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Jet-Li 
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 Citando Chiquinho Scarpa 

Iluminismo.
Humanismo.
Anistia Internacional.
Declaração dos Direitos do Homem.
Revolução Francesa.
Direito Romano.
Corpo de Direito Civil.
Democracia.
Perdão.

Tudo jogado no lixo.  

O interesse desse pessoal é vasto: faturar com sua atenção, manter você anestesiado, ignorante e castrado
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o contexto de " eliminação dos indesejaveis" ´é diferente no que estamos falando, durante o regime
nazista, nenhum dos grupos que realmente sofream o exterminio representavam algum tipo de perigo ou
mal a sociedade, simplesmente foram perseguidos pelo que eram e pelo que acreditavam, na nossa
realidade, não perseguimos um "grupo" mas sim, aqueles q demonstram uma ameaça real para todos,
aqueles que não respeitam nada e muito menos as leis como vc defende, e o que dizer da questão dos DH
que foram protoculados e tudo mais, esse tipo de gente nem sabe o que eh

mentalmente, enquanto lhe empurram uma série de "valores" que nada mais são que lixo interesseiro. 

Funcionou com o catolicismo, funciona com os evangélicos, funcionou e funciona sempre.

Pois não temos uma cultura que formente a dúvida.

Aceita-se o que uns e outros dizem e pronto.

É assim que o Sistema nos mantém prisioneiros e escravizados. 

Eu coloquei Hitler porque o pensamento do Stallone é o mesmo do Nazismo. A eliminação pura e simples

dos indesejáveis. 

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

22-03-2010 21:24

Meu bandido assim tava fazendo hora extra ja.. ja foi tarde... e uma pena nao ter pego o outro ....

esse que sobrou vai pensar 10x antes de assaltar a mao armada... menos 2 lixos no mundo...

meu sonho era ter pena de morte no brasil meu SONHO.....

roubou uma galinha 1vez beleza ranca a mão , 2ª vez camara de gas e caixao... sem dó

matou o alheio = bala na cabeça com direito a cobrar a bala pros pais e familiares

estupro = cabo de vassora no cu até o talo

aposto que diminuiria em uns 70% a criminalidade aiuehaeiuheiuehae... os 30% iria ser os profissionais
mesmo , os ze ruelas ladores fuleiros etc...iriam sumir...
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" Em briga de Saci qualquer chute é voadora"
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Hmmm, se quer fazer nome desse jeito, melhor mudar de profissão, ou será hostilizado na categoria. São

#129

Unsa 

Membro

 Citando Abraham 

O que tem de vaido carreirista querendo fazer nome na promotoria não é pouca coisa. Isso vai dar merda.
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raríssimos os casos de denúncias assim, só quando morre o filho de alguém importante ou algo parecido.
Aliás, já vi denúncias assim, mas o promotor não faz nem questão de acompanhar o processo direito.
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X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

22-03-2010 22:37

Nada, na maioria dos países com taxas baixas de violência, a pena máxima não costuma ultrapassar 25
anos. Nem perpétua existe mais. O que se tem são presídios estruturados e condições para os presos se
reintegrarem à sociedade (mudança de nome, endereço, acompanhamento psicológico, etc.).

Não condeno a legítima defesa nesse caso (mesmo o excesso é discutível), mas pena de morte acho
inadmissível e perpétua eu considero essencial para alguns casos típicos. 

Se bobear, sou o único defensor do 'three strike law' por aqui.

http://en.wikipedia.org/wiki/Three_strikes_law
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 Citando Prof. Gilmar 

pra mim tem é que parar de chover, depois que choveu tem que colocar os baldes pra não molhar o chão,
não adianta trocar o teclhado depois que já começou a chover e nenhuma casa é livre de goteiras amigo,
pode ver países com pouca violência, sempre tem um ou outro assassinato e pra esses é prisão perpétua
ou pena de morte.
concordo com o que disse mas creio que a maioria daqui sabe disso, mas estamos falando de outro
assunto...

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

23-03-2010 7:16

 É igual criança, se os país dessem uma surra. Botava nos eixos rapidinho.
Aposto que estes ladrões de galinha vão pensar 2 vezes antes de roubar novamente.
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southjp 

Membro

 Citando The Cunt 
No Nordeste os linchamentos sao mto comuns e muitas vezes eles lincham ate ladrao de galinha, enfim,
que cometeram pequenos crimes. Eu concordaria se fossem linchados estupradores, traficantes, politicos, ai
sim.

 Citando Mornion 
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Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 

23-03-2010 7:24

 mas vai impedir que o estuprador da sua irmã estupre ela denovo, e muitas outras garotas.
Agora se sua mana continua sendo estuprada. Recomendo trocar de bairro, mudar o caminho que volta
para casa... etc...
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 Citando joaca 

O exemplo que mais pega aqui é "se alguém estuprar sua irmã". Bah, se alguém estuprar minha irmã eu
vou realmente ficar puto, vou querer matar o cara. Mas o fato de eu matar o cara não vai impedir que um
outro estupre a sua irmã, sua mãe ou filha. Essa política do medo não cola, não funciona. Se funcionasse,
os índices de criminalidade abaixariam, isso porque aumentaram vertiginosamente na época em que era
comum a existência de vários grupos de extermínio dentro da polícia. Enquanto a margem da sociedade
não tiver condições financeiras e educação, o que conhecemos por crime jamais parará.

 Citando Mornion 

Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Three_s...ersial_results 
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 Citando Unsa 

Nada, na maioria dos países com taxas baixas de violência, a pena máxima não costuma ultrapassar 25
anos. Nem perpétua existe mais. O que se tem são presídios estruturados e condições para os presos se
reintegrarem à sociedade (mudança de nome, endereço, acompanhamento psicológico, etc.).

Não condeno a legítima defesa nesse caso (mesmo o excesso é discutível), mas pena de morte acho
inadmissível e perpétua eu considero essencial para alguns casos típicos. 

Se bobear, sou o único defensor do 'three strike law' por aqui.

http://en.wikipedia.org/wiki/Three_strikes_law

23-03-2010 8:00

pra que deixar vivo, mato um e o outro ta vivo, esse vai denunciar o que fugiu 
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 Citando Kenny163 

Eu deixava vivo só para fazelo denunciar o que fugiu.
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Bandido Bão, é Bandido Morto!
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o povo do nordeste eh nervoso mesmo!

fico ouvindo Mucao (galera conhece? racho bico com essa cara) e os caras sao popeiros, mais grossos que
pneu de trator!

aehuaheuh
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Megallanic 

Membro

 Citando Skywalker 
velho, o povo de João Pessoa é nervoso. Conheço muito bem, auhauhahuauh

I Owe You You Owe Me - Android app
é um jeito fácil de organizar quanto dinheiro você emprestou para amigos, familiares entre outros e, também, quanto que
você deve a eles.
https://play.google.com/store/apps/d...aldas.iouom_ad

23-03-2010 10:22

pena de morte resolvia uns 70% da criminalidade aqui no brasil, so ver os paises que adotaram, como
baixou consideravelmente a criminalidade... mas aqui não brasil não, ladrão rouba, mata, e vem gente
dizer coitadinho dele não teve oportunidade na vida, esse pessoal devia levar pra casa e criar os marginais
que tem de sobra por ai. Os que ainda vão pra cadeia, passam pela melhor faculdade do crime que é o
presidio, la ele aprendem novas taticas, praticam sequestro virtual, comandam o PCC tudo de dentro dos
presidios do brasil e pra depois sair com mais odio/raiva de quando entraram....
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*gif do sujeito aplaudindo com vigor, please*

Cê tá viajando na maionese violentamente.
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Suspenso

 Citando Spawn_SP 

O amigo de um amigo do meu primo teve sua casa invadida por um bandido que no fim acabou sendo
rendido pelo dono da casa, quando o amigo do amigo do meu primo foi chamar a polícia, o bandido disse,
"eles vão me prender hoje e me colocar na rua amanhã e vou voltar aqui e matar todos voces".
bom, o amigo do amigo do meu primo não teve dúvidas depois disso e resolveu o problema ali mesmo. Eu
não sei qual seria minha reação, mas pra proteger minha família eu faço qualquer coisa. Todo mundo aqui
sabe o que é certo e errado, mas se não há o certo e muito menos interesse no certo, o paleativo tá
velendo.

 Citando Chiquinho Scarpa 

Eu coloquei Hitler porque o pensamento do Stallone é o mesmo do Nazismo. A eliminação pura e simples

dos indesejáveis. 
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aonde eu assino?
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Wiuu 

Membro

 Citando andresoprani 
Muito fácil pra trollagem, playboyzada, vidinha boa, em bairro chique, ficar defendendo bandido.

Nunca teve a mãe ajoelhada com uma arma na cabeça, com bandido gritando q vai matar e vendo sua
mãe se mijando de medo e vc sem chão.

menos 1 = win.

"mimimi ele é pobre nao teve outra chance" "mimimi tem q ver a lei"
Tem milhões e milhões de pobres bom carater, trabalhando varrendo rua, catando lixo, ganhando mil vezes
menos que um assaltante. Assim como tem milhares de playboys que usam droga assaltando por diversão,
botando fogo em indio etc...
tem q matar mesmo. Bandido bom é bandido morto, como ja disseram 200x ai no tópico.

Emotion is Dead... And So Am I !!!!

23-03-2010 17:36

Mução legendário shauhsuasasa.
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 Citando Megallanic 

o povo do nordeste eh nervoso mesmo!

fico ouvindo Mucao (galera conhece? racho bico com essa cara) e os caras sao popeiros, mais grossos
que pneu de trator!

aehuaheuh
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