
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Requerimento de Morte Shibuya Yasumasa. Em 24 de março de 2017, na cidade japonesa de Matsudo, 
Chiba, Shibuya Yasumasa era um homem sem personalidade. Vantagem como pais Presidente do 
Conselho e membros da organização para proteger as crianças em Chiba Prefeitura, apenas 1 sequestro 
brevemente, lascivo forçado, bebê assassinado Le Thi Nhat Linh. Ele então descartou o corpo de Linh 
brutalmente. Shibuya Yasumasa foi raptado, torturado, cobiçado, perseguido até a morte, morto por sua 
morte todos os dias. Após a sentença ainda não se arrepende do que ele fez. Shibuya Yasumasa manteve 
ferramentas de crime para ser capaz de continuar as crianças por uma chance de matar crianças mais 
picantes e outros. Shibuya Yasumasa foi preso em 14 de abril de 2017. 6 de julho de 2018 Shibuya 
Yasumasa foi tribunal de Chiba prisão indefinidamente. Mas Shibuya Yasumasa ainda não sabe o 
arrependimento, ainda teimosamente negando tudo o que ele faz. As ações de Shibuya Yasumasa 
tornaram o céu, a terra e os deuses implacáveis. Shibuya Yasumasa é um homem insubstituível. Se 
Shibuya Yasumasa fosse condenado a detenção por tempo indeterminado e fosse libertado da prisão, continuaria cometendo 
a ofensa. Shibuya Yasumasa terá a oportunidade de sequestrar, mutilar e matar outras crianças. Qualquer país deve punir 
pessoas como Shibuya Yasumasa. É necessário executar Shibuya Yasumasa como um exemplo para os outros que estão 
pensando e agindo como Shibuya Yasumasa. Que as pessoas de todo o mundo ajam, ao fazê-lo, nenhuma outra criança é 
morta. Todos assinam para pedir a pena de morte para o assassino Shibuya Yasumasa abaixo. 

*　　　　　「    201       year        month            day  」 
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 If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
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