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Dos 63 casos de feminicídio registrados desde janeiro,12 aconteceram no mês; juíza diz que Estado,
porém, não tem dados sobre órfãos

Nº de mulheres mortas em SP bateu
recorde em agosto

Pablo Pereira, O Estado de S.Paulo

14 Outubro 2017 | 03h00

SÃO PAULO - Somente no Estado de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano, pelo menos 63
mulheres foram mortas por seus companheiros. Esses crimes se enquadram como homicídio com
agravante de feminicídio, que é quando o crime se dá pelo fato de a vítima ser uma mulher, por ocorrer
em ambiente de violência doméstica ou por menosprezo da condição de mulher ou discriminação. O
recorde de casos se deu em agosto, quando 12 assassinatos foram registrados no Estado.

Morta pelo marido com quatro tiros, na capital, em 12 de agosto, Geisa Daniele Soares Feitosa, de 30
anos, tinha cinco filhas. No dia 21 do mesmo mês, atingida com dois tiros na cabeça, também na capital,
Celina Moura Mascarenhas Gama, de 35 anos, deixou um filho. No mesmo dia, a juíza Cláudia Zerati,
de 46 anos, assassinada pelo marido, era mãe de uma menina. Fechando o trágico mês, no dia 27, mais
um caso chocante: a estudante de Psicologia Gláucia Mercedes de Camargo Machado, de 32 anos, foi
morta em Angatuba, interior paulista, esganada pelo companheiro. Ela tinha um filho de 15 anos.

A juíza Teresa Cristina Cabral Santana, da 2.ª Vara Criminal de Santo André, diz que o Estado de São
Paulo ainda não tem dados que dimensionem quantos são os órfãos do feminicídio por aqui, mas que o
Tribunal tem uma preocupação em fazê-lo.

Crime e penas. Desde 2015, com a Lei 13.104, o feminicídio passou a ser definido como homicídio
qualificado. Segundo a advogada criminal e professora de Direito Penal da Universidade Mackenzie
Patrícia Vanzolini, a pena para um homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão. A progressão de
regime se dá com 1/6 de cumprimento da pena e o livramento condicional, com 1/3. “Quando o
homicídio é qualificado, a pena é de 12 a 30 anos e ela pode ser aumentada para até 45 anos”, diz.

“O crime ser praticado na presença de filhos aumenta a pena de um terço à metade – então, uma pena
máxima de 30 pode chegar a 45 anos – e torna-se crime hediondo, o que exige cumprimento de 40% da
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pena antes de ter a primeira progressão”, afirma a advogada. 
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Entre os feridos, há adolescentes. Polícia diz que tiroteio foi motivado por briga entre facções
rivais, que atuam na região

Festa em Salvador termina com 11
pessoas baleadas

Heliana Frazão, especial para O Estado

15 Outubro 2017 | 19h51

SALVADOR - O bairro da Liberdade, um dos mais populosos de Salvador, está com policiamento
reforçado desde a noite do sábado, 14, quando 11 pessoas foram feridas durante um tiroteio ocorrido em
uma festa. Entre os feridos, estão adolescentes de 11, 13 e 17 anos. Segundo a polícia, o tiroteio foi
motivado por uma briga entre facções rivais, que atuam na região. 

O cenário da troca de tiros foi a Rua da Mangueira, onde foi montado um palco com caixas de som de
alta potência empilhadas no chão, e em porta malas de carros estacionados nas imediações. De acordo
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a festa já havia começado quando cerca de
dez homens chegaram, por trás do palco, atirando. Durante o confronto, houve pânico e correria. 

Com a chegada da polícia, que foi acionada por moradores do bairro, os suspeitos de participação no
tiroteio fugiram. Ninguém foi preso. Os policiais ajudaram no resgate das vítimas, que foram
encaminhadas para hospitais da capital baiana. Não há informações sobre o estado de saúde delas, nem
o registro de mortes.   

A Polícia Militar informou que deslocou para o local unidades especializadas para intensificar o
policiamento ostensivo no bairro, evitando possíveis novos confrontos. Por meio de nota, a PM
informou que: "O policiamento seguirá intensificado no bairro até que a rotina dos moradores seja
plenamente restabelecida e que não haja ameaça à ordem pública na região."
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Neste domingo, 15, o silêncio predominava entre os moradores da região. Temendo a ação de bandidos,
os moradores preferiam não falar a respeito do ocorrido. A prefeitura de Salvador, por meio do
secretário Municipal da Ordem Pública, Marcus Vinícius Passos, informou que a festa ocorria sem
autorização municipal. 
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