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Justiça de SP revoga prisão de mulher condenada por matar 37 cães e gatos
26-Jun-2015

Stella Borges* - O Globo
A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que revoga a prisão de Dalva Lina da Silva, condenada a 12 anos de prisão
por matar 37 cães e gatos em 2012. A decisão é da desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida da 10ª
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi publicada nesta quinta-feira.
Nela, a desembargadora leva em conta que Dalva é ré primária, tem bons antecedentes criminais, residência fixa e
ocupação lícita. "Ademais, consta que compareceu a todos os atos processuais e não há elementos que demonstrem a
presença dos requisitos da prisão preventiva", afirma a desembargadora.
No último dia 18, a juíza Patricia Alves Cruz, da 9ª Vara Criminal, havia condenado Dalva em primeira instância a 12
anos de reclusão pela morte dos animais. Na sentença, a juíza afirmava que, após verificação, foi possível entender que ela
é uma "matadora serial de animais".
Naquele momento o advogado de Dalva, Martim Lopes Martines, considerou a prisão "um exagero" e afirmou que ia
recorrer da decisão. Como Dalva ainda não havia sido presa, poderá recorrer em liberdade.
* Estagiária, sob supervisão de Tatiana Farah
http://extra.globo.com/noticias/brasil/justica-de-sp-revoga-prisao-de-mulher-condenada-por-matar-37-caes-gatos16571331.html#ixzz3eZFppeSi Saiba mais1. Mulher é condenada a 12 anos de prisão por maltratar e matar 37 animais
(Noticias/ANIMAIS - BRASIL)...ão à prisão por maus-tratos e morte de animais é inédita no Brasil. Dalva Lina da Silva era
conhecida por acolher animais abandonados. Dalva Lina da Silva &nbsp...18-Jun-2015 2. Denúncia contra Dalva Lina da
Silva, dona de casa acusada de matar 37 pets, foi aceita pelo juiz
(Noticias/ANIMAIS - BRASIL)... corpos de gatos e cachorros foram encontrados pela polícia em sacos de lixo na frente
da casa de Dalva No último dia 24, os protetores de animais se viram mais perto de fazer Dalva L...31-Out-201 3. Polícia
retira cão e gatos de casa de suspeita de matar animais em SP
(Arquivado/Noticias/ANIMAIS - BRASIL)13-Jan-2012 4. Mulher detida suspeita de matar cães e gatos em SP é solta
(Arquivado/Noticias/ANIMAIS - BRASIL)13-Jan-2012
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