
Agressores da Paulista são soltos - saopaulo - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101116/not_imp640477,0.php[16/11/2010 11:58:01]

Clayton de Souza/AE

Rostos cobertos. Adolescentes deixam unidade da
Fundação Casa no Brás, região central
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Agressores da Paulista são soltos
Por ordem da Justiça, jovens de classe média acusados de atacar três pessoas no domingo vão
responder a processo em liberdade
16 de novembro de 2010 | 0h 00

Tiago Dantas / JORNAL DA TARDE - O Estado de S.Paulo

A Justiça libertou ontem os cinco jovens de classe média acusados de agredir três
pessoas na Avenida Paulista, na manhã de domingo. Os adolescentes responderão, em
liberdade, por ato infracional. Único maior de idade do grupo, Jonathan Lauton
Domingues, de 19 anos, responderá, também em liberdade, pelos crimes de lesão
corporal, roubo e formação de quadrilha.

Jonathan deixou o 2.° Distrito Policial (Bom
Retiro) por volta das 16 horas de ontem,
escondendo o rosto com uma pasta. Foi
libertado pois não tinha antecedentes
criminais e possui endereço fixo, segundo o
Tribunal de Justiça (TJ).

Os quatro menores de idade passaram a
madrugada de ontem em unidade da
Fundação Casa no Brás, região central de
São Paulo. Eles foram soltos às 14h15, após
audiência r no prédio vizinho, a Vara da
Infância e da Juventude. Cobrindo os rostos
com as blusas, os três jovens de 17 anos e o
outro de 16 não deram entrevistas e saíram
em carros de parentes e advogados.

A defesa dos jovens nega uma das agressões e alega que as outras duas ocorreram após
briga. A discussão teria começado quando um dos agressores foi paquerado por uma das
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Menores que agrediram jovens na Paulista
deixam ...
Os pais dos menores obtiveram na Justiça de ...

-- Rodovias federais em SP registram 4 mortes ...

-- Mutirão de testes de HIV começa nesta ...

-- SP terá chuva durante toda a terça-feira

-- Um morre e cinco ficam feridos após briga no ...

-- Polícia apreende 100 kg de drogas na região ...

-- Termina passeata de estudantes na avenida ...
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COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 20 COMENTE TAMBÉM  

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

O motivo para parar de fumar está

2 e 3 Dorms no Jd São Luís

vítimas. Testemunhas e agredidos contestam a versão.

A Polícia Civil acusa os cinco de crimes cometidos em três momentos diferentes no
domingo. Primeiro, por volta das 3 horas, os jovens teriam atacado e assaltado o lavador
de carros G.F.A., de 18 anos, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Cerca de três horas
depois, na Avenida Paulista, teriam espancado o fotógrafo R.S.R., de 20, e seu amigo
O.D.P., de 19, que teria sido xingado de "bicha". Na sequência, a vítima, diz a polícia, foi
o estudante L.A.B., de 23.

"A Justiça entendeu que as colocações feitas na delegacia não eram plausíveis", afirmou
o advogado Orlando Machado. "O roubo já foi descartado. Os outros casos ocorreram no
trajeto deles. Não houve homofobia. Não houve racismo. Foi uma briga. Aconteceu uma
agressão, uma paquera por parte de um deles (vítima) e tudo começou."

O lavador de carros G. voltou a dizer ontem que tem certeza de que pelo menos dois dos
detidos o agrediram. "Só não posso dizer que eles me roubaram. Depois, desmaiei.
Quando acordei, estava sem carteira, blusa e celular." Machado diz que às 3 horas seus
clientes estavam em uma boate em Moema, na zona sul. Testemunhas da agressão a L.
disseram que ele não dirigiu a palavra aos acusados. O rapaz afirmou que não conhecia
os outros agredidos.

"O cuidado que temos de ter é que, por mais que se rotule o fato (como homofobia),
houve uma briga", disse o promotor da Infância e Juventude Tales César de Oliveira. "E
deixar pessoas internadas por briga, em um País em que não se consegue levar um
assaltante para a cadeia..." / COLABOROU BÁRBARA SOUZA

NO TWITTER

Bruno Menezes 
@menezesbruno
"É triste ver que as pessoas não têm nada na cabeça e que isso começa em casa"

Paula Aftimus
@aftimus 
"Uma simples briga, sem homofobia" 

Tópicos: , São paulo, Versão impressa

 20  Willame Fontinele
16 DE NOVEMBRO DE 2010 | 11H 17 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Acho que é nítido o crime de de injúria racial e lesão corporal grave.

 19  carlos alexandre rios de oliveira oliveira
16 DE NOVEMBRO DE 2010 | 10H 48 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Sou professor e convivo com garotos assim diariamente que pensam e agem como se a vida fosse uma
extensão de sua casa onde podem tudo por que seus pais são seus escravos...

 18  Gilberto Amaral
16 DE NOVEMBRO DE 2010 | 10H 11 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Mais quatro que viram o que o crime compensa e este é o pais da impunidade, haja vista os políticos
ladrões estão todos soltos.
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bem na sua frente. Confira aqui!

jnjbrasil.com.br/Parar_de_fumar

Casa Próxima ao Metrô
68 a 76m². Grande Oportunidade!

+ COMENTADAS

01 'Não é preciso um Deus para criar o ...

02 Com pênalti polêmico, Corinthians bate ...

03 Com desoneração da folha, Dilma deve ...

04 Personagens de Corinthians x Cruzeiro falam ...

05 Equipe de Dilma prepara reajuste do ...

06 Empreiteiras com obras irregulares do PAC ...

07 Corinthians ameaça processar Roger

08 Vettel é o novo campeão mundial de Fórmula ...

09 Roger diz saber 'como funciona' o Corinthians

10 Governadores mais ricos comandam Estados com
...

ESPECIAIS

Encontros Estadão e Cultura: O que são orgânicos,
afinal? (1)

Classificados de Imóveis
Carros | Empregos | Mix

Transportes
Dia de caos
no metrô de
São Paulo

Urbanismo
Meio século de Edifício São Vito,
o "Treme-Treme"

São Paulo
Avenida 23 de maio pela lente
dos leitores

Censo
Censo da população de rua de
São Paulo

http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/sao-paulo
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://cadastro.estadao.com.br/denunciar?id=882933
http://cadastro.estadao.com.br/denunciar?id=882850
http://cadastro.estadao.com.br/denunciar?id=882769
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101116/not_imp640477,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Djnjbrasil.com.br/Parar_de_fumar%26adT%3DQuer%2Bparar%2Bde%2Bfumar%253F%26adU%3DGoldfarb.com.br/Comodita%26adT%3DCasa%2BPr%25C3%25B3xima%2Bao%2BMetr%25C3%25B4%26gl%3DBR&usg=AFQjCNEBw_X91sEnDCExGvqIR4EdP1_hVw
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BVOVH447iTIElrsaxB_bVhKQO997A8AHXx6KuE9fy77YL4LYNEAEYASDTwccHKAI4AFCs98mm-P____8BYM3w7oCsA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTExNi9ub3RfaW1wNjQwNDc3LDAucGhwqQI08kjhJmijPsACAcgC_fH0DKgDAegDqAPoA5gD6AOlAegDjAL1AwAAAET1AxAAgAA&num=1&sig=AGiWqtz62TfKpZr_PFZlgbmlSAzjjzSOWg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jnjbrasil.com.br/activestop/motivos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BVOVH447iTIElrsaxB_bVhKQO997A8AHXx6KuE9fy77YL4LYNEAEYASDTwccHKAI4AFCs98mm-P____8BYM3w7oCsA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTExNi9ub3RfaW1wNjQwNDc3LDAucGhwqQI08kjhJmijPsACAcgC_fH0DKgDAegDqAPoA5gD6AOlAegDjAL1AwAAAET1AxAAgAA&num=1&sig=AGiWqtz62TfKpZr_PFZlgbmlSAzjjzSOWg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jnjbrasil.com.br/activestop/motivos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BTbG4447iTIElrsaxB_bVhKQO-6zx-QHTvYzbGNuWnfYH4K85EAIYAiDTwccHKAI4AFCLiaCRAWDN8O6ArAOgAbHqxesDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMTE2L25vdF9pbXA2NDA0NzcsMC5waHCAAgGpAjTySOEmaKM-wAIByALVzqYMqAMB6AOoA-gDmAPoA6UB6AOMAvUDAAAARPUDEACAAA&num=2&sig=AGiWqtzrfnsxA7OBKCjo-AlBIL7DFAg6kw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.goldfarb.com.br/sao%2Bpaulo/jardim%2Bsao%2Bluis/apartamento-comodita%2Bclub%2Bresidence.php%3Fgoogle%3Dbt
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo--diz-hawking,639475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,com-penalti-polemico--corinthians-bate-cruzeiro-por-1-a-0-e-assume-a-lideranca,639514,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,com-desoneracao-da-folha-dilma-deve-retomar-reformas-de-palocci,43357,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,personagens-de-corinthians-x-cruzeiro-falam-sobre-polemico-penalti-no-pacaembu,639836,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,equipe-de-dilma-prepara-reajuste-do-bolsa-familia-acima-da-inflacao,640431,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,empreiteiras-com-obras-irregulares-do-pac-deram-r-70-5-milhoes-ao-pt,639433,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101116/not_imp640521,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-e-o-novo-campeao-mundial-de-formula-1,639876,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,roger-diz-saber-como-funciona-o-corinthians,639520,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101115/not_imp640218,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101115/not_imp640218,0.php
http://www.estadao.com.br/especiais/

http://tv.estadao.com.br/videos,encontros-estadao-e-cultura-o-que-sao-organicos-afinal-(1),124819,250,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,encontros-estadao-e-cultura-o-que-sao-organicos-afinal-(1),124819,250,0.htm

http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=231&URL=/imoveis/busca-de-imoveis-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=232&URL=/carros&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=233&URL=/empregos/vagas/busca-de-vagas-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=234&URL=/mix/busca-mix.aspx&paramad
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm


Agressores da Paulista são soltos - saopaulo - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101116/not_imp640477,0.php[16/11/2010 11:58:01]

Goldfarb.com.br/Comodita

Grupo Estado
Copyright © 1995-2010
Todos os direitos reservados

Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Mapa Site
Assine O Estado de S. Paulo
Classificados:               11 3855 2001        

Opinião
São Paulo
Brasil
Política
Internacional
Saúde
Ciência
Educação
Planeta
Cultura
Blogs
Tópicos

Estadão Digital
No celular
No iPad
No Facebook
RSS
Infográficos
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail
Isso não é normal
Revista Piauí

Estadão.com.br O Estado de S.Paulo
Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais
Jornal da Tarde
Limão
Território Eldorado
ILocal
ZAP
Ibiubi
Agência Estado

Grupo Estado
Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética
Demonstrações Financeiras

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BTbG4447iTIElrsaxB_bVhKQO-6zx-QHTvYzbGNuWnfYH4K85EAIYAiDTwccHKAI4AFCLiaCRAWDN8O6ArAOgAbHqxesDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMTE2L25vdF9pbXA2NDA0NzcsMC5waHCAAgGpAjTySOEmaKM-wAIByALVzqYMqAMB6AOoA-gDmAPoA6UB6AOMAvUDAAAARPUDEACAAA&num=2&sig=AGiWqtzrfnsxA7OBKCjo-AlBIL7DFAg6kw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.goldfarb.com.br/sao%2Bpaulo/jardim%2Bsao%2Bluis/apartamento-comodita%2Bclub%2Bresidence.php%3Fgoogle%3Dbt
http://vagas.com.br/grupoestado/
http://www.estadao.com.br/faleconosco/
http://www.estadao.com.br/mapa/
http://www.estadao.com.br/assine/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/politica/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://topicos.estadao.com.br/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://fotos.estadao.com.br/
http://tv.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/tempo/
http://webmail.estadao.com.br/
http://issonaoenormal.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://www.jt.com.br/
http://www.limao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.zap.com.br/estadao
http://www.ibiubi.com.br/
http://www.ae.com.br/
http://www.estadao.com.br/talentos/
http://www.estadao.com.br/rc2009/
http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf
http://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/index.htm
http://www.grupoestado.com.br/midiakit/
http://www.premiomidiaestadao.com.br/
http://www.premiotopimobiliario.com.br/
http://www.estadao.com.br/cannes

	www.estadao.com.br
	Agressores da Paulista são soltos - saopaulo - Estadao.com.br


	E2L25vdF9pbXA2NDA0NzcsMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



