
 

 

NOTA PÚBLICA OFICIAL À IMPRENSA 

 

    A advogada Natália Bezan Xavier Lopes, sócia proprietária do Bezan Xavier 

Lopes Advocacia, na qualidade de representante e procuradora da família da vítima (criança menor 

cujo nome não será revelado para preservação desta), vem comunicar oficialmente à imprensa 

sobre os fatos ocorridos no sábado dia 27 de junho de 2020 próximo passado,  na cidade de São 

Vicente/SP,  envolvendo o Sr. Deputado Luciano Batista e a menor. 

    A família informa que a menina passou por procedimento cirúrgico, tendo tido 

alta médica no domingo dia 28 de junho de 2020, recuperando-se bem fisicamente em um primeiro 

momento. Contudo, esclarece que a criança teve um grave ferimento no rosto e mão esquerda, 

além de laceração na região posterior da cabeça. Em que pese a cirurgia inicial realizada com 

sucesso, não sabemos ainda se haverá demais consequências físicas oriundas dos ferimentos, 

além da estética e psicológica. 

    Neste momento, a família está voltada aos cuidados com a criança e com a 

mãe que está muito abalada e traumatizada com o ocorrido. 

    Quanto aos fatos narrados pelo Sr. Luciano, a família esclarece que não foram 

exatamente como sucederam, não concordando com a versão apresentada pelo mesmo e que tudo 

será oportunamente esclarecido em inquérito policial e pelos meios legais, ressaltando que o 

cachorro de grande porte aparentando ser da raça Pit Bull estava sem focinheira e enforcador 

nos termos exigidos pela lei e que o Sr. Luciano caminhava com o referido cachorro em meio a 

parque com grande circulação de crianças e pessoas. 

    A família salienta que jamais recebeu qualquer ligação deste, tampouco sua 

visita no hospital para saber o estado físico da criança, tendo sido comunicada apenas que o Sr. 

Luciano havia comparecido ao CREI para próprio atendimento pois apresentava ferimentos, não 

tendo tentado qualquer contato com a família. Salienta ainda que a criança não foi atendida em 

nenhum momento pela filha dele ou por alguém que se identificasse como tal. 

    A família agradece toda a atenção e carinho da equipe médica do CREI e do 

Hospital Ana Costa, dos funcionários do SAMU que prestaram pronto atendimento e dos policiais 

que acompanharam o caso. 



 

    Por fim, solicitam respeito e privacidade neste momento em que tentam se 

restabelecer do grande trauma sofrido. 

 

São Vicente, 29 de junho de 2020. 

 

Natália Bezan Xavier Lopes 

Advogada- OAB/SP 272.964 

 


