
 

Robinho nega acusação de agressão sexual na Inglaterra 
Giles Elgood e Michael Holden  
 
 
'Ele nega energicamente qualquer acusação de irregularidade ou criminalidade, e está feliz de 
cooperar' 
 

                                Arquivo/AE 

 
Robinho pode responder a processo pelo caso 

 
O atacante Robinho, da seleção brasileira e do Manchester City, negou na quarta-feira ter 
cometido qualquer crime, depois de ser detido sob acusação de agressão sexual. Em nota 
divulgada no seu site (www.robinhoofficial.com), o jogador de 25 anos rejeita as acusações e 
se diz feliz em cooperar com a polícia.   
 
Robinho, contratação mais cara da história do futebol britânico, havia sido detido em meio às 
investigações sobre a suposta agressão sexual de uma moça de 18 anos, ocorrido há duas 
semanas em uma casa noturna de Leeds, no norte da Inglaterra. "Podemos confirmar que 
Robinho se reuniu hoje com a polícia, conforme havia sido combinado e como parte de uma 
investigação criminal", disse Chris Nathaniel, assessor de imprensa do atleta, na nota.  "Ele 
nega energicamente qualquer acusação de irregularidade ou criminalidade, e está feliz de 
cooperar mais com a polícia se isso lhe for solicitado", acrescentou.  
 
A polícia da região de West Yorkshire confirmou a detenção, mas não citou o nome de 
Robinho, cumprindo o procedimento habitual no país. "Um homem foi preso em conexão com 
uma suposta agressão sexual grave em uma casa noturna de Leeds em 14 de janeiro. Ele foi 
interrogado e liberado sob fiança, à espera de novas consultas", disse uma porta-voz policial.  
 
Robinho foi levado em setembro do ano passado do Real Madrid para o Manchester City, por 
32 milhões de libras (45,15 milhões de dólares).  
 
Na semana passada, o atacante abandonou sem autorização a concentração do City em 
Tenerife (Ilhas Canárias, Espanha), alegando depois que tinha problemas pessoais a resolver 
em Santos. Na volta, foi informado pelo técnico Mark Hughes de que sofrerá sanções internas. 
"O procedimento disciplinar tem de tramitar, e quando isso tiver transcorrido 'Robbie' terá de 
enfrentar algumas medidas disciplinares," disse Hughes na terça-feira, acrescentando que 
espera em breve deixar o episódio para trás.  
 
Não está claro se Robinho, que já marcou 12 gols na atual temporada, vai atuar na quarta-
feira contra o Newcastle United.  Nenhum funcionário do Manchester City autorizado a 
comentar o caso foi localizado na manhã de quarta-feira.  
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