
ACUSAÇÕES 

 

Esse processo está baseado em uma acusação com 

referência ao crime de lesão corporal grave, tendo como 

suposta vítima o Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA DE 

MAGALHÃES BRAGA,  e outra acusação de lesão corporal leve, 

tendo como suposta vítima o Delegado de Polícia Civil RENATO 

MAGALHÃES BORGES (especialmente, essa acusação já se 

encontra prescrita), tendo como réus os abaixo descritos, que 

estão sendo processados pelo crime tipificado no artigo 129 – 

parágrafo 1º, inciso 1º e artigo 129, caput, do Código Penal. 

 

CESAR AUGUSTO OLIVEIRA, RODRIGO BARBOSA DOS REIS, JOÃO 

BATISTA SOARES E VAGNER MORAES GONÇALVES, todos são 

acusados de agirem a mando, coordenação e paga de 

WOLFGANG INGO NAPIREI, causando lesão corporal grave em 

JOÃO BATISTA DE MAGALHÃES BRAGA, que, em tese, teria 

fraturado o maxilar, e RENATO MAGALHÃES BORGES, teria 

sofrido lesões de natureza leve. 

 

ACUSAÇÃO PARA O SR. WOLFGANG NAPIREI: Consta que 

determinou aos seguranças que, mediante agressão, 

colocassem os convidados para fora e aplicou gravata em 

RENATO MAGALHÃES BORGES.  

TESTEMUNHAS ARROLADAS DEFESA DO SR. WOLFGANG NAPIREI: 

HOSANA DO VALE POMBO; ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA 

MORAES; PEDRO LUIS DE JESUS CHAGAS; MARCELO RODRIGUES 

SOBRINHO; GRAZIELA SILVA SANTOS; MARCOS SUTHERLAND 

MOLLER e sua esposa LUCIANA KERN MOLLER. 

 

ACUSAÇÃO DE CESAR AUGUSTO OLIVEIRA: Consta que, a 

mando do Sr. WOLFGANG INGO NAPIREI, teria agredido os 

convidados para colocá-los para fora da festa. 



 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA A DEFESA DE CESAR AUGUSTO 

OLIVEIRA: HOSANA DO VALE POMBO; ANDRÉIA CRISTINA DE 

SOUZA MORAES; PEDRO LUIS DE JESUS CHAGAS; MARCELO 

RODRIGUES SOBRINHO; GRAZIELA SILVA SANTOS; ALDECI 

ANTUNES VIEIRA JÚNIOR; FERNANDES SIMPLICIO e JOÃO 

REZENDE SOUZA FILHO. 

 

ACUSAÇÃO DE RODRIGO BARBOSA DOS REIS: Consta que, a 

mando do Sr. WOLFGANG INGO NAPIREI, teria agredido os 

convidados para colocá-los para fora da festa. 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA A DEFESA DE RODRIGO 

BARBOSA DOS REIS: HOSANA DO VALE POMBO; ANDRÉIA 

CRISTINA DE SOUZA MORAES; PEDRO LUIS DE JESUS CHAGAS; 

MARCELO RODRIGUES SOBRINHO; GRAZIELA SILVA SANTOS; 

ALDECI ANTUNES VIEIRA JÚNIOR e DANILO DOS SANTOS. 

 

ACUSAÇÃO DE JOÃO BATISTA SOARES: Consta que, a mando 

do Sr. WOLFGANG INGO NAPIREI, teria agredido os convidados 

para colocá-los para fora da festa. 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA A DEFESA DE JOÃO BATISTA 

SOARES: Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA DE 

MAGALHÃES BRAGA; Delegado de Polícia Civil RENATO 

MAGALHÃES BORGES; BRUNNA MELLO GONÇALVES; EDUARDO 

MEDALJON ZYNGER; Delegado de Polícia Federal EDUARDO 

MARCONDES DO AMARAL e PRISCILA GUIMARÃES NOVAES 

(essas testemunhas foram arroladas pela advogada dativa, 

nomeada pelo Convênio OAB/Defensoria, por conta de João 

Batista Soares estar fora de Ilhabela quando do momento da 

apresentação da Defesa Preliminar). 

 



ACUSAÇÃO DE VAGNER MORAES GONÇALVES: Consta que, a 

mando do Sr. WOLFGANG INGO NAPIREI, teria agredido os 

convidados para colocá-los para fora da festa. 

TESTEMUNHAS ARROLADAS PARA A DEFESA DE VAGNER MORAES 

GONÇALVES: HOSANA DO VALE POMBO; ANDRÉIA CRISTINA DE 

SOUZA MORAES; PEDRO LUIS DE JESUS CHAGAS; MARCELO 

RODRIGUES SOBRINHO; GRAZIELA SILVA SANTOS; ALDECI 

ANTUNES VIEIRA JÚNIOR. 

 

Na peça de acusação do Ministério Público consta que as 

supostas vítimas Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA 

MAGALHÃES BRAGA e Delegado de Polícia Civil RENATO 

MAGALHÃES BORGES, teriam, juntamente com mais alguns 

amigos: BRUNNA MELLO GONÇALVES, CAMILA E EDUARDO 

MEDALJON ZYNGER, adquirido ingressos para a festa de 

réveillon do Hotel DPNY, ano 2007/2008. Entretanto, tais fatos 

não narraram a verdade do que realmente aconteceu, pois 

esses senhores não adquiriram os convites, tendo sido 

presenteados pelo então Delegado de Polícia Federal de São 

Sebastião/SP, Delegado de Polícia Federal EDUARDO 

MARCONDES DO AMARAL, que os havia ganho do Delegado 

de Polícia Civil que acabara de chegar e Ilhabela, JAIRO 

PEREIRA GARCIA. Ocorre que Jairo Pereira Garcia, delegado 

de polícia em Ilhabela, havia solicitado convites para a festa 

réveillon, para si e sua família, e como desistiram de participar 

de nossa festa de réveillon, transferiu esses convites e as 

pulseiras, sem autorização do Hotel DPNY, para o seu amigo 

Eduardo Marcondes do Amaral, que trouxe consigo seus 

amigos. Portanto, esses senhores não compraram os convites 

para a festa, mas entraram usufruindo de uma cortesia que 

havia sido dada ao Jairo Pereira Garcia, após sua solicitação. 

 

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, ARROLADAS PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO: Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA DE 

MAGALHÃES BRAGA; Delegado de Polícia Civil RENATO 



MAGALHÃES BORGES; BRUNNA MELLO GONÇALVES; EDUARDO 

MEDALJON ZYNGER; Delegado de Polícia Federal EDUARDO 

MARCONDES DO AMARAL e PRISCILA GUIMARÃES NOVAES 

 

DATA BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM NOSSA DEFESA: 01/01/08 

Boletim de ocorrência redigido em nossa defesa, sob nº 39/08, 

datado de 01/01/08, constando como vítima a pessoa de: 

RODRIGO BARBOSA DOS REIS que, à época trabalhava como 

monitor da festa de réveillon do Hotel DPNY, e que uma pessoa 

que estava na festa estava urinando na caixa de som no 

interior do Lounge, momento em que essa pessoa foi 

repreendida pelo próprio amigo, dando início a uma discussão 

entre esses que passaram a empurrar os demais presentes na 

festa, e passaram para a agressão, quando um deles tentou 

fugir e bateu com o rosto na porta de vidro, ficando tonto, 

quando a vítima, Rodrigo tentou imobilizá-lo, e que neste 

momento recebeu uma cadeirada nas costas e o soltou. Após, 

a vítima Rodrigo levantou-se com fortes dores no ombro e 

retirou-se do local.  

***Nesta época eu ainda não tinha um “português” muito 

correto e não compreendia muitas coisas, seja para 

conversação, leitura ou escrita, por isso eu sempre confiei 

totalmente em meus assessores e advogados para a defesa 

de minha pessoa e de nossa empresa, e no meu ponto de 

vista, faltaram alguns pontos no boletim de ocorrência, porque 

esses homens atacaram primeiramente a mim e depois o ex-

colaborador Rodrigo Barbosa dos Reis estava dentro de toda 

essa confusão e turbulência e também foi atacado, 

recebendo uma mesa em suas costas como eu também 

recebi uma mesa que atingiu a minha cabeça (todos esses 

fatos constam em meu depoimento junto a Delegacia de 

Polícia Federal).  

 

DATA BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM NOSSO DESFAVOR: 01/01/08 

Boletim de ocorrência redigido em nosso desfavor, sob nº 



05/08, datado de 01/01/08, constando como supostas vítimas 

as pessoas de: Delegado de Polícia Civil RENATO MAGALHÃES 

BORGES; Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA MAGALHÃES 

BRAGA; e PRISCILLA GUIMARÃES NOVAES. E como 

TESTEMUNHAS: EDUARDO MEDALJON ZYNGER e BRUNA MELLO 

GONÇALVES. A suposta vítima RENATO alega que estava na 

festa de réveillon do Hotel DPNY, momento em que tirou sua 

camiseta e que lhe pediram para recoloca-la e que ele 

atendeu, mas momentos após viu que outras pessoas também 

estavam sem camiseta e retirou novamente. Disse que o 

proprietário do hotel disse que eles eram uns merdas e pobres 

e que ele era dono do hotel e queria que eles fossem embora, 

e eles atenderam. Disse que o proprietário do hotel deu uma 

gravata neles, o segurando e dando ordens para que seus 

colaboradores lhe batessem, e que o autor e um de seus 

colaboradores deram uma cadeirada na vítima, e, que 

inclusive, a vítima foi chutada muitas vezes quando se 

encontrava caída no chão. Ambas as supostas vítimas dizem 

que foram agredidas pelo autor e seus colaboradores.  

***A versão descrita pelas supostas vítimas não é verdadeira, 

fato é que eu não estava presente na festa, não falei com 

ninguém, pois eu pessoalmente toquei um set de músicas por 

mais de 1:30h, até por volta das 3:30h, após fui até minha casa, 

tomei uma ducha e retornei pouco tempo após, e neste 

momento recebi informação de um colaborador do hotel que 

um grupo de pessoas estava criando uma grande confusão e 

de uma distância de 15 metros já avistei 2 homens que 

brigavam entre si, quando me dirigi a esses homens e pedi que 

parassem com a briga e que saíssem do hotel e 

imediatamente me atacaram, e seguranças de alguns 

convidados/visitantes da festa e nossos monitores e alguns 

garçons imobilizaram esses homens e os conduziram até a 

frente do hotel e lá eles continuaram a briga entre eles. No 

meio dessa confusão, eu vi que uma pessoa corria muito 

rapidamente e bateu com a cabeça em uma das portas de 

vidro do Hotel, de espessura muito grossa, vidros grandes, e 

essa pessoa bateu com o rosto e caiu no chão. Nada mais eu 



vi, somente pedi que nossos monitores o retirassem do hotel e 

nada mais. 

 

SOBRE A INCAPACIDADE DO DELEGADO JOÃO BATISTA DE 

MAGALHÃES BRAGA PARA O TRABALHO NO PERÍODO DESCRITO 

NO LAUDO, apesar de constar a incapacidade para as 

atividades laborais em período superior a 30 dias, a defesa dos 

réus obteve documento comprobatório que a suposta vítima 

Delegado de Polícia Civil JOÃO BATISTA DE MAGALHÃES 

BRAGA não ficou ausente de suas atividades no período 

descrito, portanto, a suposta lesão não o incapacitou para as 

atividades laborais, pois ele permaneceu exercendo suas 

funções durante todo o mês de janeiro/2008, imediatamente 

após a festa. E mais, o laudo complementar só foi realizado 5 

meses após as data dos fatos, motivo pelo qual deve ser de 

todo impugnado pois imprestável como prova. Por todos esses 

fatos, não deve ser observado o presente caso como lesão 

corporal grave, mas lesão corporal leve, motivo pelo qual a 

pretensão punitiva estatal já estaria prescrita. 

De todo estranho a apresentação de um laudo após 5 meses 

dos fatos ocorridos, o qual “atestou” lesão corporal grave do 

delegado João Batista de Magalhães Braga, um completo 

absurdo! 

 

 


