Proc. r. 1.1:53/63
MEMORIAL DO RÉU LAÉRCIO BENEDITO TAGLIAHI
- MM. JUIZ -
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Pelo seu advogado, tbàixo-asslnsído, o réu
terá * aduzir eus suat razoes finais o ^egurnte:
O acusado consertou * srna e foi experimenta-la
ao Ijdo de sua c*sa, num terreno baldio. NTo quiz osteusivuneu,
te porttr a srrna for.--1 de casa. Com justiça poder-se-ia dizer que n*,o saiu de c«sa, não cometendo & iftfrftçao do art.19 oa —
Lei de Ccntrjí.vençcos Penais.
Tanto o «cusyao como seu cunhado atiraram numatabu*, rente ao chão. O fato de um projétil (tão somente um fls.
cl} t c r *oingiuo * o_,s» ae Pcvro /intimes de Moraes se deva à fí.t.-lldí.de cie w r/cochetí*io. Dlv rsos f o: «m os tiros. &e a ca,
sã fosse alvo fácil, outros projételr i teriam atingido»
Quando o acusaao foi rdvertitio per Peciro Antunes
ae Horaes UA pcssibilidí,de ãe perigo, cessou os t iro r- iniediat^
mente. (fls. l? vc e ia yc).
É bom salientar que o projétil que por fatalid&
de atingiu » residência, n*o tinnsi potí^ibilidacie de ferir ninguéu, pois * t iii^iu 3 ji.jj.elw em ponto bem ,<lto (foto às Políeis
Técnica fls. 28).
C scuL^do e seu cunhado Mírio de Oliveira fizerar?) uso da ».r»ii (fls. 1*> - 2£ - :>7vC e Z|5) * No entanto só Lsér,
cio foi cerruricikdo.
Tod-s PÍ? testemunha s, inclusive Pedro Antunes de
Moraes, são unãnities em «firmtr que o Acusado é boa pessoa e que
nunca cometeu nenhum derJ-ifie.
Uffa coís*. é certa. Ficou comprcvrdo que o acusado nso pretendeu faxer mal a ninguém. N5o houve a "pwrte iiubjeji
ti, isto e, s. vontade ou consciência no sentido de t*l situaçí.o
de perigo" (Nelson Hun^nia).
Lftércio í filho de um*, família humilde mas feonr£,
dft. Seu pai foi prefeito da cidade de Artur Nogueira e serviu sempre com anor sua terra, onde goza, com toda a faicilia, de real estima e respeito. Laércic feio par*.. Campinas, onde se cadont.

fls. 2

Proc.n. 1.138/6*

e tem sempre levado, côa a familia que constituiu, uma vi
da de trabalho e honestidsde. Se lhe coub>;;- qualquer culpa pelo
fato constante d» denúncia, poderíamos dizer, dr.ta vénia, que £
lê .1a pagou por tudo. Perdeu s, psrrucha e por inúmeras vezes te.
vê de comparecer L. polícia e per«uate * Justiça.
Ccari o intuito de col< bor-tr com V. Excia. gostj^
ríamos, data venis, de citar os seguintes acórdãos: "Inexistindo .-í ifttanfpQ de expor u vida ou «i saúae de alguém a perigo dlreto e ijnin«nte, nco hí. que 33 falar nu figura delituobk definida pelo art. 132 do Cod. Penal (Tribuni-l de Justiça de São Paulo *p, criaun. J1.206, da CapiUl. Rei. Dês. l'haasybulo de
buquerque - Rev. cios Trib». vol. 192, pag. 92) • íá també»: "Flagrante e indispensi'/tjl è a. -e tratando ue contiwençs.o de porte
de ama. Sua o»i5;Gs.c acarreta a nulidaúe ab initio do processo"
(Ac. de 5»3.195Ô cia Camará Criminal ao T.Justiça ao Paraná) iiev» aos iribun»is 200/621.
A inccSnci' rio «custeio e?tí. evidente, justificando o presente pedido de absolvição.
10 de DoVíímbro de

Orastes Quereis.
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