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ADVOGD.,OO 

Rio de f-Ts.n eira, 9 de ITisio ele 1979 

FTezad..o .Aloisio 

que:n lh.e éscreve; é o advogado que con::;egtdu lhe 

àbsol ver no seu segJ.ndo processoi l:"';;.RIO DA COSTA. Plli110, cOYiforoe as fo::oct5l'i[:.s-
. .:, ornais... . 

• • • ..'tV ~ - J' . . Co Â • .r-. .r- ~ i.i em. anexo, pUblicado .nos :pI'l.nc~?8-l.s 0.0- ll.l{) ele anm:ro. DO ven...tlcas ..l..OS ~e no 11_ 

.' , n' +..! c..: ... · bôa 1x"""'a nos dois. não achas? E foi a t:rav~s. da noti cia do-c~a., pOl"8..."Ti, ..... o t..L.I.~ .... , ... ~- . 

Jornal do 3:l.c:.sil, lida em .Fóz de 19ua ss1! pelo seu cu:t:L1w.do Elo:!.:::-, Çiue cj~egJei EOS 

seus .familiares, ir...icialrnente, com a vind.a do Eloir ao Rio de Janeiro ao mei.l e..."1-

contro • .Ein se@lida, Eloir e E"vald4. E agora, pori1ltimo, :D;aldo e Jos~ F.m6.TO que 

estiveram ontem. em meu escri tório. 

J~ fiz um. levantamento em todo terri torio naci 

onal, para vêr se existia algum outro processo contra você conc~~~~nente a Lei de

SeelQrança Naci~~al. A conclusão que cheguei e a segQinte : 

lA. AUDIIDRIA DE lJARINHA. - RIO DE J.A .. NElBO - 1 2 processo que fostes condenado a 

6 a.110S, dos g,uais j~ cumpristes p&'1a 

de 19 mêses e 16 dias. 

;I.A. AUDITORIA DE MARIIUlA - Rio DE JAl~lllRO- 2 2 processo que :fostes absolvido por 

mim confo:rme o notici~rio dos ,j~tr8:i~ 

em a."1e:xo •. 

Portanto, 86 tens uma condenação de 6 anos. 

Autorizado pelos seus familiares, parti para um 

estudo a respeite desses 6 (seis) ~~os que tens a cumpr.rr. fX 4 foram as s91uçõe 

que ~"'1contrei e, foi, eli:a.taL:;en.te na 4a. solução que me detive, pois, essa! a. z:elh 

de tod.as. Eis ao explicação da 4a. SOlUÇ,30 : 

Eaço uma 1'e tiq.ão ao Juiz .Alldi torexecutor da sua pena pedindo 

pa."1á (6 8.[108) &. nova Lei à.e Segura7J.ça Na.ciC4'>J.al
J 

a de :uQ 6.220 
a adequação ce sua 

de·12/78. Com isso, 
} . 

a sua pena de 6 anos cai pará. 3' anos" Fic::indo em 3 anos peço a sua Liberdade Con 

c1:icional, vez Ç.ue, .3 anos são 36 mêses, e como já 9UI.!1pristes 19 mêses e ~6 9,.i.,W 

pr8~sarias c.e ctur.prir a metadé dos 36 m~ses, ou seja, 18 m~ses, para fé.Zer j~s' 

a Condicional, portanto, cono estivestes preso 19 mêses e 16 dias, tens todo di'

rei to a este C~dicional. Ebtreta."'1to, o Juiz de la. Instâ..'1cia, poder~ n~gar(ale

gando que a co2petê..""lcia não ~ mais de la. instância e sm, de 2a •. :l-nstância. Ai 

terem g,ue en tr-a.r uo:::: um rec-;;.rso &0 S1!d, cha;:nadó de P..ecurso de .sentido estri to .... 


