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A 2r Audioria da Marinha do Rio 
prorrogou, ontem, por mais 13 dias, 
as prisões do bioquímico Danilo 
Groff e do professor Maurício Pen-
cak, ambos presos na Polícia Federal 
desde o dia 26 de junho, sob acusa
ção de terem liderado as agressões 
contra o presidente Sarney. O advo
gado de Danilo, Nilo Batista, espera 
para hoje o julgamento do pedido de 
faabeas-eerpus em favor de seu clien
te. O prazo para mantê-los na prisão 
terminaria ontem. 

O parecer do procurador-geral 
da Justiça Militar, Eduardo Pires 
Gonçalves, já está nas mãos do mi
nistro Paulo César Cataldo, presi
dente em exercício do Superior Tri
bunal Militar. Pela lei, ele tem mais 
48 horas para dar sua decisão. Nilo 
Batista foi ontem à Polícia Federal 
comunicar a seu cliente a resolução 
da 2* Auditoria da Marinha. Confor
me o advogado, se o STM negar o 
habeas-eorpus a Danilo, ele vai recor
rer ao Supremo Tribunal Federal. 

Nilo Batista insiste na tese de 
que a prisão de seu cliente é "com
pletamente ilegal" e diz que, apesar 
da má notícia que teve de dar a Dani
lo, ele ainda prefere a prorrogação da 
prisão à prisão preventiva. E explica 
porque: "Se vier o habeas-eorpus 
agora, meu cliente poderá responder 
ao processo em liberdade. Se for de-

narprisao 
cretada a prisão preventiva (como 
quer o delegado Carlos Mandiri, do 
Dops do Rio) eu terei de me valer de 
outros e um pouco mais complicados 
argumentos legais para tirar o Dani
lo da prisão". 

Beneficiado por novas disposi
ções da 2* Auditoria da Marinha, Da
nilo Groff agora já pode receber a 
visita de parentes fora dos horários e 
dias normais (quintas e domingos). 
Ontem, por exemplo, ele foi visitado 
pela mulher, Yone de Carvalho 
Groff, que lhe foi contar o resultado 
de suas idas a Brasília, onde tem-se 
avistado com a liderança.do PMDB e 
de vários constituintes. Ela está fa
zendo o seu fobby particular para 
que a Constituinte acabe ou restrinja 
a Lei de Segurança Nacional, na qual 
o marido foi "arbitrariamente" en
quadrado. 

Ontem também o delegado Car
los Mandin foi para Brasilia. Ele vai 
ouvir (provavelmente amanhã) os de
putados Gustavo Farias (PMDB-
RJ); Sandra Cavalcanti (PFL-RJ); e 
Adolfo de Oliveira (PL-RJ), que esta
vam no mesmo ônibus de Sarney e 
viram de perto alguns fatos que po
dem levar à captura do homem que 
quebrou a vidraça dá janela do presi
dente, supostamente com uma pica
reta. A'deputada Sandra Cavalcanti, 
por exemplo, já disse várias vezes 
que viu o autor da agressão. Ele seria 
um homem moreno, baixo e meio 
calvo. 


