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Assessor de Brizola deverá 
ficar preso até quinta-feira 

BRASILIA — O assessor do ex-Go- ^ Groff está preso desde o dia 29 de 
* ~ • -*- ^—-1- .«iniin arnsflHn dfi ter DarticiDado do vernador Leonel Brizola, Danilo 

Groff, deverá continuar preso na Su
perintendência da Polícia Federal do 
Rio pelo menos até quinta-feira da 
próxima semana. Embora o prazo 
para entrega das informações solici
tadas pelo Superior Tribunal Militar 
(STM) se esgote segunda-feira, o pe
dido de habeas corpus impetrado em 
favor de Groff não devera ser anali
sado antes de quarta-feira. Assim 
que chegarem as informações, o pro
cesso será remetido à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. Depois de 
receber o processo, o Procurador-Ge-
ral, Eduardo Gonçalves, ainda tem 
um prazo de 48 horas para se intei
rar do assunto e dar um parecer so
bre o pedido de habeas corpus. 

Somente depois deste parecer, que 
deve ser remetido na quinta-feira, 
é que o Presidente em exercício do 
STM, Ministro Paulo Cézar Cataldo, 
julgará o habeas corpus impetrado 
no dia 2 de julho pelo advogado Nilo 
Batista. O outro habeas corpus, im
petrado em favor de Groff por um 
advogado de Brasília, foi desconheci
do pelo Tribunal pedido do próprio 
Nilo Batista. 

junho, acusado de ter participado do 
apedrejamento do ônibus do Presi
dente José Sarney quatro diasantes, 
no Paço Imperial, no Rio. Apesar dos 
esforços dos advogados, ele corre o 
risco de não conseguir a liberdade 
nem mesmo diante da concessão des
te habeas corpus, já que sua prisão 
preventiva ainda não foi declarada. 
Até o momento, ele vem sendo man
tido preso sem processo penal insta
lado, porque foi enquadrado na IA* 
de Segurança Nacional. Caso sua 
prisão preventiva venha a ser decre
tada depois da concessão deste ha
beas corpus, que contesta sua prisão 
sem preventiva, os advogados prova
velmente terão de dar entrada a um 
novo recurso, solicitando que Groff 
responda ao processo em liberdade. 
Ontem, 23 pessoas, com duas fai
xas, fizeram uma manifestação em 
frente à sede da Polícia Federal, con
tra a prisão de Groff e do professor 
Maurício Pencak. Os manifestantes, 
pertencentes à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), pediam a li
berdade dos presos políticos. De lá, 
eles foram para a sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil ()AB). 
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