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ACOllleiiCi~' _Urlla pi~elillliu.ar
do cUlll1ecllllento do defellsur
dO advogado'::Evaristo de l\:10~
de Mauricio' GralJois.
rais F'? o Conselho perma-- ACUSAÇÃO.
.
nente de Justiça da 2~ Au~
Após a . leitura da denQnditoria do Exército decidiu,
ela, o promotor começou a
ontem adiar o julgamento de
cxplicàr a p e ç a processual,
Lincom Cordeiro'Oest e Mauafirmando que Maurício Gra~
.rlclo Grabois, den unciados
Dois, Lincom O e s t, Otácilio
por atividades contrárias ,;1 José ela Costa e .Jacob Ho~
segurança" nacional.
rovicz tentarani lllildai'a ·01'O.patrono dos dois civis' (tem política ,e social elo Pal3,
pediu ã palavra para afirQCJ período, anterior ao. cha_
illado movimento revolÍlcíolllar que "a defesa' se ellcon~
tra cerceada", uma. vpz o IL' nál'io 'ele31demarço de 1964,
no' "Guerra . ele Guerrillla", I!>
Inicialmente 'foram , ê 1 e e
de Ernesto "Che" GÍlevara,', enquadrados ila"Justiça Coque se encontra anexado.· ao mum nas letras "a'" e "c" do
processo não .lhe foi mostra_ ,art. 1.1, 'da Lei n Q 1.802/53,
do para o devido exàme.
(antiga Lei .de Segurança
Em resposta, o promotor Nacional) sendo o processo,
OSll'is Josephson, ti i s seque por fôrça do Ato. Inst1tucio~
realmente' havia esquecidO. oual n9 2, transferido para Q
livro em seu gabinete, 'razâ9
Justiçal\:1U1tar,. ocasião .em
porque o advogado não o en~
que o. promotor décIassificontrou nos autos, nem t"am- . cou o enquadramento· para o
pouco no cartório da Auditoart. 2Q~IIIdo mesmo:' dlplO1'la de Guerra. Esclareceu pe.,
ma legal. Nas . razões finais,
rante oCoilselho que o Minis-'. o promotor disse que os réus.
terio e,úblíeo não teve a tn_
infringiram o primeiro dlspositivo da Lei de Seguram;a.
tehçào',çle pl'éjudicar a defe'Explicou,. ainda, o sr. 'Osi. 5a e que 'obra do líder gw~rri~~~t~~ americano era
ris Josephson que, por fôrça

ue "üabeas-col'PUS", OLáCii~Q
JacolJ Horovicz,
foram' excluidosda denúncia.
Quanto aos· denlais, disse Que
em setembro de' 1961 êles
(Grabois e Lincom Oem)
alugaram mn escritório 'na
Travessa do Ouvidor, com a
finalídade de edital' e distribuir 'l1v:ros comunistas como
"Guerra Ide Guerrilha" o.e
"Che" Guevara, "As L {g a s
Cam!Jon';ses·'. . ele Francisco
Julião e. 'Outl.'os. No escrit{)rio, a Policia apreendeu, ainda, ôutros. materiais ·subver_
sivos inclusive 13' clíclles. Em
determinadG. mOl1lento, afirmou o promotor Josepllson:
"sempre fui e sou visceral-'
mente contra> qualquer forma de ditadura".
NOVA DATA
O Conselho Permanente' de.
JuStiça, em· \se:;;são secreta,
decidiu acolher a' preliminar
do advogadO Evarist-o de Morais marcando para' às 13
l10ràs de segúnda-feir?-.'i,I!.t.d;tta de julgamento dos _,o.01S
civis, acusados de" :ãteiltar
contra a segurança.nacional,
dá Costa e
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