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Sarney afasta Juiz que deu 
ITEabeas corpus a Castor 
BRASILIA — 0 Presidente José 

Sarney assinou ontem decreto afas
tando da função de Magistrado o 
Juiz da 9a Vara da Justiça Federal do 
Rio de Janeiro/Jorge Castro Miguez. 
O decreto do Presidente foi assinado 
após decisão secreta do Conselho de 
Justiça Federal, órgão do Tribunal 
Federal de Recursos (TFR) que jul
gou, semana passada, os atos do Juiz 
Miguez. Ele concedeu habeas corpus 
ao banqueiro do jogo do bicho Cas
tor de Andrade, contrariando deci
são de outra Juíza Federal, que ha
via determinado a prisão do bicheiro 
no primeiro semestre deste ano. 

A sentença do Conselho foi decidi
da após sessão reservada em que 
dois terços do plenário, formado por 
27 ministros, votaram pelo afasta
mento do juiz de suas funções. Com 
a decisão; Jorge Miguez fica, a partir 
da publicação do decreto, impedido 
de exercer suas funções, continuan
do, no entanto, a receber seus soldos 
normalmente, já que, pela Constitui
ção, a função de Juiz Federal é vita
lícia e seus vencimentos são irredu
tíveis. 

O Juiz foi acusado, em abril últi
mo, de praticar diversas irregulari
dades nas 12a e 14a Varas Federais, 
onde o magistrado trabalhou como 
titular. A Comissão de Correição 
presidida pelo Procurador da Repú
blica Paulo de Bessa Antunes, indi
cado pelo Procurador Geral da Repú-
blica, José Paulo Sepúlveda 
Pertence, constatou as irregularida
des. O magistrado, entre outras coi
sas, foi acusado de proferir senten
ças capciosas em favor de réus em 
processos que apuravam crimes de 
colarinho branco. No fim de março, 
o Juiz concedeu liminar — cassada a 
tempo pela Corregedoria Geral da 
Justiça Federal — para que o contra-
ventor Castòr de Andrade fosse li

bertado da Polícia Fedçral após ser 
preso em flagrante acusado de con
trabandear equipamentos eletrôni
cos. 

No relatório da Comissão, enviado 
ao Procurador Sepúlveda Pertence, 
havia uma série de denúncias contra 
o Juiz Jorge Miguez: decisões capcio
sas em processos de repercussão na
cional (casos Coroa-Brastel, Delfin, 
Sunamam); subterfúgios na conces
são de liminares para liberação de 
lotes de filmes pornográficos; proce
dimentos jurídicos considerados aéti-
cos para a legalização brasileira de 

Juiz Jorge Miguez é 
acusado de sentenças 
capciosas e de facilitar 
entrada de contrabando 

veículos estrangeiros — particular
mente Mercedes Benz e motocicletas 
japonesas; inclusão de funcionários 
da própria Vara na condição de litis-
consortes em ações sob seu julga
mento; além de sentenças ardilosas, 
prejudiciais ao DNER. 

Uma das denúncias contra o ma
gistrado referia-se a um mandado de 
segurança, e a duas ações ordiná
rias, impetrados pelo advogado Sér
gio Ronaldo Sahione Fadei. A perícia 
da Polícia Federal no Rio comprovou 
que a sentença dessas ações e do 
mandado foram datilografas na mes
ma máquina em que o advogado fez 
as petições. 

Além de ser acusado de datilograr 
as sentenças em casa e de não man
tê-las em livro específico, o Juiz Jor
ge Miguez, segundo apurou a Comis
são, utilizava os funcionários da 
Vara como litisconsortes. Em depoi
mento aos membros da comissão, a 
própria secretária do Juiz, Lígia Sil
veira, disse que não datilografava as 
sentenças porque o magistrado já as 
levava prontas de casa. Os funcioná
rios da Vara eram utilizados, na 
maioria das vezes, em processos con
tra a União. Um membro da comis
são explicou na época: 

— Em causas até 50 OTNs, o re
curso é julgado pelo próprio Juiz, no 
que é chamado de embargo infrin-
gente. Quando ultrapassam esse va
lor, os processos devem seguir para 
o Tribunal Federal de Recursos. Na 
12a Vara Federal do Rio isto não 
acontece justamente por causa do 
grande número de pessoas que se en
gajam no processo para acionar a 
União, na condição de litisconsortes. 
Neste caso, o valor da cáüsa fica pul
verizado, abaixo das 50 OTNs, per
manecendo com o juiz. 

Em abril, a Procuradoria Geral da 
República foi informada de que pelo 
menos cem veículos estrangeiros es
tavam rodando ilegalmente pelo País 
sem a necessária quarta via, docu-, 
mento fornecido pela Cacex para au
torizar a importação. 

Procurado em Copacabana, onde 
reside, por volta das 22h de ontem, o 
Juiz Jorge Castro Miguez se recusou 
a íeceber qualquer pessoa. Pela por
ta entreaberta do apartamento da 
Rua Tonelero, uma mulher de meia-
idade, que não se identificou, não 
permitia a entrada, dizendo que o 
Juiz "já estava deitado, dormindo". 


