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Excelentíssima Senhora Maria Thereza de Assis Moura, 

Corregedora Nacional de Justiça – CNJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastião da Costa Val, brasileiro, advogado, 

convivente em União Estável, com inscrição no CPF nº 

013.033.277-16, identidade OAB-DF nº 14.975 e residente 

e domiciliado na SQS 303, Bloco “i”, apartamento 403, 

Brasília/DF, CEP nº 70336-090, vem perante V.Exa., com 

supedâneo no art. 103-B, §4º, I, e §5º, I, da 

Constituição Federal c/c art. 98 e seguintes do 

Regimento Interno do CNJ, promover este 

 

 

 

Em face do Desembargador Corregedor Geral de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Moreira Garcez 

Neto, com endereço profissional na Av. Erasmo Braga, 

nº 115 – 7º e 8º andares, Lâmina I, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP nº 20.020-903; telefone (21) 3133-4646; 

e-mail gabcgjrj@tjrj.jus.br, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas. 

 

 

Pedido de Providências 
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I – DOS FATOS 

 

I.1. – PRIMEIRO FATO - CONDUTA ILEGAL NO ÂMBITO DA 

ATIVIDADE JURISDICIONAL  

 

1. Este Pedido de Providências traz à lume uma 

história de engodo, de manejo criminoso, que gera um 

enorme desgaste à imagem do Poder Judiciário, tendo 

como ator principal o Corregedor de Justiça do Segundo 

maior Tribunal de Justiça do País. 

 

2. A história é simples e assusta: o 

Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, participou de Sessões 

de Julgamento Virtual exibindo, de forma ostensiva (ao 

seu lado), um símbolo por ele criado para a CGJ 

inspirado na águia usada acima da suástica nazista. 

 

3. As fotos abaixo ilustram o triste fato: 
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4. O nazismo absorve esse símbolo (a águia) 

dentro de sua ideologia da superioridade racial e de 

que o povo ariano era altamente poderoso e se colocava 

acima de tudo. 

 

5. Esse é mais um lamentável episódio de racismo 

contra o povo Judeu, agora com o agravante de ter sido 

praticado por um Desembargador, Corregedor de Justiça 

do segundo maior Tribunal de Justiça do País, em plenas 

Sessões de Julgamento do Órgão Especial do TJRJ.  

 

 

I.2. – SEGUNDO FATO - CONDUTA ILEGAL FORA DO ÂMBITO 

DA ATIVIDADE JURISDICIONAL  
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6. Reforçando o enaltecimento do nazismo pelo 

Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, a foto que estampa o 

seu número do aplicativo Whatsapp [fone:(21) 

99945.3010] é de August Von Mackensen, Marechal de 

campo prussiano em traje hussardo completo, com o 

Totenkopf em seu colbaque de pele. Vejamos: 

 

 

 

7. O Totenkopf (lit. “caveira”) é a palavra alemã 

usada para crânio e ossos cruzados e símbolos de cabeça 

e morte. 

 

8. O Totenkopf é associado ao uso das forças SS 

nazistas durante a 2ª Guerra Mundial, bem como aos 

esquadrões da morte Einsatzgruppen alemães que 

empreenderam o holocausto. 

 

9. Tal fato foi registrado por meio de Escritura 

Pública Declaratória anexa (Doc. 01), de modo a servir 

como prova do alegado, considerando que o Desembargador 

Bernardo Garcez, ao tomar conhecimento do presente PP, 

poderá a qualquer momento alterar a imagem para 

esconder o ato ilegal e criminoso. 
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10. Um horror o comportamento do Corregedor Geral 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo 

Garcez, que deveria dar exemplo e repelir qualquer 

forma de discriminação e cumprir os princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre 

eles o que se encontra no inciso IV, do artigo 3º, da 

CF/88, in verbis: 

 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

 

 

I.3. – TERCEIRO FATO – DENÚNCIA PÚBLICA DE QUE, NA 

JUVENTUDE, INTEGROU CÉLULA NEONAZISTA SOB O COMANDO 

DE UM DOS FILHOS DO SS OBERSTURMBANNFÜHRER ADOLF 

EICHMANN, UM DOS IDEALIZADORES DO HOLOCAUSTO   

 

 

11. Poder-se-ia dizer que as alegações trazidas 

como fatos 1 e 2 seriam meras coincidências e não 

representariam uma personalidade voltada à exaltação 

do Nazismo ou de doutrinas totalitárias.  

 

12. Isso se não se estivesse a falar do 

Desembargador Bernardo Garcez, que na juventude foi 

apontado pelo Serviço Nacional de Informações SNI do 

extinto regime militar como integrante de uma céula 

neonazista, supostamente voltada à intimação de 

lideranças judias através de telefonemas ameaçadores.  
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13.  A informação consta de reportagem da extinta 

revista REALIDADE, publicada nas décadas de 60 e 70 

pela Editora Abril, precisamente a edição do Ano III, 

nº 25, páginas 84 a 91, sob o título “ESTA GENTE TEM 

DIREITO À PAZ ? NÃO, SÃO JUDEUS !”, disponível em 

http://memoria.bn.br/pdf/213659/per213659_1968_00025.pdf. 

 

14. A referência ao Desembargador Bernardo Garcez 

está nas fls. 88 e 89: 
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15. Esqueceu o Magistrado que o Código de Ética 

da Magistratura também regula a conduta do magistrado 

fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional, na 

sua vida privada, que deve ser conduzida de modo a 

dignificar a função, cônscio de que o exercício da 

atividade jurisdicional impõe restrições e exigências 

pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em 

geral, nos termos do disposto nos artigos 15, 16 e 39, 

todos do Código de Ética da Magistratura. 

 

 

II – DAS INFRAÇÕES COMETIDAS 

 

II.1. DO CRIME PRATICADO – NECESSIDADE DE COMUNICAR 

OS FATOS AO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA  

 

16. Antes de tudo é preciso registrar que a 

conduta do Desembargador Corregedor Geral de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, é crime, 

previsto no artigo 20, da Lei 7.716/89, in verbis: 
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“Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional. Pena: 

reclusão de um a três anos e multa.” 

 

 

17. No mais, reza o artigo 5º, XLII, da CF/88: 

 

“A prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei”. 

 

 

18. Esse dispositivo se prende a um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, que se 

encontra no inciso IV, do artigo 3º, da CF/88, in 

verbis: 

 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

 

 

19. Portanto, a conduta do Desembargador 

Corregedor Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Bernardo Garcez, constitui crime de incitação 

ao nazismo, um regime que praticou crimes contra a 

humanidade e institucionalizou a eliminação 

sistemática de pessoas. 
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20. É muito grave que num país como o Brasil, que 

defende a democracia e que condena como crime a prática 

de tortura e incitação a práticas criminosas, tenha um 

Desembargador, Corregedor Geral de Justiça do Segundo 

maior Tribunal de Justiça do País, participando de 

sessões de julgamento incitando ao nazismo. 

 

21. Não se desconhece que o CNJ não apura crimes 

cometidos por Magistrados, mas pode e deve, diante do 

noticiado, expedir e ofício ao Procurador Geral da 

República para que apure eventuais crimes praticados 

pelo Desembargador Corregedor Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, pelo que 

desde já se requer. 

 

II.1. DA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA 

E DO ESTATUTO DA MAGISTRATURA 

 

22. O artigo 2º, do Código de Ética da 

Magistratura dispõe que “ao magistrado impõe-se primar 

pelo respeito à Constituição da República e às leis do 

País, buscando o fortalecimento das instituições e a 

plena realização dos valores democráticos.” 

 

23. A conduta do Desembargador Corregedor Geral 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo 

Garcez, como demonstrado, viola a Constituição da 

República (art. 5º, XLII, da CF/88) e às leis do País 

(artigo 20, da Lei 7.716/89), de modo que, por 

consequência, violou, também, o artigo 2º, do Código 

de Ética da Magistratura. 
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24. A conduta reprovável do Desembargador 

Corregedor Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Bernardo Garcez, viola, também, o art. 3º, do 

Código de Ética da Magistratura. Vejamos: 

 

“Art. 3 º A atividade judicial deve desenvolver-

se de modo a garantir e fomentar a dignidade da 

pessoa humana, objetivando assegurar e promover 

a solidariedade e a justiça na relação entre as 

pessoas.” 

 

25. Noutro giro, a foto que o Desembargador 

Corregedor Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Bernardo Garcez, estampa o seu número do 

aplicativo Whatsapp (foto do August Von Mackensen, 

Marechal de campo prussiano em traje hussardo completo, 

com o Totenkopf em seu colbaque de pele) vai de encontro 

ao estabelecido nos artigos 15, 16 e 39, todos do Código 

de Ética da Magistratura, in verbis: 

 

“Art. 15. A integridade de conduta do magistrado 

fora do âmbito estrito da atividade 

jurisdicional contribui para uma fundada 

confiança dos cidadãos na judicatura.” 

 

“Art. 16. O magistrado deve comportar-se na vida 

privada de modo a dignificar a função, cônscio 

de que o exercício da atividade jurisdicional 

impõe restrições e exigências pessoais 

distintas das acometidas aos cidadãos em 

geral.” 
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“Art. 39. É atentatório à dignidade do cargo 

qualquer ato ou comportamento do magistrado, no 

exercício profissional, que implique 

discriminação injusta ou arbitrária de qualquer 

pessoa ou instituição.” 

 

 

26. Por fim, importante registrar que a conduta 

do Desembargador Corregedor Geral de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, viola o disposto 

no art. 35, inciso VIII, da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (Lei Complementar n, 35, de 14 

de março de 1979), in verbis: 

 

“Art. 35. São deveres do magistrado: 

(...) 

VIII – manter conduta irrepreensível na vida 

pública e particular.” 

 

 

27. Diante do exposto, fácil concluir que as 

condutas do Desembargador Corregedor Geral de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, além de 

gerarem enormes desgastes à imagem do Poder Judiciário, 

caracteriza crime e infração aos deveres dos 

magistrados estabelecidos no Código de Ética da 

Magistratura e no Estatuto da Magistratura, o que impõe 

a necessidade de serem investigadas pelo CNJ. 
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III – DOS PEDIDOS 

 

28. Tendo em vista os graves fatos ora apontados, 

requer:  

 

a) A instauração de Pedido de Providências PP, que 

deverá tramitar nesta Corregedoria Nacional de 

Justiça, a fim de esclarecer os fatos ora 

noticiados, com a abertura de processos 

necessários e com a aplicação das sanções 

cabíveis; 

 

b) Expedição de ofício ao Procurador Geral da 

República para que apure eventuais crimes 

praticados pelo Desembargador Corregedor Geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo 

Garcez; 

 

c) A intimação do Desembargador Corregedor Geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Bernardo 

Garcez para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

preste informações a respeito dos fatos expostos 

neste expediente, nos termos do art. 28, Parágrafo 

Único, e art. 17, Parágrafo Único, ambos do 

Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de 

Justiça.  

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 27 de novembro de 2020. 

 

 

Sebastião da Costa Val OAB-DF nº 14.975 
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Segue petição e documentos em anexo.
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