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GILSON DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 03, foi indiciado por não manter conduta
compatível com a moralidade administrativa e por não tratar os colegas e alunos com
urbanidade (art. 128, incisos IX e XI) e proceder de forma desidiosa (art. 129, inciso XV),
ambos da Lei nº 822/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teixeira de
Freitas), além da prática de assédio moral, ofensas, injúrias e ameaças, havendo sido por
Portaria nº 50/2018, de 26 de outubro de 2018 e, Portaria nº 03/2019 de 10 de janeiro de
2019 (Prorrogação), instaurado o competente processo administrativo disciplinar, visando à
apuração dos fatos denunciados às fls. 03/15, na Escola Municipal Dom Pedro II. A
denúncia foi recebida, designou-se abertura do processo administrativo e instalou-se às fls.
01/02, a Comissão Processante de Inquérito.
Consta às fls. 18/19, a remessa da intimação/notificação do indiciado por meio de AR, e,
posteriormente, a regular citação do indiciado, conforme documento de fls. 20. Ressalte-se
de logo que da citação foi também o mesmo cientificado dos termos da referida Portaria com
o fornecimento de cópia da mesma, muito embora devidamente publicada no Diário Oficial
do Município, e na qual ao mesmo foi cientificado do direito de se fazer representar por
advogado e arrolar testemunhas, bem como a sua notificação para comparecer em
audiência para acompanhar o depoimento de testemunhas.
Às fls. 22/23, renunciando ao direito de se fazer representar por advogado, o indiciado
peticiona nos Autos requerendo cópias integrais destes e arrola diversas testemunhas,
algumas inclusive somente identificadas pelo Prenome, sem apontar qualificação ou
endereço suficientes para intimação pessoal. Não obstante este fato, a Presidente da
Comissão, conforme documento de fls. 25, oficiou ao Secretário Municipal de Educação
para que o mesmo pudesse identificar as testemunhas arroladas pelo Indiciado, e que
providenciasse o comparecimento destas à audiência designada.
Às fls. 29, em resposta à solicitação do Ofício PGM n. 316/2018, o Administrador do Fórum
da Comarca de Medeiros Neto, informa que o Indiciado não exerce o cargo de Oficial de
Justiça naquele Juízo.
Consta às fls. 31/32, Termo de Depoimento do Indiciado, que compareceu
desacompanhado de advogado, na qual entre outras afirmações e negativas, o mesmo
informa que é Oficial de Justiça na Comarca de Ibirapuã e que também é advogado
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habilitado em Exame da Ordem, mas que, pelo fato de ser Oficial de Justiça, possui
impedimento para advocacia; às fls. 34/40 constam o Despacho da Presidente da Comissão
designando a data de 22/11/2018 para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Indiciado,
bem como daquelas que subsidiam as denúncias e a portaria de abertura do procedimento,
sendo que ao menos às fls. 41/42, consta assinatura do Indiciado, prova inequívoca que o
mesmo se fez presente à sessão, mais uma vez desacompanhado de advogado.
Nestas mesmas folhas 41/42, consta o depoimento da Professora Municipal LÚCIA GOMES
DE MOURA, a qual além de ratificar as denúncias endereçadas à Procuradoria, afirmou
textualmente que: “recebeu denúncias de vários professores sobre o comportamento do
Indiciado com relação a eles, inclusive sobre assédio moral”; “que a Depoente também
estava se sentindo sufocada com tantas reclamações sobre o Indiciado”.
As testemunhas arroladas pelo Indiciado, conforme depoimentos às fls. 45/56, são
unânimes em afirmar que o Indiciado sempre os tratou com urbanidade e que “eventuais
excessos ou rigor” do Indiciado em relação aos alunos decorria da indisciplina e rebeldia
destes, mas que tal comportamento do Indiciado jamais se caracterizou como autoritarismo
ou assédio moral.
Por decisão da Presidente da Comissão Processante, Dra. Sibéria Farias Monteiro Nobre,
foi designada nova sessão para o dia 31 de Janeiro do corrente ano com o propósito de
colheita de prova testemunhal por parte dos Denunciantes.
Contrariando o quanto dito pelas testemunhas da defesa, a Professora AMANDA
RODRIGUES VIEIRA às fls. 64/66, ratificou os termos da denúncia e inclusive afirma
textualmente que o Indiciado chamava a referida depoente de “robô” e os alunos de
“jumentos”, também relatando que a conduta do Indiciado impunha à colegas e ao alunado
sentimento de medo, pavor, pela forma autoritária e grosseira que o mesmo se relacionava.
Também às fls. 67/68, o depoimento do Secretário Escolar HÉLIO ADRIANO SOUZA DE
JESUS, foi confirmado que o Indiciado se referia aos alunos como “jumentos” e os demais
professores “robôs” e também o fato de que o Indiciado se vestia com uniforme
integralmente na cor preta, como se fosse um “policial”, e nesta condição impunha de forma
autoritária excessiva autoridade.
Às fls. 69/71, a Professora Municipal FAIONY SANTANA DE SOUZA GOUVEIA, afirma que
já “presenciou o Indiciado chamar os alunos com certos palavrões”, e que não comunicou à
Direção da escola com receio de represálias. Relata ainda que em razão de um determinado
aluno ter chegado atrasado para a aula, o mesmo foi retirado a força da sala de aula, pelo
Indiciado com ajuda de um Guarda Municipal.
Vale o registro que neste termo de depoimento às fls. 71, consta o registro pela Presidente
da Comissão, de que ao Indiciado presente à sessão foi mais uma vez advertido de que
tinha o direito de se fazer acompanhar de advogado, e que referida Presidente solicitou que
três Guardas Municipais acompanharam o depoimento das testemunhas, diante do
Chave de verificação: domtdf003204c523052019

Pág.: 2 de 5

Edição nº.3204 - XIII - Quinta, 23 de maio de 2019

comportamento ameaçador que a presença do Indiciado causava nas mesmas.
Ato contínuo e em razão do adiantado da hora, a Presidente designou nova sessão para
depoimentos, que se deu no dia 26/02/2019, com diversas tentativas de intimação do
Indiciado, conforme comprovante de expedição das notificações e AR’s, de fls. 78/79.
Realizada esta última audiência, sem a presença do Indiciado embora devidamente
notificado, as testemunhas ANÁLIA DE JESUS GOMES BOTELHO, Professora; FABRICIA
ALVES DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais; ANA ALVES DA SILVA, Auxiliar de Serviços
Gerais, além de ratificar a denúncia e depoimentos acusatórios anteriores, afirmam
textualmente que o Indiciado se vestia de “policial” para “amedrontar os alunos”; que
ouviram o Indiciado durante Projeto de Gincana em pleno microfone chamar os alunos de
“jumentos” e de “capivaras”; que praticava assédio com as alunas, quando realizava
assédios; que já presenciaram o Indiciado se utilizar de palavras de baixo calão em relação
à colegas e outras pessoas, tais como “vai tomar no c...”; “vai pra porque já constrangeu
aluna menstruada, não permitindo que a mesma fosse para sua casa; e, mais grave, às fls.
87, afirmação de uma testemunha que “já presenciou o Indiciado agredir fisicamente um
aluno menor de idade”, que teria sido motivo de queixa e decisão pela abertura deste PAD.
Adiante conforme se vê às fls. 90, foi designada nova sessão para tomada de depoimento
de testemunhas no dia 02/04/2019, conforme mandados de notificação de fls. 90/97, além
de terem sido esgotadas todas as tentativas de intimação do Indiciado, o mesmo não se fez
presente. Cabe aqui o registro do depoimento da Auxiliar de Serviços Gerais MARIA
APARECIDA DE JESUS, a qual afirma às fls. 99 que “sabe informar que o Indiciado quase
sempre se vestia de policial, porque ele mesmo dizia que era o personagem da TROPA DE
ELITE CAPITÃO NASCIMENTO”.
Não é diferente os depoimentos das testemunhas MARIA APARECIDA DA SILVA
FERREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, que ratifica as agressões e xingamentos à colegas
e alunos; de igual modo o do Professor MARCOS ANTÔNIO MENDES DOS ANJOS; da
Professora POLLYANA SILVA LOPES, quanto a conduta inadequada do Indiciado a ponto
de afirmar às fls. 106 “ter medo do Indiciado, principalmente se este retornar à escola, vez
que este usa arma de fogo”; o Professor PABLO BONJARDIM CLARO que acrescenta
diversos outros adjetivos utilizados pelo Indiciado no tratamento com os alunos, confirmando
ainda que “o Indiciado fazia questão de falar que possuía arma de fogo em tom ameaçador”;
o que também é confirmado pelas testemunhas MARIA BETÂNIA DOS SANTOS DIAS
SOUZA e NILCÉLIA DE JESUS LIMA.
Regularmente citado por Edital, face os retornos infrutíferos das intimações por AR, para
apresentar Defesa/Razões Finais, o Indiciado nada respondeu, razão pela qual reuniu-se a
Comissão Processante, que elaborou o Relatório de fls. 115/138, que ao final opina pela
aplicação da pena de Demissão do Denunciado.
É o relatório.

Chave de verificação: domtdf003204c523052019

Pág.: 3 de 5

Edição nº.3204 - XIII - Quinta, 23 de maio de 2019

Na instrução verificou-se pelos depoimentos das testemunhas que estiveram perante a
Comissão processante, com exceção de algumas das arroladas pelo Indiciado, que o
mesmo tinha um comportamento inadequado, agressivo e ameaçador com colegas e com o
alunado, incompatível com o ambiente escolar, que não se ajustava aos limites da decência,
ou seja, o mesmo mostrava-se extravagante em sua maneira de vestir (vez que se vestiu de
“policial”) para amedrontar o alunado, em síntese, o mesmo perdeu totalmente a
respeitabilidade com o Ente Público, com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio
da atividade administrativa.
Também ficou claro no Termo de Oitiva das testemunhas que a simples presença do
Indiciado às sessões influía nos depoimentos, diante da sua postura ameaçadora, a ponto
da Presidente da Comissão haver solicitado ao Procurador Geral do Município que
requisitasse a presença de Guardas Municipais para acompanhar as sessões e assegurar a
tranquilidade na condução dos trabalhos.
O indiciado, apesar de ter comparecido inicialmente perante à Comissão Processante, não
se fez presente a algumas sessões e nem constituiu advogado ou procurador para o
acompanhamento nos depoimentos de outras testemunhas, apesar de ser notificado via AR
(Correios) e por Edital (fls. 79, 80, 96) e também não apresentou Defesa técnica ou
Alegações Finais de Defesa, o que legalmente poderia se caracterizar numa revelia,
contudo, ainda assim, a Comissão Processante para lhe assegurar direito à ampla defesa,
procedeu a tomada de depoimentos das testemunhas por ele arroladas e também que o
mesmo se fizesse presente e até formular questões às testemunhas.
Ante ao exposto, e considerando mais o que dos Autos consta, diante da prova documental
e farta prova testemunhal, suficientes a comprovar a conduta absolutamente incompatível
com os termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e com a moralidade pública,
além de restar claro a incidência do tipo penal do artigo 146 do Código Penal, acolho
integralmente os termos do Relatório da Comissão Processante de fls. 115/138, e com isto
julgo PROCEDENTE as denúncias formuladas pelo Secretário Municipal de Educação em
face do servidor GILSON DA SILVA SANTOS, Coordenador Pedagógico, e, com base na
previsão do artigo 145, incisos V e XIII, da Lei Municipal 822/2014, restando clara que da
conduta do referido Servidor decorreram ofensas, coação, ameaças, agressões verbais,
injúria e assédio moral, tudo isto em ambiente de trabalho e em relação ao Corpo Docente e
Discente, da Escola Municipal Dom Pedro II, aplico a pena máxima a ser imposta a um
servidor, qual seja, a sua DEMISSÃO.
Dê-se ciência desta decisão aos Senhores Secretários Municipais de Educação e de
Administração, para que cumpram, incontinenti, o que nela fora prolatado.
Publique-se no Diário Oficial do Município. Intime-se o Indiciado no seu endereço e em caso
de retorno da correspondência sem o devido cumprimento, mediante Edital de Intimação,
para afastar qualquer eventual tentativa de se alegar desconhecimento ou cerceamento de
defesa.
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Extraia-se cópia da íntegra dos Autos e encaminhe à Promotoria de Justiça desta Comarca,
para conhecimento dos fatos e adoção das medidas legais que entender cabíveis.
Teixeira de Freitas, Bahia, 15 de Maio de 2019.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL
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