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NOTA DE ESCLARECIMENTO À DEMOLAY BAHIA 

 

Informamos que aos 10 dias de abril do ano de dois mil e vinte e um, atendendo a 

convocação do Supremo Conselho DeMolay Brasil para sessão de julgamento de Edgley 

Lívio Bezerra da Silva, Ex-Grande Mestre Nacional, em virtude de processo administrativo 

disciplinar movido contra este. 

Foi apresentada denúncia por supostas infrações praticadas durante sua gestão 

como líder da Ordem DeMolay Brasileira, conforme no Processo Administrativo Disciplinar 

04/SCDB-2019-2021, recebido pela Comissão Nacional de Apelações, conforme Código de 

Ética e Disciplina. 

A íntegra do processo (denúncia, defesa, pareceres, entre outros documentos) foram 

disponibilizados previamente a este Grande Mestre Estadual e Mestre Conselheiro 

Estadual.  

Durante a sessão de julgamento, conforme previsão legal, houveram arguições aos 

envolvidos e testemunhas, resultando em uma sessão de, aproximadamente, dez horas 

consecutivas. 

Após, foi votado a admissibilidade da culpa, sendo admitida, após foi debatida a 

dosimetria da pena, fixada em suspensão por 60 (sessenta) dias, ressaltando que tais 

decisões foram baseadas no lastro probatório apresentado na sessão de julgamento.   

Nestes termos é a previsão do art. 7º do Código de Ética e Disciplina, verbis: 
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Art. 7º O Procedimento Administrativo Disciplinar tramitará sob rigoroso sigilo desde o seu 

início até o seu término, sendo que o seu conhecimento deve ficar restrito aos membros do Órgão 

Julgador, denunciante, denunciado e/ou respectivos procuradores e representantes legais. 

Assim, todo e qualquer processo administrativo corre em sigilo, não sendo possível 

a divulgação de qualquer voto, parecer e/ou manifestação ocorrida na sessão de 

julgamento. 

O Supremo Conselho DeMolay Brasil - SCDB, em breve irá publicar oficialmente a 

decisão da sessão de julgamento.  

Reafirmamos nosso compromisso com toda a DeMolay Bahia em uma gestão com 

transparência e diálogo, ressaltando que todas as ações se pautam conforme os ditames 

da lei, de nossa consciência e apreço por todos os membros da Ordem DeMolay Baiana e 

que continuaremos incansavelmente dar continuidade ao fortalecimento de nossa amada 

instituição. 

Dado e traçado no Gabinete do Grande Mestre Estadual, na cidade do Salvador, 

sede do Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado da Bahia, aos 11 dias do mês 

de abril do ano de dois mil e vinte e um. 

      

JOSÉ MOISES ALMEIDA DOS SANTOS        GUSTAVO SANTOS MACHADO 

           GRANDE MESTRE ESTADUAL             MESTRE CONSELHEIRO ESTADUAL 

 

 


