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EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA 82ª ZONA ELEITORAL – 
CÍCERO DANTAS, ESTADO DA BAHIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu 
representante infrafirmado, com arrimo no artigo 22 da Lei Complementar n.º 
064, de 1990, vem, à presença de V. Exa., requerer a abertura de 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL para apurar ABUSO DE 
PODER POLÍTICO, em benefício do candidato às eleições municipais 
majoritárias, AGNALDO FÉLIX (candidato a prefeito de Antas), brasileiro, 
casado, advogado, residente e domiciliado na Rua João Nilo, cidade de Antas – 
BA.,; JOÃO VITOR DOS SANTOS (candidato a vice-prefeito de Antas), 
brasileiro, divorciado, funcionário público, residente na Av. Paulo Souto, 75, 
Antas-BA.; por parte de GONÇALO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
servidor público, residente e domiciliado no Povoado de Rangel, s/n, Antas – 
BA., e BERNARDO MARIANO DA COSTA, brasileiro, servidor Público, 
residente e domiciliado no Povoado de Duas Serras, s/n, Antas – BA.; em razão 
da prática das condutas a seguir descritas: 

 
No dia 25 de agosto de 2004, a coligação “Unidos para o Bem de 

Antas” realizou atos políticos nos povoados de Boa Vista e Malhada da Areia, 
Município de Antas e, após a realização destes atos políticos, os seus partidários 
voltaram em carreata para a sede do citado Município. 
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Ocorre que, para a realização da carreta, o candidato a prefeito 

pela coligação “Unidos para o Bem de Antas”, AGNALDO FÉLIX, exigiu dos 
proprietários de microônibus, GONÇALO DOS SANTOS (veículo de placas 
BYD5805) e BERNARDO MARIANO DA COSTA, que os mesmos, ao invés 
de proceder ao transporte de alunos do Colégio Municipal de Antas, para os 
povoados de Rangel e Entroncamento de Antas, procedessem ao transporte de 
eleitores para o comício e posteriormente participassem da aludida carreata. 

 
Deste modo, GONÇALO DOS SANTOS e BERNARDO 

MARIANO DA COSTA, após terem transportado os alunos do turno da noite, 
por volta das 18:00 horas, da zona rural ao Colégio Municipal de Antas, na sede, 
servindo, assim, ao contrato de prestação de serviço firmado com o Município 
de Antas, atendendo à exigência feita, se dirigiram para o comício do candidato 
a Prefeito AGNALDO, somente retornando para transportar os alunos de volta a 
suas casas por volta das 24:00 horas. Ou seja, permaneceram os alunos 
esperando, uns de 20:30 horas e outros das 22:20 horas até as 24:00 horas para 
voltarem às suas casas.  

 
É dizer, GONÇALO DOS SANTOS e BERNARDO MARIANO 

DA COSTA são servidores públicos em sentido amplo, eis que trabalham no 
transporte escolar de alunos da zona rural para o Colégio Municipal de Antas, na 
sede do Município. Todavia, atendendo a exigência do candidato a prefeito, 
ambos preteriram o transporte dos alunos em favor do transporte de eleitores e 
participação de carreata política. Desviaram o serviço público de transporte 
escolar em benefício da candidatura de AGNALDO FÉLIX e JOÃO VITOR. 

 
Noticiado o abuso do poder político, é dizer, o uso de veículos 

que deveriam estar a serviço do público no transporte de eleitores para carreata 
política, em benefício dos candidatos referidos, foram tomadas declarações de 
testemunhas e alunos, constatando-se a ocorrência dessas condutas e a 
responsabilidade dos candidatos. Ressalte-se apenas que, não obstante de 
propriedade privada os veículos mencionados, naquela oportunidade exata, 
deveriam prestar o serviço de transporte de alunos da sede do município para os 
povoados.  

 
Incidiram, assim, os Investigados nas sanções disciplinadas pelo 

artigo 22, XIV, da Lei Complementar 064, de 1990. 
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Como meio de prova, faz juntar termo de declarações de MÁRIO 

SOUZA FELIX, VALDIR FERREIRA SOBRINHO, JOSÉ EUMAR FÉLIX 
MATOS, MAYKON JESUS DOS SANTOS e fita cassete, VHS, da marca 
NIPPONIC, capa na cor vermelha, etiquetada “ônibus escolar sendo utilizado no 
transporte de eleitores, enquanto alunos ficam se transporte (PDT – Município 
de Antas/BA.)”. Protesta pela produção em juízo de todos os meios de prova em 
direito admitidos, especificando, a documental (autos 001/04), e testemunhal, 
com a oitiva das pessoas cujo rol segue em anexo. Protesta, ainda, pela 
determinação aos dois últimos investigados da exibição em audiência dos 
documentos dos microônibus de suas propriedades e respectivas carteiras de 
habilitação, bem como pela requisição à Secretaria de Educação de Antas dos 
contratos de prestação de serviço com os dois últimos Investigados. 

 
Diante de todo o exposto, pede sejam citados os Investigados, a 

fim de que, no prazo de 05 dias, querendo, ofereçam defesas que tiverem, sob 
pena de revelia, juntem documentos e rol de testemunhas, prosseguindo-se nos 
demais termos, para afinal ser julgada procedente a representação, declarando-se 
a inelegibilidade dos Representados pelos 03 (três) anos subseqüentes, conforme 
preceituado no artigo 22 da Lei Complementar n.º 064, de 1990, e, em 
conseqüência, cassando os registros de candidatura de AGNALDO FÉLIX DOS 
SANTOS, ao cargo de prefeito de Antas para as eleições municipais vindouras. 

 
Dá à causa o valor de um salário mínimo para fins meramente 

fiscais. 
 
Termos em que, 
Pede deferimento. 
 
Cícero Dantas, 30 de setembro de 2004. 

 
 

Promotor de Justiça Eleitoral 
82ª zona eleitoral 
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Rol de testemunhas: 
 

1. – MÁRIO SOUZA FELIX, qualificado às fls.  . 
2. – VALDIR FERREIRA SOBRINHO, qualificado às fls.  . 
3. – JOSÉ EUMAR FÉLIX MATOS, qualificado às fls.  . 
4. – MAYKON JESUS DOS SANTOS, qualificado às fls.  . 
5. – JOÃO DE TAL, podendo ser encontrado no Posto JB, Antas – BA. 
06. – EQUIBER DOS SANTOS ALVES, Delegado de Polícia de Ribeira do 

Pombal – BA. 


