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MM MAGISTRADO,
 
SEGUE PETIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS.
 
ATT,
 
MESAQUE SOARES
ADVOGADO
OAB/BA 40.608
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ ZONA 

ELEITORAL DE ILHÉUS/BAHIA.  

 

 

 

 

 

ASSUNTO: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO 

COMINATÓRIA. EXIBIÇÃO DE 

EXAME PARA DETECÇÃO DE 

CORONAVÍRUS NO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PROVÁVEL 

ESTELIONATO ELEITORAL PARA 

MELHORIA DE SUA POPULARIDADE. 

NECESSIDADE DE QUE SEJA 

TORNADO PÚBLICO O EXAME. 

MEDIDA LIMINAR. URGENTE! 

 

Requerente: MESAQUE BARBOZA SOARES 

Requerido: MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA, Prefeito do Município 

de Ilhéus/Bahia. 

 

 

MESAQUE BARBOZA SOARES, brasileiro, solteiro, inscrito no 

Registro Eleitoral de nº. 1209 0253 0523, advogado devidamente inscrito 

nos quadros da OAB/BA sob nº. 40608, com escritório profissional situado 

na Rua Visconde de Mauá, nº. 230, 1º andar – sala 103, Bairro Centro, 

Ilhéus/Bahia, Telefone: (73) 981652177 e email: 

mesaquebarboza@hotmail.com, neste ato advogando em causa 

própria, vem, respeitosamente, perante V. Excelência, com fundamento 

nos artigos 5º, IX, XIV e XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal, e 
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artigos 319, do Código de Processo Civil, via procedimento comum, 

aparelhar a presente AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em face de MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA, Prefeito 

em exercício do Município de Ilhéus/Bahia, devendo ser intimado no 

Centro Administrativo do Município de Ilhéus localizado na Avenida 

Brasil, S/N, Bairro Conquista, Ilhéus/Bahia, pelas razões de fato e de 

direito que passará a aduzir. 

 

1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

 

Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, 

conforme disposto na lei nº 13.105/2005 (Novo CPC), em especial em 

seu art. 98 por insuficiência de recursos para pagar as despesas do 

processo na forma da declaração anexa.   

2. DA SÍNTESE DOS FATOS 

O Prefeito do Município de Ilhéus/Bahia, MÁRIO ALEXANDRE 

CORREA DE SOUSA fez a imprensa publicar no dia 22/06/2020i, há 

exatamente uma semana, que testou positivo para o coronavírus 

(COVID-19), doença que conforme é de conhecimento desse MM Juízo 

tem causado uma epidemia global. De acordo com o vídeo publicado 

pelo alcaide naquele mesmo dia, o resultado do teste teria saído no dia 

22/06/2020 e o Prefeito teria testado positivo para o novo coronavírus, 

conforme pode ser visto no linkii 

(https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/3412298932125491/?vh=e&

d=n). 

No dia 24/06/2020, quarta-feira seguinte a publicação do 

vídeo, o Requerido publicou um vídeo em suas redes sociais (Facebook 

e Instagran) afirmando que estava no nono dia de isolamento social, 

conforme pode ser conferido no linkiii: 

(https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/3418230141532370/?vh=e&

d=n). 

Num. 2006996 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MESAQUE BARBOZA SOARES - 29/06/2020 20:45:48
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062920454815600000001857532
Número do documento: 20062920454815600000001857532



O Requerente acredita, Excelência, que o Requerido tenha 

“inventado” ter contraído o novo coranavírus para aplicar um 

estelionato eleitoral na população de Ilhéus com vistas a reduzir a sua 

impopularidade eleitoral. E isso se deve a três fatores. Vejamos: 

1. No vídeo em que anuncia que estava com 

conoravírus, o Prefeito Mário Alexandre anunciou a 

doença com absoluta normalidade, como se fosse 

uma “gripezinha”, principalmente em se tratando de 

uma pessoa que já teve obesidade mórbida e fez 

cirurgia de redução do estomago, ou seja, faz parte 

do grupo de risco; 

2. No vídeo publicado na quarta-feira passada, dois 

dias após ter anunciado ter contraído o coronavirus, o 

Prefeito alegou estar no nono dia de quarentena, 

conforme pode ser conferido no segundo link acima, 

no entanto, cumpriu agenda no sábado anterior ao 

anúncio assinando ordem de serviço para 

fechamento da primeira etapa do canal do Malhado, 

conforme linkiv a seguir 

(https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/340687

3432668041/?vh=e&d=n):  

3. Em live realizada ontem (28/06/2020) em alusão às 

comemorações do aniversário da cidade, o Prefeito 

Mário Alexandre aparece em reunião familiar sem o 

uso de máscaras, conforme captado pelo site 

Ilhéuscomercio.com e reproduzido por outros Blogs 

da cidade. Vide linkv 

(http://www.blogdogusmao.com.br/2020/06/29/mais-uma-vez-

mario-alexandre-surge-contaminado-e-sem-mascara-durante-show/). 
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Dessa forma, Excelência, tudo leva a crer que o Requerido, 

aproveitando-se de uma manobra de marketing previamente ajustada 

com sua equipe, planejou e executou um plano para enganar o povo 

de ilhéus e atrair para ativo eleitoral com possibilidade de interferir nas 

eleições municipais que estar por vir. 

Ora, Julgador, utilizar-se de uma doença tão séria para se 

promover politicamente chega a ser asqueroso. Mas em se tratando da 

briga do poder pelo poder o Requerido está disposto a fazer de tudo 

para continuar a governar o Município de Ilhéus. 

Nada obstante, esse MM Juízo não pode permitir que os 

eleitores ilheenses sejam enganados dessa forma, razão pela qual é a 

presente ação para obrigar o Requerido a apresentar o resultado do 

exame realizado para detecção do coronavírus (COVID-19), valendo 

registrar que deve ser disponibilizado o resultado do exame do teste 

definitivo que foi supostamente realizado pelo Laboratório Central de 

Salvador (LACEN), haja vista que o teste rápido não deve ser 

considerado para esse efeito, haja vista que o protocolo do Ministério 

da Saúde Brasileiro e da Organização Mundial da Saúde orientam que o 

teste deve ser repetido em laboratório apropriado, que no caso da 

Bahia até então só havia o LACEN credenciado. 

Não há que se falar na impossibilidade de exibição do 

aludido exame, haja vista que a informação é de interesse público e 

até o Presidente da República foi obrigado em ação análoga a exibir o 

seu exame para detecção de coronavírus.  

Acrescente-se que o Requerido não está incluído no rol das 

autoridades que podem utilizar codinome, razão pela qual apenas 

devem ser aceitos exames originais tarjados com o nome do 

demandado. 

 

3. DO DIREITO. O DIREITO À INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO. 
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A Constituição Federal alberga o pleno direito de qualquer 

cidadão “... receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (CF, 

5º, XXXIII). Garantia que reforça dois dos mais emblemáticos princípios 

da administração pública: a moralidade e a publicidade (CF, art. 37, 

caput). 

É por isso que, diante da democrática amplitude da 

redação constitucional, a regulamentadora Lei nº 12.527/11 apresenta, 

em seu artigo 7º, mero rol exemplificativo das hipóteses de acesso à 

informação, aludindo, “entre outros”, a alguns casos mais específicos. 

Também por se cuidar de uma garantia fundamental, as 

únicas limitações a elas oponíveis são aqueles igualmente constantes 

do artigo 5º da Constituição, especialmente aquela expressamente 

contida no inciso XXXIII daquele dispositivo, isto é, a proteção de 

informações “...cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado”. 

Nessa toada, verifica-se que “... a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de garantir o direito às 

informações de interesse coletivo, submetendo-se à divulgação oficial 

de forma ampla, com exceção das hipóteses constitucionalmente 

previstas...”. 

Aquela Excelsa Corte tem reafirmado, como não poderia 

deixar de ser, a irrestrita proteção constitucional ao acesso e à 

divulgação de informações de relevância pública, somente “... 

ressalvadas as informações protegidas por sigilo imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado”. 

Acontece que o material ocultado pela Requerido não 

afeta a proteção social ou estatal. Justamente o contrário: confirmando-

se documentalmente os diagnósticos positivos do Prefeito para a 
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COVID-19 apenas serão aplacadas as incertezas acerca do seu estado 

de saúde. 

Dessa forma, Nobre Julgador, não há qualquer 

impedimento à divulgação do resultado do exame para detecção de 

coronavirus do Requerido, haja vista que o mesmo anunciou em suas 

redes sociais ter sido contaminado pelo vírus. Logo, não há que se falar 

em constrangimento pela sua divulgação, já que se confirmado o 

resultado positivo, não haverá sombras de dúvidas acerca da 

afirmação do alcaide. 

Por outro lado, surge o interesse público na informação 

negativa e é sobre esse ponto que reside a ação. A bem da verdade, o 

Requerente, como já dito acima, acredita que o Requerido usou de 

manobra ardilosa para “inventar” ter contraído o vírus na tentativa de 

sensibilizar a população local de que, pelo fato de ser médico, “e estar 

na linha de frente do combate a pandemia”, contraiu o vírus, 

sensibilizando sobremodo a população e aumentando o seu ativo 

eleitoral em prejuízo dos demais concorrentes ao pleito de novembro. 

Assim, requer em caráter liminar, que seja determinado ao 

Requerido a exibição de todos os seus exames para detecção do novo 

coronavírus (COVID-19) – prova e contraprova do LACEN, sob pena de 

multa de diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. 

4. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS. 

 

Por todo o exposto, e pelos subsídios que esse D. Juízo 

certamente acrescerá ao debate, a Autora requer a concessão da 

tutela de urgência, nos termos acima, determinando-se à Ré que 

apresente os laudos de todos os exames a que foi submetido o Exmo. 

Presidente da República para a detecção da COVID-19, sob pena de 

aplicação de multa a ser fixada por Vossa Excelência. 
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Tutela provisória que, espera, seja confirmada ao final, com 

o julgamento da procedência da demanda, condenando-se a Ré 

também ao pagamento dos ônus sucumbenciais, entre eles abrangida 

a verba honorária. 

Nestes Termos, 

P. Deferimento. 

Ilhéus/Bahia, 29 de junho de 2020. 

 

MESAQUE BARBOZA SOARES 

Advogado 

OAB/BA nº. 40.608 

(documento assinado digitalmente) 

  

                                                             
i Disponível em: http://www.blogdogusmao.com.br/2020/06/22/mario-alexandre-testa-positivo-para-
covid-19/ . Acesso em 29 de Junho de 2020. 
ii Disponível em: 

https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/3412298932125491/?vh=e&

d=n . Acesso em 29 de Junho de 2020. 

 
iii Disponível em: 

https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/3418230141532370/?vh=e&

d=n. Acesso em 29 de Junho de 2020. 
iv Disponível em: 

https://www.facebook.com/1147865401902200/posts/3406873432668041/?vh=e&

d=n. Acesso em 29 de Junho de 2020. 
v Disponível em: http://www.blogdogusmao.com.br/2020/06/29/mais-uma-vez-mario-alexandre-surge-
contaminado-e-sem-mascara-durante-show/. Acesso em 29 de Junho de 2020. 
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