
Câmara dos Deputados
Comissão de Direitos Humanos

"Brasil 500 anos: Descubra
os Direitos Humanos"

Brasilia. 23 de Novembro de 2000

Ofício 901/00-P

Senhor Desembargador,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições democráticas rea-
lizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o objetivo de compor a lista
sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indicados para ocupar a vaga de Desembar-
gador correspondente ao quinto constitucional da categoria.

• Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter democrático da
escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advogados sergipanos com os
Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira Marques, consagradora vitória que o
transformou no mais votado dentre todos os componentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu compromisso
com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da Secretaria da Seguran-
ça Pública do Estado de Sergipe teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e
do Mundo a face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à
Constituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da admira-
ção dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais destaca-se a
Anistia Internacional.

Tenham Vossas Excelências a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurídica e
o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confiam na tradição democrática, no espírito
público e na contemporaneidade dos ilustrados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergi-
pe, esperando com saudável ansiedade que esta Egrégia Corte, ao compor a lista tríplice que será
remetida ao Exmo. Sr. Governador do Estado, esteja em sintonia com a vontade amplamente majori-
tária dos advogados sergipanos, indicando à apreciação do Executivo os nomes dos três mais vota-
dos da lista da OAB-SE.• Certo de que os mais altos magistrados da terra de Tobias Barreto se mostrarão à altura do
momento histórico que atravessamos, apresento os meus protestos de elevado apreço e considera-
ção.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssimo Senhor Desembargador
GILSON GÓiS SOARES
M.D. Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe
Aracaju - SE
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Senhora Desembargadora,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições democráticas rea-
lizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o objetivo de compor a lista
sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indicados para ocupar a vaga de Desembar-
gador correspondente ao quinto constitucional da categoria .• Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter democrático da
escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advogados sergipanos com os
Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira Marques, consagradora vitória que o
transformou no mais votado dentre todos os componentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu compromisso
com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da Secretaria da Seguran-
ça Pública do Estado de Sergipe teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e
do Mundo a face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à
Constituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da admira-
ção dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais destaca-se a
Anistia Internacional.

Tenham Vossas Excelências a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurídica e
o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confiam na tradição democrática, no espírito
público e na contemporaneidade dos ilustrados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergi-
pe, esperando com saudável ansiedade que esta Egrégia Corte, ao compor a lista tríplice que será
remetida ao Exmo. Sr. Governador do Estado, esteja em sintonia com a vontade amplamente majori-
tária dos advogados sergipanos, indicando à apreciação do Executivo os nomes dos três mais vota-
dos da lista da OAB-SE.• Certo de que os mais altos magistrados da terra de Tobias Barreto se mostrarão à altura do
momento histórico que atravessamos, apresento os meus protestos de elevado apreço e considera-
ção.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssima Senhora Desembargadora
CLARA LEITE DE REZENDE
M.D. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe
Aracaju - SE
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Senhor Desembargador,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições democráticas rea-
lizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o objetivo de compor a lista
sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indicados para ocupar a vaga de Desernbar-
gador correspondente ao quinto constitucional da categoria .

Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter democrático da
escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advogados sergipanos com os
Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira Marques, consagradora vitória que o
transformou no mais votado dentre todos os componentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu compromisso
com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da Secretaria da Seguran-
ça Pública do Estado de Sergipe teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e
do Mundo a face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à
Constituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da admira-
ção dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais destaca-se a
Anistia Internacional.

Tenham Vossas Excelências a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurídica e
o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confiam na tradição democrática, no espírito
público e na contemporaneidade dos ilustrados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergi-
pe, esperando com saudável ansiedade que esta Egrégia Corte, ao compor a lista tríplice que será
remetida ao Exmo. Sr. Governador do Estado, esteja em sintonia com a vontade amplamente majori-
tária dos advogados sergipanos, indicando à apreciação do Executivo os nomes dos três mais vota-
dos da lista da OAB-SE.

Certo de que os mais altos magistrados da terra de Tobias Barreto se mostrarão à altura do
momento histórico que atravessamos, apresento os meus protestos de elevado apreço e considera-
ção.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssimo Senhor Desembargador
MANUEL PASCOAL NABUCO D'AVILA
M.D. Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Sergipe
Aracaju - SE
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Senhor Desembargador,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições democráticas rea-
lizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o objetivo de compor a lista
sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indicados para ocupar a vaga de Desembar-
gado r correspondente ao quinto constitucional da categoria.• Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter democrático da
escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advogados sergipanos com os
Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira Marques, consagradora vitória que o
transformou no mais votado dentre todos os componentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu compromisso
com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da Secretaria da Seguran-
ça Pública do Estado de Sergipe teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e
do Mundo a face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à
Constituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da admira-
ção dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais destaca-se a
Anistia Internacional.

Tenham Vossas Excelências a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurídica e
o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confiam na tradição democrática, no espírito
público e na contemporaneidade dos ilustrados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergi-
pe, esperando com saudável ansiedade que esta Egrégia Corte, ao compor a lista tríplice que será
remetida ao Exmo. Sr. Governador do Estado, esteja em sintonia com a vontade amplamente majori-
tária dos advogados sergipanos, indicando à apreciação do Executivo os nomes dos três mais vota-
dos da lista da OAB-SE.•

Certo de que os mais altos magistrados da terra de Tobias Barreto se mostrarão à altura do
momento histórico que atravessamos, apresento os meus protestos de elevado apreço e considera-
ção.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ BARRETO PRADO
M.D. Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe
Aracaju - SE
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Senhor Desembargador,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições democráticas rea-
lizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o objetivo de compor a lista
sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indicados para ocupar a vaga de Desembar-
gador correspondente ao quinto constitucional da categoria.

• Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter democrático da
escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advogados sergipanos com os
Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira Marques, consagradora vitória que o
transformou no mais votado dentre todos os componentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu compromisso
com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da Secretaria da Seguran-
ça Pública do Estado de Sergipe teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e
do Mundo a face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à
Constituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da admira-
ção dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais destaca-se a
Anistia Internacional.

Tenham Vossas Excelências a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurídica e
o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confiam na tradição democrática, no espírito
público e na contemporaneidade dos ilustrados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Sergi-
pe, esperando com saudável ansiedade que esta Egrégia Corte, ao compor a lista tríplice que será
remetida ao Exmo. Sr. Governador do Estado, esteja em sintonia com a vontade amplamente majori-
tária dos advogados sergipanos, indicando à apreciação do Executivo os nomes dos três mais vota-
dos da lista da OAB-SE .• Certo de que os mais altos magistrados da terra de Tobias Barreto se mostrarão à altura do
momento histórico que atravessamos, apresento os meus protestos de elevado apreço e considera-
ção.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssimo Senhor Desembargador
ARTUR OSCAR DE OLIVEIRA DEDA
M.D. Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe
Aracaju - SE
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Senhor Governador,

Foi com alegria que o país tomou conhecimento do resultado das eleições demo-
cráticas realizadas pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil com o
objetivo de compor a lista sêxtupla contendo os nomes dos advogados sergipanos indica-
dos para ocupar a vaga de Desembargador correspondente ao quinto constitucional da
categoria.

Além de constituir-se em fato histórico, haja vista a transparência e o caráter de-
mocrático da escolha, o resultado revelou de forma inequívoca o compromisso dos advo-
gados sergipanos com os Direitos Humanos, dando ao Dr. Wellington Dantas Mangueira
Marques, consagradora vitória que o transformou no mais votado dentre todos os compo-
nentes da lista.

A biografia do Dr. Wellington Mangueira é o mais eloquente testemunho do seu
compromisso com a Democracia, a Justiça, e os Direitos Humanos. Sua gestão à frente da
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe no primeiro governo de Vossa Ex-
celência teve repercussão internacional, levando para os jornais do Brasil e do Mundo a
face positiva de uma política de segurança pública lastreada no respeito às leis e à Cons-
tituição e baseada nos inalienáveis direitos da pessoa humana e tornando-se objeto da
admiração dessa Comissão de Direitos Humanos e de outras instituições, dentre as quais
destaca-se a Anistia Internacional.

Tenha, Governador, a certeza de que a sociedade brasileira, a comunidade jurí-
dica e o movimento nacional em defesa dos direitos humanos confia na tradição democrá-
tica do povo sergipano e no espírito público e na contemporaneidade de Vossa Excelência,
esperando com saudável ansiedade que o Governador dos Sergipanos nomeará o Dr.
WELLlNGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES para o honroso cargo de Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, demonstrando com tal gesto o seu res-
peito à vontade amplamente majoritária dos advogados sergipanos .

Certo de que o Governador do Estado que ofereceu ao Brasil o talento de Tobias
Barreto se mostrará à altura do momento histórico que atravessamos, prestigiando a de-
mocracia e fortalecendo a luta pelos Direitos Humanos, apresento os meus protestos de
elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,

eputado MARCOS
Presidente

Excelentíssimo Senhor
ALBANO DO PRADO PIMENTEL FRANCO
M.D. Governador do Estado de Sergipe
Aracaju - SE


