
 

 

 

 

 

 



   discografiapágina inicial gospel/religioso davi sacer

Davi Sacer
Ouvir Aleatório

exibições
12.566.581

Enviar álbuns, letras e mais

Discografia

Um Pedido
2020 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Bendito És

2 Um Pedido

3 Rei da Glória

4 Águas Tranquilas

5 Deus Está Na Casa

6 Dono das Estrelas

O Encontro
2020 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Aleluia, Hosana

2 Trazendo a Arca

3 O Chão Vai Tremer

4 Invoca-me

5 Serás Sempre Deus

6 Mais

7 Senhor e Rei

8 Sobre As Águas

Mais tocadas Ver todas →

1 Deus de Promessas

2 Sobre As Águas

3 Tua Graça Me Basta

4 Marca da Promessa

5 Te Louvarei (part. Veronica Sacer)

6 Foi Deus

7 Venha O Teu Reino

8 Restitui

9 Confio Em Ti

10 No Caminho do Milagre

Playlists Ver mais playlists →

As melhores
músicas da
Cassiane
Muito Louvor, Hino da
Vitória, Minha Bênção
e muito mais.

Música gospel
para ansiedade
Thalles Roberto, Sarah
Farias...

As melhores
músicas da Aline
Barros
Casa do Pai, Sonda-
me, Consagração...

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?
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9
Nao vou Desistir

10 Leva-me Além

11 Lembra Senhor

12 Caminho de Milagres

13 Abro Mão

14 Entre a Fé e a Razão

15 Marca da Promessa

15 Anos (Ao Vivo)
2019 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Deus de Promessas (part. Simone)

2 Tua Graça Me Basta (part. Preto no Branco)

3 Restitui (part. Ton Carfi)

4 Correndo Pros Teus Braços

5 Toque No Altar (part. Ton Carfi)

6 Me Arrebataste (part. Verônica Sacer)

7 Desejo do Meu Coração (part. Daniela Araújo)

8 Em Ti Esperarei

9 Celebre

10 Te Louvarei (part. Verônica Sacer)

11 Toda Sorte de Bênçãos (remix) (part. DJ PV)

DNA
2017 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Meu Lugar É No Altar

2 Cristo Me Fez Livre

3 Espaço Pra Deus

4 DNA

Músicas de louvor
Isaias Saad, Arianne,
Leandro Borges...

Posts

As melhores músicas de
Davi Sacer para relembrar
e louvar

Música gospel 2020: as
melhores para louvar e
renovar a fé

As melhores frases para
status para você postar
nas redes sociais

Músicas gospel antigas: 31
sucessos que marcaram
gerações

Ver mais →

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?

https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/15-anos-2018/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/15-anos-2018/ouvir.html
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https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/dna-2017/
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https://www.letras.mus.br/playlists/1227744/
https://www.letras.mus.br/playlists/390934/
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https://www.letras.mus.br/blog/davi-sacer-as-melhores/
https://www.letras.mus.br/blog/musica-gospel-2020/
https://www.letras.mus.br/blog/frases-para-status/
https://www.letras.mus.br/blog/musicas-gospel-antigas/
https://www.letras.mus.br/blog/
https://www.letras.mus.br/
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/


5
Boa Parte

6 Faz-me Descansar

7 Deus Das Causas Impossíveis

8 Aleluia (part. Verônica Sacer)

9 Prefiro Crer

10 Mereces o Melhor

11 Vem e Habita (part. Dennis Cabral)

12 Acende o Fogo

Gospel Hits
2016 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Confio Em Ti

2 Deus Não Falhará

3 Às Margens do Teu Rio

4 Essência

5 Nome Sobre Todo Nome

6 Palavra Final

7 Maior Tesouro

8 Minh'alma Te deseja

9 Tu És Bem-Vindo

10 Perto de Ti

11 Bem Supremo

12 Te Amo, Jesus

Meu Abrigo - Ao Vivo
2016 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Tudo Posso Em Deus

2 Chegou o Tempo

3 Noiva Preparada

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?

https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/gospel-hits-2016/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/gospel-hits-2016/ouvir.html
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/1740200/#album-aleatorio:gospel-hits-2016
javascript:;
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https://www.letras.mus.br/contribuicoes/


4 Senhor de Tudo

5 Meu Destino É a Rocha

6 Teu Amor Não Falha

7 Meu Abrigo

8 Rocha Inabalável

9 Quero Ser Como Tu

10 Vem Queimar Em Mim

11 Eu Restauro

12 Digno É o Senhor

13 Te Damos Glória (Ao Vivo)

14 Venha o Teu Reino

Venha o Teu Reino
2014 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Quanto Mais Te Conheço

2 Venha o Teu Reino

3 Jesus É o Centro

4 Eu Entrego Tudo

5 Graça Que Me Faz Vencer

6 E Se

7 Vem Rasgando o Céu

8 Quero Ver a Tua Glória

9 Salmo 40

10 Único Senhor/ Humildade

11 Deus Faz Tudo Novo

12 Cristo Levou Sobre Si

13 Pode Entrar

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?

https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/venha-o-teu-reino-2014/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/venha-o-teu-reino-2014/ouvir.html
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/cristo-levou-sobre-si/#album-aleatorio:venha-o-teu-reino-2014
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https://www.letras.mus.br/contribuicoes/


Às Margens do Teu Rio
2014 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Decreto de Vitória

2 Ninguém Pode Apagar

3 Decido Crer

4 Às Margens Do Teu Rio

5 Palavra Final

6 Enquanto Eu Louvo

7 Essa Noite Que Passou

8 Fiel Até o Fim

9 Superar Limites

10 Quando a Igreja Louva

11 Confiarei

12 Para Onde Ir

13 Pra Viver a Restituição

14 Totalmente Livre

15 Razão de Tudo

Confio em Ti
2013 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Confio Em Ti

2 Essência

3 Tu És Poderoso

4 Tu És Bem-Vindo

5 Festa

6 Te Amo Jesus

7 Bem Supremo

8 Minha Herança

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?

https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/as-margens-do-teu-rio-2012/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/as-margens-do-teu-rio-2012/ouvir.html
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/quando-a-igreja-louva/#album-aleatorio:as-margens-do-teu-rio-2012
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9 Maior Tesouro

10 Perto de Ti

11 Vim Orar

12 Com Meu Deus

13 Oração com Fé

14 Santo Como Tu

No Caminho do Milagre
2011 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Alfa e Ômega / Tu És Bem Vindo (medley)

2 O Chão Vai Tremer

3 Toque no Altar

4 Toda Sorte de Bençãos

5 Olha Pra Mim (part. Verônica Sacer)

6 Maior Tesouro (part. Verônica Sacer)

7 Sobre As Águas (part. Verônica Sacer)

8 O Deus Que Surpreende

9 Me Rendo

10 Tua Graça Me Basta (part. Verônica Sacer)

11 No Caminho do Milagre

12 Restitui

13 Marca da Promessa

14 Deus de Promessas

Deus Não Falhará
2008 • Álbum

Ouvir Aleatório

1 Espada e Escudo

2 Minh'alma Te Deseja

Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?

https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/no-caminho-do-milagre-2011/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/no-caminho-do-milagre-2011/ouvir.html
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javascript:;
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/deus-nao-falhara-2008/
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/discografia/deus-nao-falhara-2008/ouvir.html
https://www.letras.mus.br/davi-sacer/1336838/#album-aleatorio:deus-nao-falhara-2008
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Músicas

Top músicas

Atualizações

Lançamentos

Playlists do Letras

Artistas

Top Artistas

Top Álbuns

Participe

Crie seu perfil musical

Envie álbuns

Envie letras

Correções de letras

Sobre o site

Ajuda

Termos de uso e Política de
privacidade

Termos de uso do Letras Academy

Padrões para envios

Trabalhe Conosco

Siga o Letras

YouTube TikTok Pinterest

Twitter Instagram Facebook

Idiomas

Español  English

Música começa com letras 
© 2003 - 2022, 3.1 milhões de letras de músicas  
Feito com  em Belo Horizonte

Mais música em:

 

3 Nome Sobre Todo Nome

4 Deus Não Falhará

5 Quando Eu Te Adoro

6 Não Há Outro Igual

7 O Que Eu Seria Sem Jesus

8 Eu Espero Em Ti

9 Teus Altares

10 Louvado Seja

11 Abundância de Alegria

Todos os artistas A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0/9

Aplicativos

Disponível no  Baixar na  Baixar na

Plugins

Plugin
Chrome

 Windows
Media Player

 Windows
Winamp

Cifra Club
Palco MP3
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Parceiros:

Studio Sol Enviar letra EntrarO que você quer ouvir agora?
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Davi Sacer /Músicas

Deus de Promessas
No Caminho do Milagre

Te Louvarei
Toque no Altar

Tua Graça me Basta
No Caminho do Milagre

Sobre As Águas
O Encontro

Restitui
Restituição

Lembra Senhor
O Encontro

Leva-me Além
10 Anos vol 1

Foi Deus
Foi Deus

Olha Pra Mim
Olha pra Mim

Venha o Teu Reino
Venha o Teu Reino

Senhor e Rei
O Encontro

Marca da Promessa
Marca da Promessa

Feedb

Davi Sacer - Ouvir todas as 185 músicas
https://www.ouvirmusica.com.br › davi-sacer

Davi Sacer - Deus de Promessas · Davi Sacer - Sobre As Águas · Davi Sacer - Tua Graça Me
Basta · Davi Sacer - Marca da Promessa · Davi Sacer - Foi Deus · Davi Sacer ...

Davi Sacer - LETRAS.MUS.BR
https://www.letras.mus.br › Gospel/Religioso

Mais tocadas · A Glória da Segunda Casa · A Vitória da Fé · Abro Mão · Abundância de Alegria
· Acende o Fogo · Águas Tranquilas · Aleluia · Aleluia, Hosana.
Deus de Promessas ·  Sobre As Águas ·  Tua Graça Me Basta ·  Restitui

Top 20 Davi Sacer - Mais Tocadas
https://maistocadas.mus.br › davi-sacer

As melhores de Davi Sacer: Ouça as músicas mais tocadas de Davi Sacer em (2022).
Ranking de suas melhores músicas (antigas e novas) no Youtube.

As pessoas também perguntam

Feedback

Quantas músicas Davi Sacer tem?

Qual é a igreja de Davi Sacer?

Qual o nome da esposa de Davi Sacer?

Davi Sacer - Kboing Músicas Para Você Ouvir
https://www.kboing.com.br › músicas › D

Davi Sacer · Músicas mais tocadas · 01. Marca Da Promessa · 02. No Caminho Do Milagre ·
03. Tua Graça Me Basta (feat. Preto no Branco) · 04. Deus De Promessas · 05

Davi Sacer - LETRAS
https://www.letras.com.br › estilos musicais › gospel

Ouça músicas de Davi Sacer como Deus De Promessas, Sobre As Águas, Tua Graça Me
Basta, Marca da Promessa, Foi Deus.

Vídeos

Davi Sacer - As Músicas De Maior Sucesso , A Melhor Música ...

YouTube · NG - Músicas Nova Gospel ♪
25 de jul. de 20211:23:29

Disponível em

Mais serviços de música

Davi Sacer, nome artístico de Davi Amorim de
Oliveira é um cantor, compositor e multi-
instrumentista de música cristã contemporânea. É
notório por ter sido vocalista e um dos principais
compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo
a Arca. Wikipédia

Nascimento: 30 de novembro de 1975 (idade
46 anos), Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

Gravadora: Som Livre

Parceiros de composição: Verônica Sacer, Aline
Barros, Luiz Arcanjo, Ronald Fonseca, Deco
Rodrigues, Jamba

Grupos musicais: Trazendo a Arca, Apascentar de
Louvor (2002 – 2006)
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Davi Sacer As Músicas De Maior Sucesso , A Melhor Música ...

YouTube · The Gospel Nova Músicas
7 de fev. de 20222:01:23

As Melhores Davi Sacer 2021| As Melhores Músicas Gospel ...

YouTube · NG - Músicas Nova Gospel ♪
30 de ago. de 20211:14:20

70 Melhores Músicas de Davi Sacer - Ouvir Gospel
https://www.ouvirgospel.com.br › As mais lindas

Davi Sacer – Deus de Promessas (DVD No Caminho do Milagre) · Davi Sacer – Meu Abrigo
[Álbum Meu Abrigo] (Lyric Video) · Tua graça me basta “Toque no Altar” · Davi ...

Davi Sacer - VAGALUME
https://www.vagalume.com.br › davi-sacer

Letras de músicas de Davi Sacer como 'Deus de Promessas', 'Tua Graça Me Basta', 'Foi
Deus', 'Marca da Promessa', 'Sobre As Águas', 'Restitui' e mais músicas ...

Conheça as músicas mais tocadas de Davi Sacer!
https://somosdecristo.com.br › listas › conheca-as-music...

9 de set. de 2020 — Davi Sacer é cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista de
música cristã contemporânea. É notório por ter sido vocalis...

Davi Sacer – Wikipédia, a enciclopédia livre
https://pt.wikipedia.org › wiki › Davi_Sacer

Durante os seus anos de carreira, Davi formou com o cantor Luiz Arcanjo uma das mais bem-
sucedidas parcerias do segmento evangélico. Autores de canções como " ...

Nome completo: Davi Amorim de Oliveira Extensão vocal: Barítono
Gravadora(s): Art Gospel (2008–2011);  Som … Página oficial: www.davisacer.com.br

davi sacer as melhores

davi sacer 2022

davi sacer sobre as águas

davi sacer tua graça me basta

davi sacer letras

davi sacer - deus de
promessas

davi sacer igreja

davi sacer no caminho do
milagre
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https://somosdecristo.com.br/listas/conheca-as-musicas-mais-tocadas-de-davi-sacer/
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Davi Sacer

Davi Sacer, durante entrevista em 2016.

Informação geral
Nome
completo

Davi Amorim de Oliveira

Nascimento 30 de novembro de
1975 (46 anos)

Local de
nascimento

Nova Iguaçu, RJ 
Brasil

Nacionalidade brasileiro

Gênero(s) Música cristã
contemporânea, canto
congregacional, pop rock

Ocupação(ões) Cantor, compositor, e multi-
instrumentista

Instrumento(s) Vocal, violão, piano, teclado

Extensão
vocal

Barítono

Gravadora(s) Art Gospel (2008–2011) 
Som Livre (2011–2022) 
Todah Music (2022 -
Atualmente)

Afiliação(ões) Toque no Altar, Trazendo a
Arca

Página oficial www.davisacer.com.br (htt
p://www.davisacer.com.br/)

Davi Sacer
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Davi Sacer, nome artístico de Davi Amorim de
Oliveira[1] (Nova Iguaçu, 30 de novembro de 1975)
é um cantor, compositor e multi-instrumentista de
música cristã contemporânea. É notório por ter sido
vocalista e um dos principais compositores das
bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca.[2]

Durante os seus anos de carreira, Davi formou com o
cantor Luiz Arcanjo uma das mais bem-sucedidas
parcerias do segmento evangélico. Autores de
canções como "Restitui", "Marca da Promessa", "Tua
Graça me Basta" e "Olha pra Mim", alcançaram
significativa relevância juntos como compositores e
intérpretes.[3] Como integrante do Trazendo a Arca,
Sacer gravou álbuns de notoriedade no cenário
evangélico – como Toque no Altar (2003), Deus de
Promessas (2005), Olha pra Mim (2006) e Marca
da Promessa (2007) –, todos sucessos de público e
crítica. Em abril de 2010, deixou o grupo e, em
2020, se reuniu com a formação original para gravar
o álbum O Encontro, seu último projeto com a
banda.

Iniciou carreira solo em 2008, ainda como
integrante do Trazendo a Arca, com o álbum Deus
não Falhará. Mais tarde, continuou lançando álbuns
com músicas como "Venha o Teu Reino", "Confio em
Ti" e "Meu Abrigo", que ganharam espaço em
paradas musicais evangélicas. Como artista solo, foi
indicado ao Troféu Promessas e vencedor três vezes
no Troféu Talento. O artista é casado com Verônica
Sacer, que o acompanha em seus eventos e viagens,
cantando em dueto e sendo vocal de apoio do cantor.
Juntos, o casal possui dois filhos, Breno e Maressa.

Davi é o filho caçula numa família de onze irmãos, e
seus pais são Maria dos Anjos e Abrahão, que é
pastor. Aos seis meses, Sacer desenvolveu
poliomielite, que causou a perda de todos os
movimentos dos membros abaixo de sua cintura e,
por consequência, a impossibilidade de andar.[4] Aos
três anos de idade, numa reunião de oração,

Infância e juventude
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começou a andar.[5] Anos depois, Sacer ainda relatou dificuldades decorrentes da doença, embora
também tenha relatado que viveu um milagre.[6]

Durante a infância, Davi viu seus irmãos tocando violão e cantando. Por conta disso, começou a se
interessar pela música. Aos oito anos de idade, com o apoio de sua família, Davi iniciou suas
atividades de cantor, quando seu irmão Moisés pediu-lhe que cantasse uma canção. Moisés, que
cantava na igreja e era compositor, percebeu uma vocação de seu irmão e chamou-lhe para fazer
parte da banda, que só tinha adultos. O cantor se tornou membro de tal grupo, atuando como
vocalista.[7] Desde pequeno, Davi Sacer tinha um desejo de gravar um disco. Gravou um três vezes,
mas em nenhuma foi para a fábrica.[7]

Durante o ensino médio, Davi Sacer decidiu abandonar os estudos, com a permissão dos pais, para
ingressar na Jovens Com Uma Missão (Jocum). No entanto, Davi continuou estudando música e,
anos depois, trabalhou como professor dando aulas de canto.[8]

Aos dezessete anos de idade, ingressou na JOCUM, onde ficou cerca de dois anos. Lá, foi gravado o
álbum Minha Porção (1995), onde suas primeiras composições receberam uma gravação. Foi na
JOCUM que Davi conheceu Verônica Sacer, sua esposa.[2]

Após isso, trabalhou com Cláudio Claro durante três anos. Sacer atuou em dois discos e participou
em duas canções.[2]

No início da década de 2000, Davi era membro do Ministério Apascentar, uma igreja localizada na
cidade de Nova Iguaçu. Lá, atuava como backing. A igreja já tinha lançado dois álbuns, entre eles
Vestes de Louvor, lançado em 2000, que foi um fracasso comercial. Após o lançamento da obra,
maioria dos instrumentistas e intérpretes deixaram a igreja para frequentar outras. Davi, então,
passou a assumir os principais vocais neste período. Na época, o cantor adotou o nome artístico
"Sacer" em referência ao termo sacerdote. Até então, seu nome artístico anterior era Davi
Oliveira.[9][10]

Com uma nova formação sendo desenvolvida em meados de 2002 por Marcus Gregório, pastor do
Ministério Apascentar, Davi Sacer seria o intérprete do primeiro álbum, cuja produção seria
assinada pelo pianista Ronald Fonseca.[11] Nesta época, Sacer e Fonseca conheceram Luiz Arcanjo,
que os apresentou a composição "Santo".[12] Os três seriam os compositores majoritários do
primeiro álbum lançado em 2003, Toque no Altar. Davi escreveu sozinho "Aleluia, Hosana" e "Te
Adoro Senhor" e cantou todas as canções.[13] Toque no Altar foi uma obra bem sucedida
comercialmente, vendendo mais de quinhentas mil cópias[11] e fazendo o grupo conhecido no
território brasileiro.[14]

Em novembro do mesmo ano, foi lançado o projeto Restituição, que foi gravado em apenas duas
semanas. A obra foi gerada na influência de uma campanha ocorrida na igreja sobre restituição.[15]

Diferentemente do anterior, o repertório do álbum foi predominantemente escrito apenas por Davi
Sacer em parceria com Luiz Arcanjo, que também estreava como vocalista.[16] O disco repetiu o
sucesso do anterior, tendo mais de quinhentas mil cópias vendidas.[11]

Carreira

Início

2002–2006: Toque no Altar
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Davi Sacer em apresentação com
Trazendo a Arca em Orlando,
Estados Unidos, setembro de 2008.

Em 2005, a banda recebeu várias indicações ao Troféu Talento, tendo vencido em três.[11]

"Restitui", escrita por Davi e Luiz Arcanjo[16] foi escolhida como a Música do ano no prêmio.[11]

Nesta época, o nome do grupo mudou de Ministério Apascentar de Nova Iguaçu para Toque no
Altar, em referência a canção homônima escrita por Arcanjo e Sacer. Nesta época, Davi passou a
desenvolver mais funções no grupo. Por sugestão do pastor Marcus Gregório, foi compositor de
todas as faixas do álbum seguinte, Deus de Promessas, ao lado de Ronald Fonseca e Verônica
Sacer. Também foi a primeira e única vez que o cantor assinou como produtor musical.[10][17] O
trabalho lhe rendeu seu primeiro prêmio individual no Troféu Talento em 2006, tendo vencido na
categoria Melhor compositor.[11]

No final de 2005,[11] foi gravado Toque no Altar e Restituição – um DVD contendo as principais
canções dos dois primeiros discos da banda, já adotando "Toque no Altar" como nome oficial da
banda. Davi e Luiz Arcanjo atuaram como vocalistas, tendo a participação do grupo Raiz Coral em
três canções.[18] Com o show, Sacer e seus colegas de banda passaram a ser reconhecidos
publicamente. Sob a divisão de vocais definitiva entre Sacer e Arcanjo, foi gravado o álbum Olha
pra Mim, cujo lançamento se deu em maio de 2006. A obra foi considerada o auge comercial do
grupo. No mesmo ano, Sacer e o grupo fez sua primeira apresentação fora do Brasil, no Japão,[19] e
gravou também o DVD Deus de Promessas ao Vivo, lançado em dezembro do mesmo ano.[11]

Na mesma época em que Deus de Promessas ao Vivo foi produzido, a banda passou por conflitos
internos. A cúpula da igreja decidiu criar a gravadora Toque no Altar Music, ação que desagradou
vários integrantes do grupo, entre eles Sacer.[11][18] Davi acreditava que o único objetivo dos
músicos era formarem um grupo musical e na atividade religiosa, e não como executivos de
gravadora.[20] Em entrevista a Revista Eclésia, em 2008, o cantor afirmou que "o negócio estava se
tornando muito comercial".[4] Apesar de solicitações dos músicos, Marcus Gregório não
abandonou o projeto de criação da gravadora e, com isso, sete integrantes deixaram a banda,
incluindo Davi, e decidiram formar um novo grupo, chamado Trazendo a Arca. Isso gerou uma
série de conflitos judiciais.[21]

Em 2007, o Trazendo a Arca lançou o álbum Marca da
Promessa. Mesmo em torno de polêmicas,[4] o álbum foi mais
um sucesso comercial. O trabalho trazia Davi Sacer dividindo
os vocais com sua esposa e Luiz Arcanjo, acompanhados de
André Mattos, Ronald Fonseca, Deco Rodrigues e Isaac
Ramos.[22] A banda foi a grande vencedora no Troféu Talento
de 2008, quando venceu em quase todas as categorias
indicadas. Davi Sacer ganhou individualmente o prêmio de
Intérprete do ano.[4][23] Ainda em 2007, a banda realizou uma
turnê fora do Brasil, e gravou no Japão o trabalho Ao Vivo no
Japão.[24]

Em 2008, a banda decidiu não lançar materiais inéditas e focar
apenas na gravação de um DVD, gravado no Maracanãzinho, chamado Ao Vivo no
Maracanãzinho.[25] Por isso, vários integrantes do grupo começaram a trabalhar em projetos
paralelos. Sacer começou a desenvolver um álbum de covers de músicas evangélicas antigas, que
acabou se transformando em um disco predominantemente autoral.[4]

Deus não Falhará foi lançado em setembro de 2008[7] e conteve contribuições de quase todos os
integrantes do Trazendo a Arca, e participações de outros músicos, como o guitarrista Duda
Andrade, da banda Quatro por Um.[26] O álbum foi lançado pela gravadora Art Gospel e,

2006–2010: Trazendo a Arca e início da carreira solo
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musicalmente, seguiu o estilo congregacional presente nas canções do Trazendo a Arca. A obra
recebeu críticas favoráveis da mídia especializada.[27] Na época, em relação à agenda solo e a do
Trazendo a Arca, Davi disse:[7]

O Ministério Trazendo a Arca continua sendo o principal, já tem uma agenda
fechada para o ano todo. Só ministramos nos finais de semana. Vou tentar cumprir
a minha agenda pessoal durante a semana e em alguns fins de semana, quando não
houver evento com o Ministério.[7]

No início de 2009, o Trazendo a Arca começou a trabalhar em um novo registro de inéditas. Pra
Tocar no Manto, lançado em junho daquele ano, conteve uma participação menor de Davi Sacer,
que contribuiu como compositor apenas nas músicas "Salmo 3", "Dono das Estrelas" e "Caminho
de Milagres. O repertório, em grande maioria, foi escrito pelo vocalista Luiz Arcanjo.[28] Sacer fez
elogios públicos ao desempenho de Arcanjo na obra, mas anos depois também relatou ter sofrido
um bloqueio criativo na época ao afirmar que ele e Verônica Sacer continuaram a compor, mas
"eram canções que já não estavam tão conectadas à igreja".[29]

Pouco tempo depois que o projeto foi lançado, Davi resolveu anunciar por conta própria que a
banda produziria um álbum baseado no Livro de Salmos. Em uma entrevista do cantor ao Troféu
Talento, o artista disse: "Assim que terminamos o CD Pra Tocar no Manto, eu liguei para o
funcionário que trabalha no nosso site e disse: Faz um banner e coloca no nosso site, breve CD de
Salmos e Cânticos Espirituais. Depois os integrantes do grupo foram me ligando para perguntar e
eu respondi coloquei lá porque assim teremos o compromisso de fazer, se não nunca faremos".
Salmos e Cânticos Espirituais foi lançado em dezembro de 2009[30] e se diferenciou dos outros
projetos pela participação direta de outros músicos no repertório e na produção, como Wagner
Derek e Jamba.[31] Em algumas ocasiões, o músico disse que é um dos seus álbuns favoritos.[32]

Em dezembro daquele ano, Sacer e o Trazendo a Arca encerraram todos os processos judiciais
contra o Toque no Altar e se reconciliam com o pastor Marcus Gregório.[33] Por decisão judicial,
Davi Sacer e Luiz Arcanjo passaram a ser os detentores da marca "Toque no Altar" e receberam
indenização pelos conflitos judiciais.[34] Pela amenização das relações, Davi e Verônica voltaram a
frequentar cultos no Ministério Apascentar.[35] Mais tarde, o cantor relatou que essa
reaproximação estimulou-os a tomar a decisão de serem membros da igreja novamente,[32] ação
que foi publicamente divulgada no final de maio daquele ano.[carece de fontes?]

Em abril de 2010, durante a turnê de Salmos e Cânticos Espirituais, o casal contou aos demais
integrantes que estariam deixando o Trazendo a Arca. A banda publicou um comunicado
afirmando que Verônica e Davi estavam deixando o grupo para seguir carreira solo, que a saída era
pacífica e tinha a total aprovação dos colegas.[36]

Ao sair do Trazendo a Arca, Davi Sacer afirmou que, embora fosse conhecido por várias canções da
banda, sua trajetória voltou à "estaca zero".[32] Em suas primeiras apresentações, misturou
canções do seu primeiro álbum solo, Deus não Falhará, com músicas do Trazendo a Arca. No
entanto, partiu para a produção de um segundo trabalho. Diferentemente de todos as obras
antecessoras de sua carreira, Sacer optou por gravar músicas de outros compositores, como Davi
Fernandes e Jill Viegas. Confio em Ti foi gravado com a produção musical compartilhada entre o
tecladista Kleyton Martins e o baixista Marcos Natto, e conteve uma canção escrita por Sacer em
parceria com Ronald Fonseca e Deco Rodrigues, do Trazendo a Arca, chamada "Oração com
Fé".[37][38]

2010–2014: Parceria com Kleyton Martins
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Show de gravação do álbum No
Caminho do Milagre, em 2011

Confio em Ti recebeu críticas favoráveis, foi indicado ao Troféu
Promessas de Melhor CD[39] e foi distribuído pela gravadora
Art Gospel. Em seguida, Davi planejou gravar um DVD ao vivo.
No entanto, a estrutura limitada da gravadora fez com que o
cantor fizesse um acordo de interrupção temporária do
contrato. Em 2011, o músico assinou com a gravadora Som
Livre para a produção do álbum ao vivo No Caminho do
Milagre,[40] também produzido por Kleyton Martins. Neste
projeto, o intérprete decidiu revisitar alguns dos principais hits
do Trazendo a Arca, como "Restitui", "O Chão Vai Tremer",
"Sobre as Águas" e até faixas menores, como "Me Rendo" (do
álbum Ao Vivo no Japão) e duas inéditas, "O Deus que
Surpreende" e No Caminho do Milagre". A versão em DVD
também conteve canções do álbum Confio em Ti e Deus não Falhará.[41] O show foi gravado na
Via Show e dirigido por Hugo Pessoa, que tinha trabalhado em projetos como Toque no Altar e
Restituição e Ao Vivo no Maracanãzinho.[42]

Em novembro de 2011, ocorreu o Festival Promessas, um evento de música cristã promovido pela
Rede Globo na cidade do Rio de Janeiro. O show foi transmitido na televisão dias depois e teve a
participação Davi Sacer entre os principais artistas.[43] Na edição transmitida pela emissora, o
músico cantou "Tua Graça me Basta" e "Restitui".[44] A transmissão do evento rendeu uma alta
audiência à emissora em comparação às suas concorrentes.[carece de fontes?]

Ainda no mesmo ano, por um convite de Marcus Gregório, Davi e Verônica Sacer gravaram o disco
Ao Deus das Causas Impossíveis, do Apascentar de Louvor, antigo Toque no Altar.[45] A
participação do casal ocorreu por conta da saída de Rafael Bitencourt, antigo vocalista do grupo.
Durante o tempo de sua saída, a banda ficou sem vocais.[46] Em fevereiro de 2012, Sacer gravou o
DVD Ao Deus das Causas Impossíveis na Via Show, onde apresentou ao público Alexandre Dias, o
próximo vocalista da banda.[47] No entanto, o show teve o lançamento cancelado e o Apascentar de
Louvor estreou outra formação anos depois.[48][49]

Após lançar No Caminho do Milagre, Davi retornou ao contrato com a Art Gospel, que previa o
lançamento de mais um álbum,[carece de fontes?] que seria Às Margens do Teu Rio.[46] O projeto
manteve a tendência de Confio em Ti em ter uma participação menor de Davi Sacer no processo de
composição em comparação ao tempo em que era integrante do Trazendo a Arca. No álbum, Sacer
gravou composições de Anderson Freire e do ex-colega de banda Luiz Arcanjo, além dos já
gravados Davi Fernandes e Jill Viegas.[50] Embora Davi Sacer tenha definido o álbum como
diferente de tudo o que ele tinha produzido anteriormente, o projeto recebeu avaliações mistas da
mídia especializada.[50][51] Logo depois, o Trazendo a Arca produziu o álbum Na Casa dos
Profetas, que conteve uma canção com co-autoria de Davi Sacer chamada "Magnífico Deus".[52]

Após encerrar o contrato com a Art Gospel, Davi Sacer partiu para a produção de um álbum
inédito, desta vez pela Som Livre. O cantor viajou para os Estados Unidos com Kleyton Martins e
Verônica Sacer, onde gravaram Venha o Teu Reino e o primeiro álbum solo de Verônica, Devo
Segui-Lo.[53] A obra inaugurou diferenças em relação aos projetos anteriores, pela sonoridade
mais pop rock, a participação de outros compositores como David Cerqueira, Marcos Brunet e
Stênio Marcius, bem como letras menos focadas em provisão divina, o que lhe garantiu
comparações com Pra Tocar no Manto, do Trazendo a Arca. O disco foi lançado em 21 de
abril[54][55] e recebeu avaliações positivas, chegando a ser apontado, por seu influência pop e rock,
como o primeiro álbum da carreira de Sacer musicalmente desvinculado da sonoridade que o fez
conhecido no Trazendo a Arca.[56][57]
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O tecladista Ronald Fonseca, um
dos fundadores do Trazendo a Arca,
produziu vários álbuns de Sacer em
carreira solo

Em 2015, o artista se reuniu com Ronald Fonseca, ex-tecladista
do Trazendo a Arca e produtor do álbum Deus não Falhará,
para a gravação de um disco ao vivo. Desta vez, Davi Sacer
decidiu cantar um repertório inédito em show, gravado no Rio
de Janeiro,[58] que resultou no álbum Meu Abrigo,[59] lançado
no final do mesmo ano. Além das novas canções, o cantor
regravou "Venha o Teu Reino", "Quero Ser Como Tu", gravada
originalmente pelo Trazendo a Arca no álbum Na Casa dos
Profetas (2012)[60] e "Digno É o Senhor", do cantor Lucas
Souza.[61] A canção "Meu Abrigo" chegou a ser uma das mais
executadas nas rádios brasileiras do segmento religioso em
2016[carece de fontes?] e o projeto foi apontado como um dos
pontos altos da carreira solo do cantor.[56]

Em 2016, Ronald Fonseca convidou Davi Sacer e Luiz Arcanjo
para regravarem a música "Se a Nação Clamar", do álbum
Restituição. Foi a primeira gravação de Davi e Luiz juntos
desde 2009. A faixa ainda recebeu a participação de outros
artistas, como Fernandinho, Daniela Araújo, Marcus Salles e
Nívea Soares.[62]

Ainda em 2016, Sacer iniciou a produção de um novo disco de inéditas,[carece de fontes?] anunciado
em 2017, de título DNA.[63] O projeto foi produzido por André Cavalcante, que fora guitarrista em
Meu Abrigo, e foi antecedido pelos singles "Acende o Fogo"[64] e "Aleluia".[carece de fontes?] O
álbum também recebeu quatro regravações de Ao Deus das Causas Impossíveis (2011), com
participações de Verônica Sacer e Dennis Cabral.[65]

Em 2018, Davi decidiu comemorar sua carreira desde o Toque no Altar com o álbum ao vivo 15
Anos, cujo lançamento se deu em julho de 2019.[66] Registrado nos estúdios da Som Livre no Rio
de Janeiro, o projeto reuniu canções de Sacer originalmente gravadas com os integrantes do
Trazendo a Arca com novas roupagens. O trabalho foi produzido pelo tecladista Ronald Fonseca
com co-produção do guitarrista André Cavalcante. Além disso, a obra incluiu a participação de
vários músicos, entre eles Simone Mendes (da dupla Simone & Simaria), Clovis Pinho, Daniela
Araújo, Ton Carfi e DJ PV. O projeto também conteve canções nunca regravadas em carreira solo
por Davi, como "Correndo pros Teus Braços" (do álbum Olha pra Mim) e "Em Ti Esperarei" (do
álbum Salmos e Cânticos Espirituais).[67]

Quando lançou o álbum 15 Anos, Davi Sacer anunciou que faria uma gravação com os integrantes
do Trazendo a Arca.[68] Sua ex-banda estava em uma turnê de encerramento da carreira. Em um
dos shows, Verônica Sacer chegou a fazer uma participação.[69] Ao mesmo tempo, Davi estava
preparando um novo álbum de inéditas, a ser gravado ao vivo em 14 de abril de 2020. Mas, com a
pandemia de COVID-19, anunciou o cancelamento da gravação.[70]

Durante o processo de distanciamento social ocasionado pela pandemia, Sacer fez aparições
virtuais com Luiz Arcanjo. O cantor anunciou um show virtual tendo o vocalista do Trazendo a
Arca como participação especial. Depois disso, os músicos anunciaram que Davi Sacer, Verônica
Sacer e Ronald Fonseca se reuniriam com o grupo para um show virtual.[71][72] A apresentação,

2015–2019: Reencontro com Ronald Fonseca e parceria com André
Cavalcante

2019–2021: Reunião com Trazendo a Arca
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que ocorreu em 2 de maio, acabou se transformando em um álbum chamado O Encontro, lançado
pela Som Livre. Na ocasião, Davi Sacer gravou a canção "Entre a Fé e a Razão" como intérprete
pela primeira vez. A faixa foi originalmente gravada e lançada pelo Trazendo a Arca após sua saída
da banda.[73] Após o lançamento do álbum, Sacer afirmou que estaria disposto a participar de uma
turnê da formação original do Trazendo a Arca pelo Brasil.[8]

Meses depois, Davi Sacer voltou a trabalhar em seu outro álbum, cujo título se tornou Um Pedido.
A obra foi gravada em outubro de 2020 e lançada no mês seguinte pela gravadora Som Livre. No
projeto, o músico voltou a trabalhar com o tecladista Kleyton Martins e com o baixista Marcos
Natto. Além disso, Davi chegou a mencionar que sua reunião com o Trazendo a Arca se refletiu no
disco. Além de trazer "Rei da Glória", composição inédita de Luiz Arcanjo, o cantor regravou a
canção "Dono das Estrelas", originalmente gravada pela banda no álbum Pra Tocar no Manto
(2009).[74]

Em 13 de março de 2022, depois de 11 anos de contrato com a Som Livre (subsidiária da Sony
Music), o artista saiu da antiga gravadora e assinou com a Todah Music, que no seu cast possui ou
possuía artistas consagrados como Jessé Aguiar e também a finada Fabiana Anastácio. [75]

Davi Sacer é casado com Verônica Sacer. Os dois se conheceram através de uma amiga comum,
chamada Eliane. Ele estudava na JOCUM, e Verônica ingressaria em tal escola. Como o cantor e
Eliane estudavam juntos, formaram na mesma ocasião. Então, sua futura esposa o conheceu em
tal formatura, e em um tempo depois faziam parte do mesmo grupo de louvor. Juntos, tiveram
dois filhos: Breno e Maressa.[24]

Em uma entrevista, Verônica Sacer conta que, antes do nascimento de Breno, quando o casal havia
completado quatro anos de matrimônio, ambos decidiram que era o momento de terem o primeiro
filho. Passou dois anos, mas o casal não havia tido êxito. Preocupada, ela realizou exames,
entretanto confirmaram que a cantora não tinha nenhum problema de saúde. Foi então que Davi
decidiu se consultar, e foi constatado que havia um problema que o impediria de engravidar sua
esposa, com o risco de se tornar estéril. Então, o músico decidiu se submeter a uma cirurgia,
mesmo não tendo a certeza de que traria resultados positivos. Após quatro meses da realização da
cirurgia, Verônica estava grávida.[24]

Ainda estando no Toque no Altar, o cantor confessou à sua liderança ter cometido um adultério, o
que foi uma surpresa para os membros da igreja quando Marcus Gregório anunciou o fato em um
culto e que Davi seria afastado de todos os cargos na igreja. A liderança do grupo musical do
Apascentar, a partir daquele momento, passou a ser de Luiz Arcanjo. Apesar disso, após certo
tempo, Davi voltou ao grupo e foi perdoado.[76]

Deus não Falhará (2008)
Confio em Ti (2010)
No Caminho do Milagre (2011)
Às Margens do Teu Rio (2012)
Venha o Teu Reino (2014)

2022-atualmente: saída da Sony Music (Som Livre) e assinatura de contrato
com a Todah Music
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Adhemar de Campos, uma
das influências de Davi
Sacer.

Meu Abrigo (2015)
DNA (2017)
15 Anos (2019)
O Encontro (2020)
Um Pedido (2020)

Desde sua infância, Davi foi influenciado pelo canto congregacional,
estilo também conhecido como "adoração congregacional", visto que
seus familiares cantavam e tocavam instrumentos na igreja.[7] Nos
grupos em que atuou antes de chegar à carreira solo, o canto
congregacional era um estilo presente e marcante em tais bandas. O
Toque no Altar introduziu em suas canções um conceito
antropocêntrico não explorado nos demais grupos congregacionais,
em termos encontrados nas canções "Olha pra Mim" e "Restitui".[77]

Em sua carreira solo, o músico continuou a seguir tal tendência,
gravando canções como "No Caminho do Milagre".[carece de fontes?]

Segundo o cantor, Antônio Cirilo, David Quinlan, Nívea Soares, Asaph Borba, Adhemar de
Campos, Sérgio Lopes, Oséias de Paula, Vitorino Silva e a banda Diante do Trono são algumas de
suas influências.[4][7] Entretanto, por questões pessoais, Davi declara que não ouve música não-
cristã.[4]

“ Vejo a vida da pessoa, o quanto ela é de Deus, se a vida dela ministra algo, então,
vou ouvir a música que sai do coração dela, ainda que não seja a mais apreciada
por todos. Mas eu prefiro me influenciar pelo que a pessoa é. Tudo o que você
ouve, ministra de alguma forma, seja ou música evangélica ou secular. Eu prefiro
coisas que vão me ajudar a ser mais crente, santo, servo e submisso. ”

Em uma entrevista à Revista Eclésia, o artista declarou que não gosta de compor canções baseadas
em acontecimentos de sua vida, pois acredita que o ser humano tem a tendência de pôr suas
angústias pessoais mais que a inspiração divina nas músicas. Para compor uma canção, Sacer
contou que aconteceu de várias formas em sua trajetória, em algumas ele separa tempo para
meditação na Bíblia e oração, até encontrar algo que lhe dê atenção, ou em conversas com outras
pessoas sobre assuntos bíblicos ou por momentos de oração. Disse que em suas composições, se
preocupa em entender o que Deus quer dizer ao público e assim o transmite nas letras das
canções.[4]

Durante o tempo em que esteve nos grupos Toque no Altar e Trazendo a Arca, as bandas somaram
36 indicações ao Troféu Talento. Das 36, Davi recebeu sete individualmente, vencendo em três,
nas categorias Melhor compositor (2006),[78] Melhor intérprete masculino (2007)[79] e Melhor
intérprete masculino (2008).[80] Em carreira solo, recebeu três indicações ao Troféu Promessas
em 2011, sendo finalista em Melhor cantor, tendo perdido na segunda fase.[39][81][82]

Como compositor, venceu quatro vezes consecutivas na categoria Música do ano no Troféu
Talento, com "Restitui" (em parceria com Luiz Arcanjo),[83] "Deus de Promessas" (com Ronald
Fonseca e Verônica Sacer),[78] "Olha pra Mim" (com Luiz)[79] e "Marca da Promessa" (com Luiz,
Ronald e Deco Rodrigues).[80] Em 2009 a música, "Caminho de Milagres", escrita por Davi, Luiz,
Ronald e Aline Barros, também gravada pela cantora, também foi indicada ao prêmio.[84]
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Contando as vendas no tempo em que atuou no Trazendo a Arca e Toque no Altar, Davi Sacer
vendeu mais de 4 milhões de cópias no Brasil e soma um público de milhão de pessoas em seus
espetáculos a cada ano.[2]
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Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

 

Operação efetuada com sucesso.
 

Validar Nova Certidão Emitir Certidão



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

 44.824.987/0001-34  

 E8F4.935F.4652.84B1  
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 15:55:15  

 Negativa 

Certidão Negativa emitida em 30/06/2022, com validade até 27/12/2022.  

Confirmação da Autenticidade de
Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ:

Código de Controle:

Data da Emissão:

Hora da Emissão:

Tipo Certidão:

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

https://gov.br/
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar
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PREFEITURA DE PALMAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 44.824.987/0001-34

Contribuinte: DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA Inscrição: 2430011

Endereço oficial: ARSE 51, ALAMEDA 09, QI-A, LOTE 43, CASA 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

Endereço de correspondência:

Finalidade: Convênio

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a

tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer

dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura

Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço

http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do

numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: 44.824.987/0001-34
Código de validação: d90a2.47a9c.3adae-797195

Palmas, 2 de Agosto de 2022 às 11:53.

Certidão válida até 1 de Outubro de 2022



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Situação de Regularidade do
Empregador

 
Inscrição: 44.824.987/0001-34 
Razão social: DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA 
Nome fantasia: SACER PRODUCOES E EVENTOS 

Resultado da consulta em 15/08/2022 16:42:15
 
Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador
 
 

 
O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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Insira os dados abaixo e clique no botão Validar para realizar a validação.
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Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, empresario, nascido(a) em
30/11/1975, n° do CPF 080.359.457-77, residente e domiciliado na cidade de Palmas - TO, na QUADRA ARSE 51
ALAMEDA 9, nº SN, LOTE 43 QI A CASA 01, PLANO DIRETOR SUL, CEP: 77021-668;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA, e usará a expressão SACER
PRODUCOES E EVENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: QUADRA ARSE 51 ALAMEDA 9, nº SN, LOTE 43 QI A CASA 01,
PLANO DIRETOR SUL, Palmas - TO, CEP: 77021668.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:PRODUÇÃO MUSICAL; SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - SHOWS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de
PRODUCAO MUSICAL SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES, ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE -
SHOWS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 9001-9/02 - Produção musical
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 07/01/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150000 quotas, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio Qtd Quotas Valor Em R$ %

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA 150000 150.000,00 100,00

TOTAL: 150000 150.000,00 100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio DAVI AMORIM DE OLIVEIRA que representará legalmente a
sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA
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CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da
Lei n° 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na
proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA
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CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a
qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 07 de janeiro de 2022

_______________________________________
DAVI AMORIM DE OLIVEIRA

Sócio/Administrador

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAVI AMORIM DE OLIVEIRA  LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

08035945777

Página 4 de 4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 16:45 SOB Nº 17200696810. 
PROTOCOLO: 220008558 DE 11/01/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200270032. CNPJ DA SEDE: 44824987000134. 
NIRE: 17200696810. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2022. 
DAVI AMORIM DE OLIVEIRA  LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.simplifica.to.gov.br



 
 
 
 
 
 

CNPJ: 44.824.987/0001-34 | PALMAS – TO 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E 
ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF 

 
 
 
 

A empresa SACER PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 44.824.987/0001-34, sediada em 
Palmas – TO, Q ARSE 51 ALAMEDA 2, LOTE 43 QI-A CASA 04 SALA 01, CEP: 77.021-662, PALMAS 
- TO por intermédio do seu representante legal Sr. DAVI AMORIM DE OLIVEIRA, portador da 
Carteira de Identidade nº 115572679 IFP/RJ e CPF nº: 080.359.457-77, 

 
DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, 
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
 

 
Palmas – TO, 01 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
SACER PRODUÇÕES 

CNPJ: 44.824.987/0001-34 

 

DAVI AMORIM DE 
OLIVEIRA 
LTDA:4482498700
0134

Assinado de forma digital 
por DAVI AMORIM DE 
OLIVEIRA 
LTDA:44824987000134 
Dados: 2022.08.01 21:30:32 
-03'00'



DESMOSTRATIVO CONTABIL – INDICE DE LIQUIDEZ 

 

DAVI AMORIM DE OLIVEIRA 

RAMO: PRODUÇÃO MUSICAL  

ENDERÇO: QUADRA ARSE 51, ALAMEDA 9, SN LOTE 43, QI-A, CASA 01  

BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL  

CIDADE: PALMAS-TO CEP: 77.021-668 

_____________________________________________________________________ 

 

LIQUIDEZ GERAL (LG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 150.000,00 = 1,00 
                            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo     150.000,00 

 
 

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = Ativo Circulante = 150.000,00 
                          Passivo Circulante 

 
LIQUIDEZ SECA (LS) = Ativo Circulante – Estoque = 150.000,00 

             Passivo Circulante 
 

LIQUIDEZ IMEDIATA = Ativo Disponível Imediatamente = 150.000,00 
         Passivo Circulante 

 
 
 

Fernando Marçal E Silva Rodrigues 
CONTADOR CPF: 003.699.021-30 

CRC TO-003310/O-9 
 
 

FERNANDO MARCAL E 
SILVA 
RODRIGUES:00369902130

Assinado de forma digital por 
FERNANDO MARCAL E SILVA 
RODRIGUES:00369902130 
Dados: 2022.07.07 19:27:02 -03'00'



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.


