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ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OIATAVA REUNIÃO ORDINÁRIA

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO NOVO PROCURADOR DO ESTADO

DATA: 01 de junho de 2020

HORÁRIO: 08:30 h

LOCAL: Videoconferência

Procurador-Geral do Estado: Vinícius Thiago Soares de Oliveira
Subprocurador-Geral do Estado: Vladimir de Oliveira Macedo
Corregedor-Geral da Advocacia-Geral do 

Estado: 
Samuel Oliveira Alves

Conselheiro membro: Rita de Cássia M. dos Santos Silva
Conselheiro membro: Alexandre Augusto R. Soares

Primeiramente, convém ressaltar que em virtude das medidas restritivas 

estabelecidas  pelos  Decretos  nsº  40.560,  de  16  de  março  de  2020, 

40.567, de 24 de março de 2020 e 40.576 de 16 de abril de 2020, em 

decorrência  da pandemia  do novo  coronavírus (COVID-19),  a presente 

reunião será realizada mediante videoconferência. 

Iniciada a sessão após os Conselheiros estabelecerem conexão através 

do link da reunião encaminhado no dia 30 de maio do corrente ano. 

Presentes,  ainda, os  Procuradores Dr  Agripino Alexandre  dos Santos 

Filho,  Dr  Augusto  Carlos  Cavalcante  Melo,  Dra  Carina  Fontes  Silva 

Barreto,  Dra  Conceição  Maria  Gomes  Ehl  Barbosa,  Dr  Fernando  Costa 

Santos  Bezerra,  Dr  Guilherme  Augusto,  Dr  José  Wilton  Florêncio 

Menezes,  Dr  Kleidson  Nascimento  dos  Santos,  Dra  Lícia  Machado,  Dr 

Marcelo Aguiar Pereira, Dr Marcus Aurélio de Almeida Barros, Dra Maria 
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Tereza Targino Hora, Dr Mário Rômulo de Melo Marroquim e familiares do 

empossado.

Em seguida, foi declarada aberta a sessão solene para dar posse ao 

bacharel  DAVI  BARRETTO  DÓRIA no  cargo  de  Procurador  do  Estado  de 

Sergipe (Classe Inicial).

O Presidente do Conselho Superior, Vinícius Tiago, reproduziu na sala 

de reunião virtual o termo de posse, assinado pelos Conselheiros via 

e-doc. Em seguida, deu boas vindas ao novo Procurador, informando a 

todos  de  sua  lotação  provisória  no  Contencioso  Cível.  Brevemente, 

declarou a importância da advocacia pública para a “sobrevivência” do 

Estado, principalmente nos momentos de crise. Frisou a importância de 

fortalecimento da categoria que, no momento, não possui sede própria, 

em virtude de problemas estruturais da antiga sede, mas ressaltou que, 

em breve, um novo prédio irá receber a Procuradoria. Informou, por 

fim, estar curado da COVID-19 e franqueou a palavra, primeiramente, 

aos demais conselheiros.

Dr  Vladimir,  ao  fazer  uso  da  palavra,  declarou  a  alegria  que  a 

renovação  traz  à  categoria,  pontuou  que  a  experiência  anterior  do 

empossado enquanto Procurador do município de Curitiba poderá auxiliá-

lo  a  conceder  novas  ideias  e  críticas  construtivas,  sempre  com 

responsabilidade e visando a inovação e engrandecimento da categoria.

Em seguida, o Conselheiro e Corregedor-geral, Samuel Oliveira Alves, 

renovou os votos de boas-vindas e reforçou a importância de renovação 

das ideias e esclareceu que a Corregedoria é um órgão que visa sempre 

a melhoria da estrutura de trabalho  do Procurador e não apenas de 

punição. Além disso, declarou que o novo Procurador poderá sentir-se à 

vontade para ter amplo acesso à mesa diretora.

Dra  Rita,  enquanto  conselheira  eleita  pela  categoria,  alegou  que, 

apesar de pequena, a carreira é formada por bravos guerreiros e isso 
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deve ser símbolo de orgulho ao novo membro. Por fim, desejou sucesso 

ao novo Procurador.

O Conselheiro Alexandre Soares explanou a alegria de, em pouco tempo 

de  casa  já  participar,  como  Conselheiro,  da  posse  de  dois  novos 

Procuradores e colocou-se à disposição, uma vez que serão colegas de 

Especializada.

Dada a palavra ao Presidente da APESE, Marcus Barros, este deu boas 

vindas ao empossado na carreira de Advogado Público, salientando a 

importância do seu cargo na defesa dos interesses do Estado e, por 

consequência, de toda a sociedade. Declarou, ainda, que na Associação 

e na PGE o novo Procurador encontrará uma grande irmandade. Aproveitou 

a oportunidade para informar a abertura do edital para produção do 

livro que será produzido pela Associação e declarou a luta em prol da 

reestruturação  da  carreira,  mesmo  nesse  cenário  de  adversidades. 

Informou que a sua gestão, enquanto Presidente da APESE, se estenderá 

até  o  final  desse  ano.  Por  fim,  declarou  a  felicidade  em  ver 

restabelecida a saúde do Procurador-Geral e do Subprocurador. Desejou, 

ainda, boa sorte e boas-vindas ao empossado.

Em seguida foi concedida a palavra ao empossado que ressaltou:

“Hoje é um dia que marca a minha vida. Sinto-me, porém, constrangido 

em celebrar momentos felizes em tempos de escassez e de caos que o 

mundo vive.

Mas, como diz Shakespeare, "a alegria evita mil males".

Que as alegrias que hoje são compartilhadas evitem milhares e milhares 

de males.

Não  vou  ficar  no  lugar-comum  de  contar-lhes  o  quão  difícil  foi  a 

trajetória do concurso. Todos temos nossos problemas e percalços nesta 

vida. E eu aprendi que o que eu sinto jamais é superior aquilo que o 

outro vive. Sejamos sempre empáticos e aprendamos a reconhecer que as 
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dores dos outros também são sentidas e não menos importantes do que as 

nossas.

Hoje se concretiza um sonho que não mais existe. Meu sonho de passar 

neste concurso, aquele de 2017, que hoje se torna realidade não existe 

mais. Hoje ele se transforma em responsabilidade, em dever para com a 

sociedade sergipana e para com o povo desta tão amada terra.

Vivemos em um mundo individualista, mas aquele que se arvora a assumir 

um múnus público precisa se despir de vaidades e imodéstias. Somos, 

pois, servidores públicos.

Estamos aqui para servir aqueles que nos trazem demandas. Que sejamos 

capazes de olhar estas demandas com olhos de seres humanos e sentir 

que, por detrás de cada processo, de cada número e de nada protocolo, 

existe uma vida que precisa de nós.

Tenho certeza de que todos aqueles que servem ao público com seriedade 

têm  a  convicção  dos  significados,  muitas  vezes  discutidos  pela 

literatura, dos princípios do art. 37, que ouso eu de chamar de a 

Constituição do servidor público. O conteúdo dos seus vetores é muito 

claro para aqueles que exercem o serviço público com paixão. Que nunca 

deixemos de segui-los e que nos lembremos deles diariamente.

O  serviço  público,  qualquer  que  seja  o  cargo,  precisa  de 

comprometimento e amor daqueles que o pratica.

Já  me  encaminhando  para  o  final  da  minha  breve  fala.  Gostaria  de 

agradecer aos que estiveram e estão ao meu lado.

Não sou daqueles que se omitem em agradecer, sob pena de faltar um ou 

outro. Tenho a certeza de que todos daqueles pelos quais sou grato 

estão aqui nesta fala e sentem a gratidão por cada gesto, pequeno ou 

não, que fizeram por mim.
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Mas, em razão principalmente do tempo, limito-me a agradecer a Deus, 

ser superior que me permitiu chegar até este momento. À minha família, 

meu pai Fernando, minha mãe Thelma. Uma vez meu pai escreveu no painel 

do  colégio  que  o  sentimento  que  o  representava  era  o  amor 

incondicional. Eu nunca entendi o que era incondicional. Hoje sim. 

Obrigado por tudo. Minha mãe, mulher incansável em todos os momentos, 

desconhecia a palavra "não" quando eu pedia qualquer coisa. Parte, 

grande parte, dessa vitória é sua. Obrigado. Aos meus irmãos André e 

Lucas, sem os quais meus dias seriam sem graça. Obrigado pelo apoio em 

todos os meus projetos. À minha querida avó Dilma, um exemplo a ser 

seguido. Obrigado por tudo sempre.

À Priscila, parte imprescindível nessa jornada. Mulher que embarcou em 

todos os meus sonhos e que fez parte deles junto comigo.

À amiga e colega Maria Teresa, que acompanhou de perto todos esses 

momentos de tensão pelos quais passei. Ao amigo Wilton que dividiu 

aflições e, calmamente, ouviu meus reclamos. Ao amigo Alexandre, que 

me deu suporte em diversos momentos dessa jornada”.

Finalizou agradecendo a todos pelas felicitações e votos de sucesso.

Nesse momento, o subprocurador enalteceu o discurso do empossado e 

abriu a palavra para os Procuradores presentes.

Dra Maria Thereza, mencionada no discurso, declarou sua admiração e a 

felicidade em ter o amigo agora como colega. Afirmou a importância da 

família para alcançar o que se almeja.

Logo após, Dr Marcelo iniciou sua fala demonstrando a alegria em rever 

os colegas e agradeceu à mesa diretora por ter tido a sensibilidade em 

nomear provisoriamente o empossado no NUSA. Encerrou, com votos de boa 

sorte ao empossado.

Retomada a palavra pelo Procurador-Geral do Estado, Vinícius Oliveira, 

reforçou  a  necessidade  de  manutenção  dos  cuidados  no  combate  ao 
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coronavírus pelos próximos dias, informou que as medidas do governo 

irão ajudar a melhorar o sistema público de saúde e que os gestores 

devem ter o discernimento ao tomar as medidas para preservar nossas 

vidas. Finalmente, agradeceu a presença de todos e parabenizou o novo 

Procurador, dando por encerrada a solenidade.

 Aprovo as deliberações do Conselho tomadas nesta sessão, nos termos do artigo 7º, inciso 

XIV, da Lei Complementar Estadual 27/1996.

VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA
Procurador(a) do Estado

VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO
Procurador(a) do Estado
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SAMUEL OLIVEIRA ALVES
Corregedor(a) Geral

RITA DE CASSIA MATHEUS DOS SANTOS SILVA
Procurador(a) do Estado

Alexandre Augusto Rocha Soares
Procurador(a) do Estado
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TERMO DE POSSE
COMO ABAIXO SE DECLARA

Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, na cidade de Aracaju, Capital do 
Estado  de  Sergipe,  em  sessão  realizada  por  vídeoconferência  do  Conselho 
Superior  da  Advocacia  Geral  do  Estado,  presentes  o  Excelentíssimo  Senhor 
Procurador Geral do Estado e Presidente do Conselho Superior, VINÍCIUS THIAGO 
SOARES DE OLIVEIRA, o Subprocurador Geral do Estado,  VLADIMIR DE OLIVEIRA 
MACEDO, o Corregedor Geral do Estado e Secretário Geral do aludido Conselho, 
SAMUEL OLIVEIRA ALVES e os membros, ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES e RITA DE 
CÁSSIA MATHEUS DOS SANTOS SILVA, compareceu DAVI BARRETTO DÓRIA, brasileiro, 
solteiro, servidor público, residente e domiciliado na Rodovia dos Náufragos 
nº 8750, Condomínio Morada do Rio, Casa 23, Robalo, Aracaju-SE, portador de 
RG nº 3.140.197-0 SSP/SE, CPF nº 049.076.545-96, afirmando vir tomar posse, 
como empossado fica, no cargo de Procurador do Estado Classe Inicial, da 
Advocacia Geral do Estado, nomeado por Decreto Governamental de 14 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 15 de maio de 2020, tendo 
feito a promessa de bem e fielmente cumprir os deveres inerentes ao cargo. E, 
para constar, eu, Secretário do Conselho Superior, lavrei o presente termo de 
posse  que,  após  lido  e  considerado  conforme,  será  assinado  pelo  Sr. 
Procurador  Geral  do  Estado,  pelos  integrantes  do  Conselho  Superior  da 
Advocacia Geral do Estado acima referidos e pelo Procurador do Estado de 
Classe Inicial empossado.

Aracaju, 1º de junho de 2020.

VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA
Procurador(a) do Estado
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VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO
Procurador(a) do Estado

SAMUEL OLIVEIRA ALVES
Corregedor(a) Geral

RITA DE CASSIA MATHEUS DOS SANTOS SILVA
Procurador(a) do Estado

Alexandre Augusto Rocha Soares
Procurador(a) do Estado

Davi Barretto Dória
PROCURADOR DO ESTADO DE CLASSE INICIAL
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