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ATA DE ELEIÇÃO EPOSSE DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Ao primeiro (01) dia do mês de setembro 2021 (dois mil e vinte um), às 19 
horas, por meio de sessão virtual, através do aplicativo "zoom.us", em 
atendimento ao Edital do nº 012/2021 do Pleno, estiverem reunidos os 
membros Auditores do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do 
Espírito Santo – TJD/ES, para eleição de Presidente e Vice-presidente. 
Inicialmente, o Auditor-presidente, Eduardo Xible Salles Ramos, agradeceu 
pelo período que esteve na presidência de 30 de julho de 2020 a 30 de julho de 
2021), ressaltando que, não obstante as dificuldades enfrentadas em razão da 
pandemia da COVID-19, foi possível a adoção de medidas relacionadas à 
transação disciplinar desportiva, além da implementação da TV-TJD-ES, que 
possibilitou a realização de sessões virtuais, com transmissão ao vivo. Por fim, 
destacou a aprovação do novo Regimento Interno do TJD/ES, além de outras 
ações. Aberta a votação, por unanimidade de votos, foram reeleitos, Eduardo 
Xible Salles Ramos, para a função de Presidente, e Felipe Morais Matta, para a 
função de Vice-presidente e Corregedor, iniciando-se no dia 01 de setembro de 
2021, e findando-se no dia 01 de setembro de 2023, na forma do Regimento 
Interno. Agradecendo os votos de todos os Auditores, o Presidente e o Vice-
presidente reeleitos destacaram que os próximos anos serão de grandes 
desafios, mas não pouparão esforços para contribuírem para o fortalecimento 
do Tribunal e do Futebol Capixaba, contando sempre com o apoio de todos os 
integrantes. Nesta mesma sessão, deu-se a posse aos reeleitos. Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão. Eu, Rita Vilar, lavrei a 
presente ata, que vai assinada pelos Auditores presentes.    
 
Eduardo Xible Salles Ramos - Presidente reeleito  
Felipe Morais Matta - Vice-presidente reeleito 
Ozires Pizzol - Auditor 
Rogério Faria Pimentel - Auditor 
Antônio Lúcio Ávila Lobo - Auditor 
Alberto Nemer Neto - Auditor 
Tiago Cunha Ferreira - Auditor 
Joel Nunes de Menezes Junior - Auditor 
Gabriel de Carvalho Costa - Auditor 
Lourenço da Costa Friggi - Sub-procurador-geral 
Rita Vilar - Secretária-executiva 

 


