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ATO DA PRESIDÊNCIA No 005/2021 

 

APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA CBW 

 

O Presidente da CBW - Confederação Brasileira de Wrestling, no uso das suas atribuições previstas no Artigo 
35o, e em respeito ao Artigo 55º, ambos pertencentes ao Estatuto da Entidade, visando o aperfeiçoamento do 
processo estabelecido no Ato da Presidência No 003 - CONSTITUIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA DA CBW, estabelece que: 

• Ficam mantidos os critérios e as indicações dos representantes feitos pelos atletas; pelo segmento da 
arbitragem e pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com o Ato Presidencial No 
003/2021. 

• São alterados os critérios e as indicações, a seguir: 
o Os dois nomes que serão indicados pelos Clubes/Associações de prática.  
o Os dois nomes que serão indicados pela CBW. 

 

A detalhar: 

I. Os Clubes/Associações de prática deverão estar filiadas e adimplentes (em dia com suas obrigações) 
em suas respectivas Federações Estaduais filiadas a CBW; 

II. As Federações Estaduais filiadas a CBW deverão atestar que o referido Clube/Associação, estão filiadas 
e adimplentes; 

III. A CBW solicita formalmente o apoio das suas Federações Filiadas, para que indiquem sugestões, e que 
possam escolher em conjunto, um nome, para ocupar uma das duas vagas, que compete a atual ad-
ministração da Confederação fazer. 

 

Os nomes indicados deverão possuir reconhecido saber jurídico e desportivo, e junto com os representantes 
dos atletas e árbitros, todos deverão também, ter uma reputação ilibada.  

Caso haja mais de uma indicação por parte dos Clubes/Associações, será prerrogativa da Direção da CBW, em 
conjunto com as Federações selecionarem o (a) indicada. 

Os nomes e os currículos dos indicados das Federações e dos Clubes/Associações deverão ser encaminhados, 
pela Federação Filiada, para o e-mail: projetos.cbw@gmail.com, até o dia 15 de outubro de 2021, as 17h. Com 
um papel timbrado do Clube/Associação, com a assinatura do responsável e mais o ateste (aprovação) da 
respectiva Federação Filiada, de que o mesmo cumpre os requisitos listados nesse Ato. 

Sem mais e colocando-me a disposição para maiores esclarecimentos. 
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FLAVIO CABRAL NEVES 
PRESIDENTE DA CBW 


