Niterói, 18 de dezembro de 2022.

ATA DE POSSE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA CBW
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 9h em
cumprimento ao Ato Presidência 008, do dia 01 de dezembro de 2021, da Confederação
Brasileira de Wrestling, reuniram-se de forma virtual, através da plataforma Google
Meet, no endereço: https://meet.google.com/chf-rhzv-oem, para Cerimônia de Posse
do STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de
Wrestling: o Presidente da CBW - Confederação Brasileira de Wrestling - Sr. Flavio Cabral
Neves - CPF: 080.709.047-63, o Sr. Walter Russo Junior – CPF 019.651.797-46
responsável pela área de Projetos e Compliance da CBW; e em consonância com o que
estabelece o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para comporem o Superior Tribunal
de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Wrestling, para o quadriênio de
2021 a 2025, os indicados a citar: Dr. Bruno Pinto Soares (Direção da CBW) – CPF
147.451.347-62; Dr. Tadeu Soares de Souza Junior (Direção da CBW) – CPF 153.117.47790; Dr. Rodrigo Lopes Plaza (Atletas) CPF 087.693.557-97; Dr. Eric da Silva Regis (Clubes)
CPF 119.136.217-58; Dr. Antônio Renato Cardoso da Cunha (Clubes) CPF 070.047.82727; Dr. Jari Vargas Filho (OAB) CPF 622.675.902-04 e Dr. Rodolfo Rodrigues de Sant´Anna
(OAB) CPF 455.898.362-04. O Sr. Walter Russo Jr fez a abertura da Cerimônia com a
leitura do Ato Presidencial No 008/2021, assinado pelo Presidente da CBW, Sr. Flavio
Cabral Neves, que segue transcrito abaixo: POSSE 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, estabelece em consonância com o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o dia para a posse do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD), unidade autônoma e independente, que compete processar
e julgar em última instância as questões decorrentes de descumprimento das normas
Estatutárias e Legais, que envolvam o ambiente abrangido pela Confederação
Brasileira de Wrestling. Dessa forma, convidamos as Entidades Filiadas, Comissões de
Atletas, Árbitros e Técnicos, bem como, os membros dos demais Poderes da
Confederação Brasileira de Wrestling, para cerimônia de posse virtual, que acontecerá
no dia 17 de dezembro, de 9h as 10h, através do link: https://meet.google.com/chfrhzv-oem. Sem mais e colocando-me a disposição para maiores esclarecimentos.
Em seguida o Sr. Walter Russo Júnior, leu o nome de todos os indicados e os respectivos
segmentos que os nomearam, destacando que faltariam duas posições a serem
formalizadas para que o STJD estivesse pleno, pois a indicação dos árbitros ainda
aguardava a formalização por escrito e que uma das indicações dos atletas – a Dra.
Heloisa Schimidt Fernandes Medeiros (Atletas) - OAB/RJ 234.227 teve que declinar do
convite, pois na sequência a sua indicação, teve que assumir um outro compromisso
profissional que a impediria de ocupar a posição no referido Superior Tribunal de Justiça
Desportiva. Mas o mesmo complementou afirmando que a ausência dos dois nomes, não
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Em seguida, o Presidente da CBW - Sr. Flavio Cabral Neves agradeceu a disponibilidade
e intenção de todos os ilustres indicados de contribuírem com seu conhecimento
jurídico, e disporem da credibilidade de seus nomes para o desenvolvimento do esporte
nacional, através da participação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva da
Confederação Brasileira de Wrestling. Em seguida foi franqueada a palavra a todos os
membros nomeados ao STJD, que proferiram algumas palavras de agradecimento e
colocaram-se a disposição para contribuírem com esse importante Poder da
Confederação. Na sequência, o Presidente da CBW - Sr. Flavio Cabral Neves deu posse a
todos os membros nomeados ao STJD participantes. A palavra retornou ao Sr. Walter
Russo Júnior, que agradeceu mais uma vez a disponibilidade de todos, se colocou a
disposição para auxiliar no que fosse necessário a implementação efetiva dos trabalhos
do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e encerrou a Cerimônia de Posse.
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