
  
 

 
 

 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022. 

 

PORTARIA No 002/2022 

FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA 

O Presidente da CBW - Confederação Brasileira de Wrestling, no uso das suas atribuições 
previstas no Artigo 35o, e em respeito ao Artigo 20º, Parágrafo 4º do Estatuto da 
Entidade, apresenta o processo de formação do Conselho de Ética da CBW para o 
quadriênio 2022-2026.  

Salientando que o Conselho de Ética, embora não seja um Poder, é órgão dotado de 
autonomia encarregado de definir os parâmetros éticos da CBW e seus agentes, com 
base nos valores e princípios consagrados no Código de Ética da CBW, além de ser 
responsável por investigar e julgar denúncias apresentadas em seu canal de 
comunicação (Ouvidoria) ou levantadas em relação à violação de preceitos e princípios 
éticos, incluindo violações do Código de Ética e, se necessário, sancionar ou propor 
sanções aos poderes competentes. 

Dessa forma, ficam estabelecidos os seguintes pontos: 

a. O Conselho de Ética será formado por 03 (três) integrantes, sendo 02 (dois/duas) 
independentes e 01 (um/uma) Presidente de Federação; 

b. Os (as) 02 (dois/duas) integrantes independentes deverão ser Bacharéis em 
Direito; 

c. Em sua composição plena – 03 (pessoas), 01 (uma) obrigatoriamente deverá ser 
mulher; 

d. Todos deverão ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, por maioria 
simples de votos. 

 

Considera-se membro independente aquele que não possui relações familiares e de 
negócio, ligadas a administração da CBW, ou pertencentes e ligadas a Federações 
Estaduais de Wrestling filiadas. 

Os (as) interessados (as) em se apresentarem como candidatos (as) deverão preencher 
o Requerimento de candidatura que estará disponível através do link: 
http://cbw.org.br/transparencia/ , a partir do dia 25 de março. 

Os referidos requerimentos preenchidos deverão ser enviados até o dia 13 de abril, para 
o e-mail: pmo.sports.compliance@gmail.com  

A relação dos candidatos aprovados por cumprirem os requisitos, será disponibilizada 
no dia 15 de abril, no site da CBW. 

A eleição ocorrerá na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de abril 
de 2022, conforme Edital divulgado 

Sem mais e colocando-me a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

Flávio Cabral Neves 
Presidente da CBW 
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