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São Paulo, 25 de janeiro de 2021. 

FPH – 3a NOTA DE ESCLARECIMENTO   
 

Entidades filiadas, cavaleiros, amazonas, profissionais do hipismo, 

proprietários, criadores, amigas e amigos, 

  

É de conhecimento de todos a forma agressiva com que a CBH se referiu à 
FPH em sua última manifestação pública, e também não há necessidade de 
apontar as mais diversas inverdades contidas naquele pronunciamento. Fato 
é que restou bastante clara a posição da CBH de insistir em não permitir que 
a FPH exercesse seu maior direito como entidade filiada, que é o de votar em 
assembleia, não nos cabendo outro caminho que não fosse o de recorrer à 
Justiça. 

  

A Justiça reconheceu nossos argumentos e, inequivocamente, concedeu 
liminar determinando que a CBH inclua a FPH na lista de votantes, pois no 
Estatuto da CBH não existe qualquer imposição de data para estar em dia 
com a Confederação, bastando estar regular no momento da assembleia. 
Assim, como a FPH pagou a taxa do Campeonato Brasileiro de 
Adestramento, e, portanto, encontra-se em dia com suas obrigações antes da 
assembleia, é assegurado, pelo Estatuto da CBH, o seu direito de votar, 
assim como aconteceu anteriormente em muitas outras assembleias.  

  

Esperamos que a CBH tenha bom senso e exerça o papel de agregador e 
acolhedor, não antagonize com sua filiada e cumpra estritamente o 
documento máximo da entidade que é o Estatuto aprovado em 
assembleia. Espera-se que, pelo bem do esporte, e mantendo a tradicional 
lisura do hipismo, exemplo para o País, a CBH cesse suas investidas contra 
suas filiadas, e conduza uma votação idônea, com a maior representatividade 
possível. 

 

Não poderíamos deixar de agradecer ao amplo e massivo apoio recebido 
pela comunidade hípica, pelos cavaleiros e amazonas brasileiros, tanto aqui 
como de fora do país. Esta força foi imprescindível na decisão judicial e 
nosso ânimo em lutar a boa causa. 
 

 Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e torcer para que a paz 
volte a reinar no hipismo brasileiro com a preservação do direito democrático 
de participação de todos em assembleia. 

  

Federação Paulista de Hipismo 

 

José Vicente Marino 

http://www.fph.com.br/

