
EXCELENTÍSSIMO SENHOR AUDITOR PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DESPORTIVA DO HIPISMO BRASILEIRO – STJD – HB 

 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO, sociedade civil sem fins lucrativos que congrega as 

entidades de prática esportiva de equitação no Estado de São Paulo, com sede na Av.  Adolfo 

Pinheiro, 2054, no Bairro de Santo Amaro, município de São Paulo, por seu Diretor Presidente 

que esta subscreve, tendo tomado ciência da r. decisão exarada por V.Exa. na MEDIDA 

CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR, interposta por MARCELLO ARTIAGA DE 

ALMEIDA CASTRO, expor e requerer sobre o que segue: 

 

I – DA ILEGITMIDADE DO DESPACHO EXARADO POR V.EXA.  

 

Como é de conhecimento público e, portanto, desnecessária qualquer prova a respeito, este E. 

Colegiado, inclusive V.Exa. foram eleitos em 2016 para o cumprimento de mandato de 2 (dois) 

anos, que se encerrou em 2018, tendo em vista que, à época da eleição deste E. Colegiado, 

determinava o Estatuto Social da Confederação Brasileira de Hipismo, ser este o prazo de 

mandato dos membros deste E. Tribunal. 

A reforma do Estatuto de 2020, trouxe uma nova redação ao artigo 85, parágrafo único da 

Confederação Brasileira de Hipismo, estendendo o mandato dos membros do E. Superior 

Tribunal de Justiça Desportiva do Hipismo Brasileiro para 4 (quatro) anos, permitida a reeleição 

de seus membros. 

Assim, desde 2018, não tendo havido ato da Assembleia Geral da Confederação Brasileira de 

Hipismo que renovasse a eleição dos atuais d. auditores ou outros elegesse, este E. Tribunal não 

se encontra regularmente constituído, não tendo poderes para exarar qualquer ato ou tomar 

qualquer decisão, por total falta de competência para tanto, já que não está mandatado ou 

apoderado por quem de direito para a prática de tais atos.  

Na verdade, hoje não existe qualquer membro deste E. Tribunal que tenha legitimidade para 

decidir sobre qualquer matéria desportiva envolvendo os praticantes do esporte hípico no 

território brasileiro. 

Desta forma, considerando a incapacidade jurídica, não só de V.Exa., como dos demais membros 

eleitos em 2016 e que tiveram seus mandatos encerrados em dezembro de 2020. 

Por todo o exposto é a presente para informar V.Exa. que a Federação Paulista de Hipismo não 

reconhece o despacho liminar exarado por V.Exa., por total incapacidade jurídica de V.Exa em 

pronunciar tal decisão, face ao mandato vencido em 31 de dezembro de 2020. 

II – NO MÉRITO 



 

Vencida a preliminar acima arguida, o que se admite apenas “ad argumentadum tantum”, 

melhor sorte não merece o pedido interposto pelo cavaleiro Marcelo Artiaga. 

Alega o cavaleiro que se encontra “impedido de disputar competições nacionais...” 

Não há inverdade maior. O que a Federação Paulista de Hipismo, através de decisão soberana 

de sua Assembleia Geral decidiu, é que, no Estado de São Paulo e enquanto durar a incerteza 

jurídica sobre a atual diretoria da Confederação Brasileira de Hipismo, que se encontra “sub 

judice”, no Estado de São Paulo, exclusivamente, não haverá campeonatos nacionais. 

O cavaleiro tem todo o território nacional para disputar campeonatos nacionais. Portanto não 

está impedido de participar de campeonatos nacionais. Pode continuar participando dos 

campeonatos no Estado de São Paulo, saltando, aliás, com boa parte da elite dos cavaleiros 

nacionais, em concursos com complexidade técnica e competitividade tão importantes, senão 

maiores, que muitos campeonatos nacionais que ocorrem no país. 

A decisão tomada pela Assembleia Geral da Federação Paulista de Hipismo tem sido apoiada 

pela maioria dos cavaleiros e amazonas de São Paulo e não foi tomada, como quer fazer crer o 

cavaleiro Marcelo Artiaga, por motivações políticas. 

A decisão foi tomada, em favor do esporte hípico, em favor da lisura do processo eleitoral e para 

evitar os desmandos do que se acreditam “donos” do esporte no país. 

Diferentemente do que aconteceu na Assembleia marcada para eleger a diretoria da CBH, na 

Assembleia da FPH todos puderam se manifestar, pelo tempo que entenderam necessário, 

expuseram suas opiniões, debateram o tema que foi aprovado por 2/3 dos votos das entidades 

filiadas. 

Assim, os poucos e esparsos recortes da mídia anexados pelo cavaleiro em sua inicial não 

refletem a opinião da maioria das amazonas e cavaleiros do Estado de São Paulo que se 

manifestaram na Assembleia Geral da FPH e aprovaram a proposta da diretoria de não mais 

organizar campeonatos nacionais em território paulista, até que uma decisão final seja tomada 

sobre a diretoria da CBH. 

No mais, discorre o cavaleiro sobre o Regulamento da CBH, olvidando-se, completamente da 

independência da FPH para decidir sobre os concursos hípicos no Estado de São Paulo. 

 

III – DO PEDIDO 

Por todo o exposto, requer a Peticionária que V.Exa. 

(a) Declare sua total incapacidade jurídica para apreciar qualquer matéria relativa ao 

esporte hípico no território nacional, tendo em vista o encerramento do seu mandato e 

dos demais componentes deste E. Tribunal em 31 de dezembro de 2020, evitando-se, 

assim que a FPH seja obrigada a valer-se de outros meios para fazer valer a legislação 

em vigor; 

(b) No mérito, se vencida a preliminar acima, que seja revogada a r. decisão que concedeu 

liminar ao cavaleiro, obrigando a FPH e suas filiadas a promover campeonatos nacionais 

em território Paulista. 



 

Termos em que, 

 

P.E. Deferimento. 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021 

 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO 

 

Jose Vicente Marino 

Presidente 


