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Relatório 

 

1. Trata-se de denúncia promovida contra o Sr. Leandro Aparecido Silva por infração 

disciplinar conforme disposto no artigo 191, III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva 

(“CBJD”) e artigo 137 do Regulamento Geral do Hipismo, ao Anexo I do Regulamento 

Veterinário, ao Código de Conduta da Federação Internacional e ao artigo 142 do 

Regulamento Internacional do Hipismo, por supostos atos de crueldade e maus tratos ao 

pônei Pirulito que vieram à tona por meio da veiculação de um vídeo nas redes sociais. 

 

2. O vídeo mostra o Sr. Leandro Aparecido Silva em seu haras particular montando 

um pônei e fazendo movimentos agressivos supostamente para de correção do animal. 

 

3. Diante do vídeo, a Procuradoria acusa o Sr. Leandro Aparecido Silva com base nos 

artigos acima mencionados e requer que a denúncia seja recebida, processada e o pedido 

julgado procedente para condenar o cavalheiro Leandro Aparecido Silva, nas penas 

previstas no regulamento da CBH e no artigo 191, inciso III, do CBJD, observada as regras 

de dosimetria em razão da gravidade dos fatos e a repercussão internacional do vídeo. 

 

4. O Sr. Leandro Aparecido Silva apresentou sua defesa previa de forma tempestiva 

e alegou, em resumo, (a) que seja reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva do Hipismo Brasileiro para processar e julgar originariamente as 

acusações contidas na denúncia em desfavor do peticionário, frente à inexistência de 

relação com qualquer competição desportiva e (b) que na hipótese de não ser acolhido o 

pedido anterior, seja reconhecida a completa improcedência da denúncia pela inocorrência 

da prática de qualquer infração disciplinar. 

 

5. É o relatório. 

 

Voto 

 

Aceito a preliminar de incompetência deste tribunal arguida pela defesa, tendo em vista 

que a suposta infração disciplinar não foi cometida durante uma competição, sendo 

portanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Hipismo Brasileiro incompetente 

para julgar o caso em tela, com base no art. 24 do CBJD.  

 

É como voto. 
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