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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

Agravo de instrumento nº. 0025560-07.2021.8.19.0000 

AGTE: JOAO LOYO DE MEIRA LINS  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO GAÚCHA DOS ESPORTES EQUESTRES  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

AGRAVADO: FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE HIPISMO  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO EQUESTRE PARAIBANA  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE HIPISMO  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO HÍPICA DO ESPIRÍTO SANTO  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO EQUESTRE DE ALAGOAS  

AGRAVADO: FEDERAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO  

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO  

AGRAVADO: SERGIO CASTANY DE FIORI  

AGRAVADO: YARA DO AMARAL FERNANDES 

Relatora: DES. CÉSAR CURY  

PROCESSO ELETRÔNICO 

 
RELATÓRIO 

Primeiramente, certifique a Secretaria a 

tempestividade do presente recurso.  

Sem prejuízo, passo a análise do pedido de 

concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. 

Insurge-se o agravante contra decisão, proferida 

pelo douto Juiz de Direito da 34ª Vara Cível, nos seguintes 

termos: 

 

“Antes de mais nada, reconheço a conexão 

deste feito com os feitos de n. 0014801- 

78.2021.8.19.0001 e n. 0026782-

07.2021.8.19.001, pois a tutela perseguida 

em ambos é a anulação da Assembléia Geral 

Ordinária da Confederação Brasileira de 

Hipismo ocorrida em 29/01/2021, apesar da 

distinção de autores nas referidas ações 

judiciais, o objeto é o mesmo, evitando-se 

assim decisões contraditórias, com sua 

apreciação por outro juízo. No mais, 

pretendem os autores a antecipação de 

tutela para suspender os efeitos da 

mencionada assembleia, apontando para 

diversas ilegalidades na sua realização. De 
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fato, de ser deferida a antecipação de 

tutela. Verifica-se que a Federação 

Equestre do Rio de Janeiro foi 

descredenciada uma vez que não era 

brasileira sua representante designada para 

votar em seu nome na referida assembleia, a 

Sra. Alejandra Maria Fernandez Neto. 

Entretanto, a vedação à participação de 

estrangeiros prevista no artigo 27 do 

Estatuto da CBH se limita a cargos de sua 

diretoria ou de qualquer de seus poderes, 

não para representar um eleitor em 

assembleia. Ademais, a fase de habilitação 

da documentação para votar na assembleia já 

se havia exaurido. Ilícito, portanto, tal 

descredenciamento da Federação do Rio de 

Janeiro. Assim sendo, concedo a antecipação 

de tutela para considerar válido o voto da 

Federação carioca ou, caso isso não seja 

possível, devendo se sustar os efeitos da 

referida eleição. I-se. Digam as partes de 

têm provas a produzir” 

   

Sustenta a legalidade do pleito eleitoral, bem 

como, da vedação da participação da representante da 

Federação do Estado do Rio de Janeiro. Aponta que a decisão 

não importa alteração no resultado do pleito, na medida em 

que o cômputo do voto da federação fluminense apenas faria 

com que a vitória da chapa eleita não fosse mais unânime. 

Salienta que a decisão liminar importa riscos concretos à 

esfera jurídica do agravante, da CBH e de todos os membros 

participantes da assembleia regular e estatutariamente 

convocada. Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão 

agravada, e, ao final, pela reforma da decisão, com a 

extinção do executivo fiscal. 

É o resumo dos fatos. Decido.  

Em juízo de cognição sumária, NÃO verifico a 

presença dos pressupostos que autorizam a concessão do 

efeito suspensivo ao recurso. 
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Conforme salientado pelo próprio agravante, “é 

verdade que a decisão não importa alteração no resultado do 

pleito, na medida em que o cômputo do voto da federação 

fluminense apenas faria com que a vitória da chapa eleita 

não fosse mais unânime”, não restando, portanto, 

caracterizado o perigo de dano irreparável com a manutenção 

da decisão agravada. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Considerando 

a necessidade de instrução do presente recurso, mormente em 

atenção ao princípio do contraditório, intimem-se os 

agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo 

legal. 

Oficie-se ao Juízo de origem comunicando, e 

solicitando as informações de praxe.  

Decorrido o prazo, certifique-se sobre a 

manifestação dos agravados, e retornem imediatamente 

concluso. 

 

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital 

 

 

CÉSAR CURY 

DES. RELATOR 
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