
REGULAMENTO GERAL DOS DESFILES DO CARNAVAL 2017   

 

 

Capítulo 1 – Das Obrigações da FUNALFA, Liesjuf e agremiações filiadas 

 

Art. 1º. Os desfiles das escolas de samba no ano de 2017 serão organizados 

pela LIESJUF, em pareceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage - 

FUNALFA/PJF, em dias e horários pré-definidos, de acordo com o cronograma 

aprovado pela Assembleia Geral, seguindo o regulamento Geral do Carnaval, 

contando com as agremiações filiadas nos Grupos A e B. 

 

Art. 2º. São obrigações da FUNALFA 

 

Responsabilizar-se por toda logística de montagem, desmontagem, licitações 

dos serviços e, a adoção das medidas relativas ao funcionamento da passarela 

do samba e seu entorno, credenciamentos, venda de ingressos, divulgação, 

dentre outras responsabilidades acordadas no Contrato realizado com a 

LIESJUF para a realização dos desfiles carnavalescos de 2017, em parceria 

com a LIESJUF e outros órgãos de segurança, transporte, saúde etc 

 

Parágrafo 1º - A confecção, distribuição, venda de ingressos para 

arquibancadas e mesas comercias de responsabilidade da FUNALFA, terá 80% 

(oitenta por cento) do valor arrecadado repassado à LIESJUF, conforme acordo 

entre as partes, os outros 20% (vinte por cento) serão utilizados para cobrir 

despesas eventuais da passarela do samba; 

Parágrafo 2º - Conforme pactuado, através de Contrato entre a 

FUNALFA/PJF e LIESJUF, será disponibilizado além dos valores orçados e 

destinados aos serviços operacionais, de montagem e desmontagem e toda a 

infraestrutura da passarela do samba, segurança, publicidade, dentre outros, 

o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em favor da LIESJUF, que 

serão repassados às Escolas de Samba filiadas desfilantes e divididos conforme 

o Estatuto Social para o desenvolvimento dos projetos carnavalescos; 

 



Parágrafo 3º - Conforme pactuado entre a LIESJUF e a FUNALFA, a 

Prefeitura de Juiz de Fora será detentora de 50% das cotas de patrocínio e, os 

outros 50% (cinqüenta por cento) serão de responsabilidade da LIESJUF e seus 

parceiros. 

 

Art. 3º. São obrigações da LIESJUF 

 

Responsabilizar-se pela logística específica das agremiações filiadas e adoção 

das medidas relativas à participação em atividades pré-carnavalescas, desfiles 

oficiais e outras atividades que sejam de interesse das mesmas para a 

organização do carnaval 2017, definindo prazos, datas, locais e todos os 

processos administrativos cabíveis, além de: 

 

a) Indicar uma comissão de carnaval para atuar na área de 

concentração, como apoio a Diretoria de Carnaval, na pista de desfile e na 

dispersão prestando suporte a FUNALFA; 

 

b) Providenciar a formação, orientação e contratação do Corpo de 

Julgadores e definir o responsável pelo contato, controle e apoio aos mesmos 

antes, durante e após os desfiles. 

 

c) Orientar as agremiações carnavalescas com reuniões periódicas sobre 

as definições do Poder Público, Vara da Infância e Juventude, Corpo de 

Bombeiros e PMMG a cerca de normas, procedimentos e medidas de segurança 

para a realização do carnaval 2017; 

 

d) Buscar parceiros para patrocinarem os 50% (cinquenta por cento) das 

cotas remanescentes dos desfiles oficiais das escolas de samba, promovendo 

ampla concorrência entre os mesmos, visando inserção de publicidades junto 

à passarela do samba e seu entorno; 

 

e) Dirigir os trabalhos de apuração dos desfiles das escolas de samba de 

2017, definindo como mesa diretora o Superintendente da FUNALFA, o 



Presidente da LIESJUF, o Diretor Jurídico, Secretário e Diretor de Carnaval, 

bem como o Diretor de Comunicação Social que fará a locução oficial; 

 

f) Organizar a distribuição das credenciais solicitadas à FUNALFA; 

 

g) Minutar o contrato de participação nos desfiles oficiais do carnaval 

de 2017, para cada agremiação filiada, de forma a regulamentar a 

participação de cada uma imputando as responsabilidades legais; 

 

h) Determinar, conforme consta do Estatuto Social, a data limite de 60 

(sessenta) dias, após a realização dos desfiles de cada agremiação filiada para 

protocolarem as prestações de contas junto a Tesouraria da LIESJUF, de forma 

a evitar impedimentos; 

 

i) Aplicar multas pecuniárias e outras sanções disciplinares, quando 

couber, estabelecidas pelo Estatuto Social e Regulamento Geral do Carnaval 

às agremiações filiadas participantes dos desfiles oficiais, emitindo Circular às 

mesmas; 

 

j) Receber documentação das filiadas, referente a recursos e outras 

notificações que se fizerem necessárias e que possam interferir no cômputo 

geral, para apreciação da mesa diretora e comissão de carnaval, até 02 (duas) 

horas antes da abertura dos envelopes para apuração das notas dos 

julgadores, promovendo um parecer jurídico e tornando público a decisão da 

mesa diretora, antes do início da leitura das notas, conforme dispostos nos 

regulamentos e determinações da LIESJUF; 

 

l) Regulamentação, comercialização e credenciamento dos 

barraqueiros, ambulantes e outros serviços ao público presente na Passarela 

do Samba, área de eventos, concentração e dispersão;  

 



m) Organizar a programação dos desfiles carnavalescos e eventos no 

Parque de Exposição de acordo com a decisão da Assembleia Geral e 

aprovação da FUNALFA; 

 

n) Providenciar cópia do MANUAL DO JULGADOR, contendo todas as 

informações pertinentes e as orientações necessárias para a equipe de 

jurados, garantindo a legitimidade do processo de julgamento. 

 

Art. 4º. São obrigações das agremiações filiadas:  

 

 Zelar pelo cumprimento desse REGULAMENTO, quanto à organização 

dos desfiles das agremiações, respeitando as co-irmãs e primando pelo decoro 

e a ética, além de: 

 

a) Entregar nas datas determinadas todas as documentações 

solicitadas; 

 

b) Acompanhar e participar do calendário proposto pela LIESJUF para a 

realização do carnaval 2017; 

 

c) Participar de todas as reuniões previamente marcadas de forma a 

tomar conhecimento das resoluções e, proceder conforme seja 

determinado, tanto sobre assuntos ligados aos desfiles quanto por 

orientações diversas dos setores envolvidos com a realização do 

carnaval 2017; 

 

d) Não se manifestar publicamente durante as apresentações, no 

desfile oficial ou ensaios técnicos, sob forma de protesto, seja de 

qualquer tipo, exceto quando as agremiações os trouxerem inseridos 

em seus enredos, sendo que, a escola que infringir neste item, será 

penalizada com multa de 10% (dez por cento) da verba total do 

carnaval, cabendo a Diretoria Executiva, através da Tesouraria, 



calcular, notificar e recolher os valores da penalidade em favor da 

LIESJUF, até 30(trinta) dias após os desfiles oficiais; 

 

e) Realizar a entrega das pastas oficiais para serem utilizadas pelos 

julgadores até o dia 01 (um) dia antes dos desfiles competitivos 

contendo enredo, letra de samba, cronograma de desfiles, ficha 

técnica e outras informações pertinentes para avaliação dos 

julgadores de cada quesito, num total de 20 (vinte) pastas que serão 

distribuídas, inclusive para a imprensa que estiver cobrindo os 

desfiles. 

 

 

Capítulo 2 – Da Organização dos desfiles 

 

Art. 5º. Do local, data e horário dos desfiles: 

 

Parágrafo 1º. Os desfiles serão realizados de acordo com o calendário 

proposto, conforme distribuição dos horários e grupos e, acontecerá na 

Passarela do Samba, no local denominado de Cidade do Samba, montado no 

Parque de Exposições de Juiz de Fora, no bairro Joquei Clube, conforme 

ANEXO I – MAPA DA PASSARELA DO SAMBA. 

 

Parágrafo 2º. Os desfiles acontecerão seguindo o sorteio realizado pela 

LIESJUF em 03/07/16, nas datas e horários seguintes: 

 

1) Ensaio Geral:  

 - SEXTA FEIRA – 18 de fevereiro de 2017 

 

 Local: Praça de Eventos – Parque de Exposição 

 - Abertura do Carnaval de Juiz de Fora com apresentação das Escolas 

de Samba, organizado pela LIESJUF/FUNALFA e 



Show de encerramento, organizado pela FUNALFA, ficando todas as 

agremiações obrigadas a participar do evento. A não participação implicará 

em multa de 25% do valor a ser rateado entre as filiadas. 

 

 Início: Show de abertura - 21h 

 - Ordem de apresentações: 

  

 

 GRUPO B  

 1º - ..........................GRACES VALE DO PARAIBUNA 

 2º -...........................GRES UNIDOS DAS VILAS DO RETIRO 

 3º -...........................GRES UNIÃO DAS CORES 

 4º -...........................GRES PARTIDO 

 5º -...........................GRES RIVAIS DA PRIMAVERA 

 

 GRUPO A 

 1º - ........................GRAC MOCIDADE ALEGRE 

 2º -.........................GRES FELIZ LEMBRANÇA 

 3º - ...................... ACRES TURUNAS DO RIACHUELO 

 4º - ........................GRACES REAL GRANDEZA 

 

 Show de Encerramento: 23h30 até 01h 

 

 

2) Desfiles Competitivos:  

 

SÁBADO – 18 de fevereiro de 2017  

  

  

GRUPO B  

 1º - 21H30 ÀS 22H15......................GRACES VALE DO PARAIBUNA 

 2º - 22H15 ÀS 23H00......................GRES UNIDOS DAS VILAS DO 

RETIRO 



 

 GRUPO A 

 1º - 23H05 ÀS 23H55....................GRAC MOCIDADE ALEGRE 

 2º - 23H55 ÀS 00H45....................GRES FELIZ LEMBRANÇA 

 

 Show de encerramento na Praça de Eventos: 00:50h às 01:50h 

 

 

DOMINGO – 19 de fevereiro de 2017 

  

 GRUPO B 

 1º - 20H00 ÀS 20H45....................GRES UNIÃO DAS CORES 

 2º - 20H45 ÀS 21H30....................GRES PARTIDO 

 3º - 21H30 ÀS 22H15....................GRES RIVAIS DA PRIMAVERA 

 

 GRUPO A 

 1º - 22H20 ÀS 23H10................... ACRES TURUNAS DO RIACHUELO 

 2º - 23H10 ÀS 00H00....................GRACES REAL GRANDEZA 

 

 Show de encerramento na Praça de Eventos: 00:05h às 01:00h 

 

 

Parágrafo 3º. A escola de samba que descumprir o compromisso de desfilar no 

carnaval de 2017, por qualquer motivo, seja após assinatura do Contrato de 

Participação nos Desfiles Oficiais ou não, será penalizada, conforme 

determina o Estatuto Social e o Regulamento Geral do Carnaval, sofrendo as 

sanções pertinentes. 

 

Parágrafo 4º. Salvo por força maior e nos casos fortuitos de extrema 

gravidade e relevância, devidamente justificado e apreciado pela Assembléia 

Geral, antecipadamente a realização dos desfiles oficiais, poderá a 

agremiação não participar dos desfiles sem sofrer as sanções impostas pelo 

Estatuto Social e Regulamento Geral do Carnaval, desde que a mesma 



Assembléia com todos os Associados aprove a solicitação encaminhada pela 

agremiação à LIESJUF. 

 

Capítulo 3 – Da Comissão de Carnaval 

 

Art. 6º. A LIESJUF será responsável por formar uma Comissão de Carnaval, 

nomeada para atuar diretamente na execução dos serviços especiais antes, 

durante e após os desfiles das escolas de samba, sendo indicados Diretores ou 

assessores para a concentração, dispersão, área de desfile, cronometragem, 

controle dos vendedores e ambulantes e barracas, área de estacionamento 

das alegorias.  

 

Capítulo 4 – Do tempo de desfile e as medidas punitivas 

 

Art. 7º. O tempo de desfile para o Grupo A será no máximo 50 minutos e no 

mínimo 45 minutos de apresentação; 

 

Art. 8º. O tempo de desfile para o Grupo B será no máximo 45 minutos e no 

mínimo 35 minutos de apresentação; 

 

Art  9º. As escolas de samba de cada grupo que desfilarem abaixo do tempo 

regulamentar ou acima do tempo regulamentar serão penalizadas da seguinte 

forma: 

 

a) a escola de samba que desfilar abaixo do tempo mínimo perderá 0,1 

(hum décimo) por minuto antecipado; 

b) a escola de samba que desfilar acima do tempo máximo perderá 0,1 

(hum décimo) por minuto excedido; 

c) caberá ao julgador de cronometragem aplicar a punição; 

 

Parágrafo 1º.  A sirene que autoriza a escola iniciar o desfile será acionada na 

concentração, pelo julgador do quesito cronometragem, seguindo o horário 

pré-estabelecido, contando a partir de então o tempo de desfile e, 



independente se a mesma iniciar a evolução, terá até 05 (cinco) minutos, 

após acionado a sirene, para iniciar o canto do samba de enredo, sendo 

punida com 0,1 (um décimo) por minuto excedente, punição aplicada pelo 

julgador de cronometragem. 

 

Parágrafo 2º. O julgador de Cronometragem não poderá acionar a sirene 

antes do horário estabelecido, salvo com autorização do representante legal 

da agremiação que for se apresentar e, o sistema de sonorização deverá ser 

desligado após a passagem do ultimo contingente da escola em desfile pelas 

caixas de som, instaladas ao longo da passarela e, totalmente desligado 

quando a mesma cruzar a linha final do desfile. 

 

Parágrafo 3º. A agremiação do Grupo A que ultrapassar 70 (setenta e cinco) 

minutos de desfile, bem como a agremiação do Grupo B, que ultrapassar 60 

(sessenta) minutos do desfile, estará automaticamente desclassificada e 

rebaixada para o grupo abaixo ao que se encontrar e, as notas dos julgadores 

serão desconsideradas, exceto em casos fortuitos ou força maior, 

devidamente justificados pela agremiação e considerados pela Comissão de 

Carnaval. 

 

Parágrafo 4º. Caberá a cada agremiação, caso o Presidente ou os Vices-

Presidentes não puderem comparecer, indicar previamente outro 

representante da escola que irá acompanhar a largada do desfile e o 

encerramento junto ao julgador de cronometragem. 

 

Art. 10º. A área de concentração será na Avenida Doardino Longo, bairro 

Joquei Clube, entre o 3º Portão de Acesso ao Parque de Exposição e a Avenida 

Garcia Rodrigues Paes (Av. Brasil), com entrada à passarela do samba pelo 

Portão número 03 e, no local será demarcado a formação das escolas 

desfilantes por ordem de apresentação - Ver Anexo I (Mapa da Passarela do 

Samba) – e, a dispersão será ao término do desfile, ainda dentro do Parque de 

Exposições com saída dos componentes para a Av. Garcia Rodrigues Paes (Av. 

Brasil), Setores de Mesas e Arquibancadas e a saída das alegorias será para a 



área de estacionamento prevista após o desfile, dentro do parque de 

exposições. 

 

Art. 11º. A área de dispersão será a partir da linha que finaliza o desfile, 

dentro da Cidade do Samba, no Parque de Exposições e, cada agremiação terá 

um prazo máximo para a evacuação das alegorias e dos desfilantes, sendo o 

seguinte: 

a) Grupo A – 30 (trinta) minutos após o término do desfile oficial para 

evacuar toda a área de dispersão; 

 

b) Grupo B – 20 (vinte) minutos após o término do desfile oficial para 

evacuar toda a área de dispersão; 

 

Parágrafo 1º. Caso a agremiação não cumpra esse tempo, será penalizada 

com multa pecuniária de 2% da verba total que fizer jus (verba de subvenção 

e outras receitas distribuídas), por cada minuto que exceder o tempo máximo 

da dispersão; 

 

Parágrafo 2º. A penalidade prevista no parágrafo anterior será aplicada pelo 

julgador de cronometragem que deverá encaminhar, em documento próprio, a 

ocorrência, para a mesa diretora apuradora, antes da abertura dos envelopes 

com as notas dos julgadores, durante a apuração dos desfiles, para que, tal 

ocorrência conste em ata e seja executada a penalidade pela Diretoria 

Executiva até 30 (trinta) dias após o desfile oficial; 

 

Art. 12º. Caberá ao Diretor de Concentração definir e informar o horário 

oficial para cada agremiação iniciar o estacionamento das alegorias no espaço 

demarcado, conforme a ordem dos desfiles e a posição, par ou impar. 

 

Parágrafo 1º. A escola que estacionar as alegorias em local impróprio ou fora 

da ordem de prevista, bem como prejudicar ou reter o fluxo de outras escolas 

serão penalizadas com multa pecuniária de 15% da verba total do carnaval 

que a agremiação fizer jus (verba de subvenção e outras receitas a serem 



distribuídas), cabendo a Diretoria Executiva aplicar a penalidade até 30 

(trinta) dias após o desfile; 

 

Parágrafo 2º. A penalidade prevista no parágrafo anterior será aplicada pelo 

Diretor de Concentração, que deverá encaminhar em documento próprio a 

ocorrência para a mesa diretora, antes da abertura dos envelopes com as 

notas dos julgadores, durante a apuração dos desfiles, para que conste em ata 

e seja executada pela Diretoria Executiva da Liesjuf. 

 

Art. 13º. É de inteira responsabilidade de todas as agremiações o 

cumprimento das normas da SETTRA, GETRAN e SAU, que nenhum veículo de 

alegoria e/ou tripé, pertencentes às agremiações, sejam deixados em vias 

públicas que acercam a área de desfile fora dos horários previstos e 

previamente informados e publicados pelas Secretarias, bem como obstrua o 

fluxo normal do trânsito, antes ou após os desfiles, em local próximo ou 

mesmo distante da passarela do samba, sob pena de serem rebocados, 

observando os Art. 161, Par. Único e ARt. 181, Par. I,II,III, VIII, IX,X e XVIII da 

Lei nº 9.503 de 23/09/1997 do Código Brasileiro de Trânsito, ficando todas e 

quaisquer despesas deste ato de infração por conta da agremiação que tiver 

seus veículos rebocados, isentando a Liesjuf de qualquer responsabilidade 

sobre os mesmos. 

 

Capítulo 5 – Critérios de Julgamento, Acesso, Decesso, Premiações e 

Punições 

 

Art. 14º. Por desistência em desfilar no carnaval de 2017, as escolas de 

samba filiadas no Grupo A: GRACES Unidos do Ladeira  e GRES Juventude 

Imperial, ficam automaticamente rebaixadas para o Grupo B em 2018, 

conforme previsto no Estatuto Social – Cap III – DO ACESSO E DO DECESSO – 

Parágrafo 2º, Item II; 

 

Parágrafo Único – Por desistência das agremiações citadas no Artigo anterior, 

cumprindo o Estatuto Social, (Cap III – DO ACESSO E DO DECESSO – Parágrafo 



3º, Item I, observações letra b), l) m); Art. 8º, Parágrafo 5º), será garantido o 

acesso ao Grupo A em 2018 a Campeã do Grupo B de 2017 e a Vice-Campeão 

do Grupo B de 2017, cabendo a Vice- Campeã abrir o primeiro dia dos desfiles 

e, a Campeã do Grupo B abrir o segundo dia dos desfiles ou, conforme modelo 

a ser adotado, primeira posição para a vice-campeã do Grupo B e segunda 

posição para a campeã do Grupo B. 

 

Art. 15º. Por desistência em desfilar no carnaval de 2017, as escolas de 

samba filiadas no Grupo B: ACR Acadêmicos do Manoel Honório e GRES 

Mocidade Independente do Progresso estão, automaticamente rebaixadas para 

o Grupo C em 2018, sem direito a cota de subsidio da LIESJUF, conforme 

preconiza o Estatuto Social (Cap III – DO ACESSO E DO DECESSO – Parágrafo 1º, 

Item II, observações letra a), c) m), não cabendo o retorno ao Grupo B em 

2018, por outra decisão que não seja pela competição no Grupo C, conforme 

preconiza a letra n) da mesma observação, Art. 8º, Parágrafo 5º),). 

  

Art. 16º. Atendendo o Estatuto Social, referente ao acesso do Grupo C para o 

Grupo B, fica franqueado, no carnaval de 2017, o acesso ao Grupo B pelo 

GRACES Vale do Paraibuna, em virtude da desistência das filiadas constantes 

do Artigo anterior, isentando-o da multa pecuniária de 20%, por ter sido a 

última colocada no Grupo B em 2015 (Cap III – DO ACESSO E DO DECESSO – 

Observações, letra a), l), m),n) Art. 8º, Parágrafo 5º), 

 

Art. 17º. Visando a regularização dos Grupos, com em 2018, face às 

dificuldades apresentadas pelas agremiações desfilantes e, considerando o 

número inesperado de agremiações desistentes em participar dos desfiles no 

ano de 2017, a Plenária realizada com as filiadas para aprovação do 

Regulamento Geral do Carnaval de 2017, em 26/10/16 definiu que, no 

concurso de 2017 não haverá o rebaixamento da última colocada do Grupo A 

para Grupo B e, nem da última colocada do Grupo B para o grupo C.  

 

Grupo C – Acesso ao Grupo B – Desfile Avaliativo ou Competitivo 

 



Art. 18º.  Não houve filiação de novas escolas e o GRACES Vale do Paraibuna, 

rebaixada para o Grupo C em 2015, conforme Art. 17º, teve seu acesso 

franqueado ao Grupo B em 2017, portanto não existem escolas filiadas neste 

Grupo. 

 

Grupo B –Desfile Competitivo – (Acesso ao Grupo A) 

 

Art. 19º. As agremiações carnavalescas do Grupo B em 2017 deverão observar 

os seguintes critérios de julgamento: (Ver Anexo II – Manual do Julgador) 

 

a) Serão avaliadas nos quesitos Cronometragem, Enredo, Samba-de-

enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Evolução, Bateria, 

Harmonia, Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente 

 

b) Apresentar obrigatoriamente uma Comissão de Frente com no 

mínimo 07 componentes; 

 

c) Apresentar obrigatoriamente o primeiro casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira; 

 

d) Apresentar obrigatoriamente o mínimo de 01 (uma) alegoria e 01 

(um) tripé, medindo entre 4m largura x 6m de comprimento e 2m de 

largura x 2m comprimento (mínimo), respectivamente; 

 

e) Apresentar obrigatoriamente a ala das baianas com no mínimo 10 

componentes; 

 

f) Desfilar com no mínimo 200 componentes. 

 

Art. 20º. A Campeã e a Vice-Campeã do Grupo B de 2017 terão acesso ao 

Grupo A em 2018, conforme Cap. 5, Art. 16, Parágrafo Único e, não haverá 

rebaixamento pelo Computo Geral, cumprindo o Art. 19º; 

 



Art. 21º. As agremiações que foram rebaixadas do Grupo A em 2017 para o 

Grupo B 2018 por deixarem de desfilar, deverão participar do sorteio da 

ordem dos desfiles de 2018 do Grupo B, sem direito de escolha de posição, 

conforme determina o Estatuto Social, Art. 8º, Parágrafo 4º; 

 

Art. 22º. As escolas de samba do Grupo B poderão utilizar de publicidade nas 

saias e parte traseira das alegorias, elementos das fantasias e camisas da 

Diretoria, coordenação, harmonia, apoio e outros que julgarem necessários, 

levando-se em conta as diretrizes da LIESJUF com relação ao espaço interno e 

externo da passarela do samba, bem como não utilizar de propaganda político 

partidário, de cunho religioso ou discriminatório, cabendo essa 

responsabilidade aos dirigentes na sua execução, de tal forma que a 

publicidade não acarrete interferência junto as notas de harmonia, alegorias, 

adereços, fantasias ou interfira na cota de patrocinadores oficiais da LIESJUF; 

 

Parágrafo Único – a agremiação carnavalesca que utilizar de publicidade de 

cunho político partidário, religioso e discriminatório será desclassificada. 

 

Art. 23º. As agremiações carnavalescas do grupo B poderão reciclar peças de 

alegorias, cabendo essa responsabilidade aos dirigentes na execução, de tal 

forma que os elementos não acarretem prejuízos junto as notas de harmonia e 

alegorias e adereços. As fantasias deverão ser 70% (setenta por cento) 

exclusivas e 30 (trinta por cento) recicladas; 

 

Parágrafo Primeiro – As fantasias que compreendem os 30% (trinta por cento) 

da cota de reciclagem deverão passar por processos de descaracterização para 

inserção nos enredos e desfiles, deixando de ser evidente o seu uso em outras 

escolas ou outros carnavais; 

 

Parágrafo Segundo - Caso ocorra a denuncia de que a agremiação do grupo B 

apresentou fantasias na cota de reciclagem sem o devido tratamento, 

indicando a percepção de uso em outros carnavais, o responsável pela 

denúncia deverá, até 01h (uma hora) antes da abertura dos envelopes, na 



apuração dos resultados, apresentar documento comprobatório (foto, 

figurino, documentos, filmagens etc) para a mesa diretora, que irá avaliar em 

grau de recurso e, sendo comprovada a infração, será procedido a devida 

punição , com multa pecuniária de 10% do valor da verba, com pagamento até 

30 (trinta) dias após os desfiles. 

 

Grupo A – decesso para o grupo B 

 

Art. 24º. As agremiações carnavalescas do Grupo A em 2017 deverão observar 

os seguintes critérios de julgamento: (Ver Anexo II – Manual do Julgador) 

 

a) Serão avaliadas nos quesitos Cronometragem, Enredo, Samba-de-

enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Evolução, Bateria, 

Harmonia, Mestre Sala e Porta Bandeira e Comissão de Frente; 

 

b) Apresentar obrigatoriamente uma Comissão de Frente com no 

mínimo 08 componentes; 

 

c) Apresentar obrigatoriamente o primeiro casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira; 

 

d) Apresentar obrigatoriamente o mínimo de 02 (duas) alegorias 

medindo entre 4m x 6m; 

 

e) Apresentar obrigatoriamente a ala das baianas com no mínimo 15 

componentes; 

 

f) Desfilar com no mínimo 400 componentes. 

 

Art. 25º.  A escola campeã do Grupo A em 2017 não terá a vantagem na 

escolha da posição no de desfile de 2018, conforme preconiza o Art. 8º, 

Parágrafo 4º e 6º do Estatuto Social e, concorrerá ao sorteio oficial seguindo a 



hierarquia de classificação do Grupo, bem como não haverá o rebaixamento 

da última colocada no computo geral de 2017. 

 

Art. 26º. As escolas de samba do Grupo A poderão utilizar de publicidade nas 

saias e parte traseira das alegorias, elementos das fantasias e camisas da 

Diretoria, coordenação, harmonia, apoio e outros que julgarem necessários, 

levando-se em conta as diretrizes da LIESJUF com relação ao espaço interno e 

externo da passarela do samba, bem como não utilizar de propaganda político 

partidário, de cunho religioso ou discriminatório, cabendo essa 

responsabilidade aos dirigentes na sua execução, de tal forma que a 

publicidade não acarrete interferência junto as notas de harmonia, alegorias 

e adereços e fantasias e interfira na cota de patrocinadores oficiais da 

LIESJUF; 

 

Parágrafo Único – a agremiação carnavalesca que utilizar de publicidade de 

cunho político partidário, religioso e discriminatório será desclassificada. 

 

Art. 29º. As agremiações carnavalescas do grupo A poderão reciclar peças de 

alegorias, cabendo essa responsabilidade aos dirigentes na execução, de tal 

forma que os elementos não acarretem prejuízos junto às notas de harmonia e 

alegorias e adereços. As fantasias deverão ser 80% (oitenta por cento) 

exclusivas e 20 (vinte por cento) recicladas; 

 

Parágrafo 1º – As fantasias que compreendem os 20% (vinte por cento) da cota 

de reciclagem deverão passar por processos de descaracterização para 

inserção nos enredos e desfiles, sem que sejam caracterizadas fantasias já 

utilizadas em outras escolas ou outros carnavais; 

 

Parágrafo 2º - Caso ocorra a denuncia de que a agremiação do grupo A 

apresentou fantasias na cota de reciclagem sem o devido tratamento, já 

usadas em outros carnavais, o responsável pela denúncia deverá, até 01h 

(uma hora) antes da abertura dos envelopes, na apuração dos resultados, 

apresentar documento comprobatório (foto, figurino, documentos, filmagens 



etc) para a mesa diretora, que irá avaliar em grau de recurso e, sendo 

comprovada a infração, será procedido a devida punição , com multa 

pecuniária de 10% do valor da verba, com pagamento até 30 (trinta) dias após 

os desfiles. 

 

Art. 30º. Os critérios para rebaixamento das agremiações carnavalescas do 

carnaval de 2017 para o carnaval de 2018 obedecerão os seguintes critérios: 

 

1) Escola faltosa ao desfile; 

2) Escola desclassificada no desfile, 

3) Escolas GRACES Unidos do Ladeira e GRACES Juventude Imperial, do 

Grupo A para o Grupo B, em cumprimento ao Estatuto Social 

4) Escolas ACR Acadêmicos do Manoel Honório e GRES Mocidade 

Independente do Progresso, do Grupo B para o Grupo C, em 

cumprimento ao Estatuto Social 

 

Art. 31º. Os critérios para acesso aos grupos das agremiações carnavalescas, 

de acordo com o julgamento obedecerão a seguinte ordem: 

 

1) Escola campeã e vice-campeã do Grupo B em 2017 passarão a compor o 

Grupo A em 2018; 

2) Escolas de Samba com situações peculiares, conforme previsto Cap. 2, 

Art. 5º, Parágrafo 7º. 

 

Art. 32º. Serão premiadas com troféus as campeãs, vice-campeãs e as 

terceiras colocadas de cada grupo; 

 

Capítulo 6 - Medidas Punitivas 

 

Art. 33º.  Neste Regulamento Geral do Carnaval estão medidas punitivas que 

interferem no computo geral e as multas pecuniárias para as infrações 

cometidas por cada agremiação antes, durante e após os desfiles oficiais. 

Essas medidas visam promover a organização e estabelecer os limites para que 



a disputa entre as agremiações ocorram com respeito mútuo e o cumprimento 

das regras. Os critérios punitivos dos Grupos A e B e as medidas punitivas são 

as seguintes: 

 

1) Os Grupos A e B deverão apresentar no desfile, a Comissão de Frente 

com o número mínimo de componentes estabelecidos. O 

descumprimento deste item será a perda de 01 (um) décimo por 

elemento faltoso até o máximo de 05 (cinco) décimos e, considerando 

que a Comissão de Frente é um item obrigatório e, não sendo 

apresentada, a escola será desclassificada (Obs.: O coreógrafo da 

Comissão de Frente só será computado como membro da mesma se 

estiver participando da apresentação, devidamente enquadrado na 

coreografia, inclusive trajando a indumentária adequada e se 

justificado na pasta do julgador. A falta da Comissão de Frente 

acarretará a desclassificação.); 

 

2) Os Grupos A e B deverão apresentar no desfile, o número mínimo de 

componentes estabelecidos para a ala de baianas. O descumprimento 

deste item será a perda de 01 (um) décimo por elemento faltoso até o 

máximo de 05 (cinco) décimo e, considerando que a ala das baianas é 

uma ala obrigatória e, não sendo apresentada, a escola será 

desclassificada; 

 

3) Os Grupos A e B deverão apresentar no desfile, o número mínimo de 

alegorias estabelecido. O descumprimento deste item será a perda de 

perda de 05 (cinco) décimos por alegoria faltosa e, não sendo 

apresentadas, a escola será desclassificada; 

 

4) Não será permitida a utilização de veículos automotores nos Grupos A e 

B. O não cumprimento deste item acarretará a perda de 02 (dois) 

décimos no quesito alegorias e adereços (Obs. É de responsabilidade 

das agremiações dotarem suas alegorias com equipamentos que 

propiciem a segurança adequada dos componentes, bem como atentar 



para as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros com relação a 

utilização de geradores, e outros elementos que possam causar risco a 

vida humana.); 

 

5) Impedir a apresentação de animais vivos de qualquer espécie, inclusive 

para tração das alegorias nos Grupos A e B. Caso este item não seja 

cumprido, haverá a perda de 02 (dois) pontos no quesito Alegoria e 

Adereços e 02 (dois) pontos no quesito Harmonia; 

 

6) Impedir a apresentação de pessoas que estejam nuas, com a genitália à 

mostra, mesmo que decorada ou pintada nos desfiles dos Grupos A e B. 

O descumprimento deste item acarretará a perda de 03 (três) décimos 

no quesito fantasia, para cada elemento apresentado; 

 

7) A Bateria é uma ala obrigatória nos Grupos A e B, a agremiação que não 

apresentar sua Bateria no desfile será desclassificada, o mesmo para o 

Primeiro Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. 

 

Parágrafo 1º – Todas as medidas punitivas descritas dos itens 1) ao 7), serão 

aplicadas pela Comissão de Carnaval e registradas em documento próprio para 

serem apresentadas a mesa apuradora e cumpridas durante a apuração dos 

desfiles. 

 

Parágrafo 2º - A ala de crianças será facultativo em todos os grupos. Deverão 

ser observados os critérios para a permanência de crianças em alegorias e 

alas, conforme estabelecido pela Vara da Infância e Juventude. O não 

cumprimento das normas será fiscalizado e punido pelo órgão competente, 

não cabendo a Liesjuf responsabilidades sobre as infrações cometidas pelas 

agremiações neste item específico; 

 

 

Capítulo 7 - Dos Critérios de Julgamento, dos Julgadores e Apuração 

 



Art. 34º. A Diretoria Executiva será responsável por contratar, indicar, 

selecionar e instruir o corpo julgador para os desfiles dos Grupo A e B em 

2017, informando as agremiações carnavalescas filiadas o número de 

julgadores, nomes, valores do contrato e outras informações pertinentes 

em Assembléia Geral, inclusive definindo em conjunto os procedimentos e 

a forma de julgamento. 

 

Parágrafo Único: Os quesitos a serem julgados em cada grupo estão 

descritos no Capítulo 5 deste Regulamento. Será anexado a este 

Regulamento a Cópia do Manual do Julgador (Anexo II) com os critérios 

para o julgamento, bem como o modelo do mapa oficial de notas. 

 

Art. 35º. As agremiações desfilantes deverão indicar a localização do 

primeiro Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira para avaliação durante o 

desfile, seja através de sinalização com as mãos, placas e a indicação do 

local de desfile na pasta do julgador; 

 

Art. 36º. A agremiação que deixar de receber nota em qualquer um dos 

quesitos, por erro do julgador, terá a nota máxima - 10 (dez) - atribuída, 

exceto quando ficar caracterizado a falta de elementos para o julgamento 

e devidamente justificados no mapa de notas. 

 

Art. 37º. As notas inferiores a nota 10 (dez) deverão ser justificadas 

pelos jurados seguindo o manual do julgador. 

 

Art. 38º. A apuração das notas dos desfiles dos Grupos A e B e, a 

divulgação dos resultados oficiais, ocorrerão no dia 20 de fevereiro de 

2017, segunda-feira, em local a ser definido pela LIESJUF e FUNALFA e 

será informado com antecedência as agremiações filiadas. 

 

Parágrafo Primeiro - Antes da apuração dos resultados será realizado o 

sorteio que estabelecerá a ordem de abertura dos envelopes e, por 



conseqüência, essa mesma ordem servirá, caso seja necessário, como 

critério de desempate entre duas ou mais agremiações.  

 

Parágrafo Terceiro - Após definido o local da apuração, a LIESJUF 

informará as Escolas de Samba o número máximo de diretores que poderão 

ser credenciados pelas mesmas, para participar da apuração da notas, 

somente eles terão acesso ao local da apuração. 

 

Parágrafo Quarto - Caso ocorra empate em qualquer posição no Grupo 

A ou no Grupo B, será utilizado o critério de desempate, através da ordem 

dos quesitos apurados sorteados, conforme definido no Parágrafo 1º;  

 

Parágrafo Quinto - Em hipótese alguma poderá ocorrer o empate no 

Grupo B, devendo haver apenas uma campeã, bem como no Computo geral 

não poderá haver escolas empatadas, de forma a garantir o cumprimento 

desse regulamento e do Estatuto Social no que tange aos acessos e 

decessos, sendo utilizado o sistema de desempate definido no Parágrafo 1º 

e, persistindo o empate técnico, será desempatado através do sorteio 

entre todas as agremiações empatadas. 

 

Parágrafo Sexto No Grupo A poderá haver empate apenas na primeira 

colocação, uma vez que o Estatuto Social limita o Grupo A como o Grupo 

máximo a ser alcançado pelas agremiações e, para as demais posições, 

será utilizado o sistema de desempate conforme previsto no Art. 38º e, 

não haverá a vice-campeã, ou seja: se duas agremiações empatarem na 

primeira posição, a classificação seguinte será a partir da 3º posição: 

(Exemplo 1: 1º Lugar, 1º Lugar, 3º lugar, 4º lugar –(Exemplo 2: 1º Lugar, 1º 

Lugar, 1º Lugar, 4º Lugar). 

 

Art. 40º. O malote contendo os mapas com as notas dos julgadores 

ficarão, após seu fechamento,  sob a guarda da LIESJUF até o momento da 

apuração. 

 



 

Capítulo 8 - Das disposição finais e transitórias 

 

Art. 42º. Toda verba que vier da iniciativa pública para o carnaval de 2017 

será direcionada a Liesjuf que fará a distribuição da seguinte forma:  

 

1) Quatro por centro (4%) do valor total da verba pública será destinado 

aos cofres da Liesjuf para procedimentos administrativos, contratação 

de julgadores e outras despesas necessárias na organização do carnaval 

2017; 

 

2) O valor restante será redistribuído entre os Grupos A e B conforme 

Estatuto Social, 65% desse valor será para as agremiações do Grupo A e 

35% será destinado as agremiações do Grupo B.  

 

3) As demais verbas oriundas de fontes diversas serão repartidos em partes 

iguais entre todas as agremiações indistintamente ou seja, entre os grupos 

A, B; salvaguardando qualquer premiação que por ventura possa ser 

atribuída as agremiações em virtude da classificação final. 

 

 

Art. 43º. É dever de todas as agremiações cumprir o que determina o artigo 

208 do Código Penal Brasileiro: não vilipendiar (expor ao ridículo,ofender, 

denegrir a imagem ou nome) publicamente ato ou objeto de culto religioso. 

 

Art. 44º. As agremiações deverão cumprir a Portaria do Carnaval 2017, 

assinado pelo(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude. 

 

Art. 45º. Em caso de falta ou corte de energia elétrica durante o desfile de 

qualquer agremiação, a mesma deverá dar continuidade ao desfile, utilizando 

o carro de som da avenida. a LIESJUF avaliará posteriormente o caso e emitira 

parecer antes da apuração das notas. 

 



Parágrafo Único. Na falta de energia elétrica antes do início do desfile de 

qualquer agremiação, ou pane de som, o Diretor de Carnaval poderá conceder 

um prazo de 30 minutos no máximo para que seja dado início ao desfile e, 

persistindo o problema, será concedido mais 30min, cabendo a Diretoria da 

Leisjuf avaliar os casos não previstos e proceder da melhor forma que couber, 

prevalecendo o cumprimento do horário e a responsabilidade com o concurso. 

 

46º. Todas as agremiações carnavalescas filiadas a Liesjuf deverão concordar 

com as cláusulas deste Regulamento Geral do Carnaval 2017, discutido e 

aprovado pelos próprios dirigentes das escolas de samba que irão se 

apresentar nos desfiles de 2017, assinar o Contrato de Participação no 

Carnaval 2017 que servirá de instrumento de garantia para o repasse da verba 

pública e confirmar a presença nos desfiles oficiais do carnaval 2017. 

 

Parágrafo Único. Salvo por motivo de força maior, a ser julgado pela 

Assembléia Geral da Liesjuf, nenhuma escola, após a assinatura do respectivo 

contrato e recebimento da verba pública, poderá deixar de desfilar no 

carnaval de 2017, sob pena de sofrer sanções do poder público e Liesjuf, além 

de impedimentos. 

 

E, por estarem de acordo com o presente regulamento, composto por 9 

(NOVE) páginas, sem verso, rubricam as 08 (oito) páginas e assinam a 9º 

(NONA) todos representantes legais das agremiações filiadas a Liesjuf  que 

participarão do Concurso Oficial dos Grupos A e B de 2017, confirmando a 

intenção do fiel cumprimento do mesmo. 

 

 


