
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO 

JULGADOR 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ORDEM DOS DESFILES  

20 de fevereiro – 21h – GRUPO DE ACESSO 

 

Horário 
Escolas 

GRUPO DO GRUPO DE ACESSO 
Enredo 

21h30 
GRES Mocidade Independente do 

Progresso 
“Salve a Amazônia” 

 

Entre 
22h30 às 

22h40 
GRES Partido Alto 

“Quem traz na pele essa marca, tem a estranha 
mania de ter fé na vida...” 

Entre 
23h30 e 
23h50 

GRACES Vale do Paraibuna 
“O santo é forte! Morro da Boiada é o berço da 

cidade! 

Entre 
00h30 e 
01h00 

GCRES União de Santa Luzia 
“De lá pra cá, olha só o que é que deu, a cueca 

milionária, ao jato que lava a corrupção” 

Entre 
00h30 e 
02h10 

GRES União das Cores “Exaltação aos grandes carnavais da Zona Sul” 

 

ORDEM DOS DESFILES  

21 de fevereiro – 21h – GRUPO ESPECIAL 

 

Horário 
Escolas 

GRUPO ESPECIAL 
Enredo 

21h GRES Rivais da Primavera 
 

“Mamão, o enredo do meu samba” 
 

Entre 
22h10 e 
22h20 

GRES Unidos das Vilas do Retiro 
“Maravilhas e Mistérios do Mar” 

 

Entre 
23h10 e 
23h25 

GRAC Mocidade Alegre 
“Negra Travessia, a Mocidade canta a história que não é 

contada” 

Entre 
00h10 e 
00h30 

ACRES Turunas do Riachuelo 

 
“O Menino Mago, da gira dos erês, que brincou nos bondes, 

vestiu de palhaço e se encantou com o carnaval” 
 

Entre 
01h10 e 
01h35 

GRES Feliz Lembrança “Amazônia – Império Verde” 

Entre  
02h10 e 
02h40 

GRACES Real Grandeza 

 
“Eu quero voltar a ser criança para voltar a ser feliz outra 

vez” 
 

 

DIREITOS E DEVERES DO JULGADOR 

 
1. REMUNERAÇÃO  
Será de responsabilidade da LIESJUF as despesas com os julgadores e o acerto através de um 
“pró-labore” definido, pelos dois dias de desfile (Segunda e Terça), o qual, evidentemente, não 
representa qualquer retribuição financeira, apenas uma maneira de agradecer pela importante 
participação nas atividades comprometidas com a preservação das nossas raízes culturais, o 
que vem contribuindo para o engrandecimento do maior espetáculo artístico-popular realizado 
em nosso País, eximindo a LIESJFUF do compromisso financeiro com os mesmos.  
 
2. ACOMPANHANTES  
Será permitido a presença de 01 acompanhante que será conduzido ao camarote da LIESJUF, 
todas as despesas com o acompanhante não serão responsabilidade da LIESJUF. 
 
4. ALIMENTAÇÃO 



A Cabine de Julgadores terá a mesma alimentação fornecida no Camarote da LIESJUF e haverá 
o abastecimento com bebidas não alcoólicas. 
 
5. MATERIAL DE TRABALHO  
Especificamente para o trabalho de julgamento, cada um dos Julgadores receberá uma pasta 
contendo o seguinte material:  
 - Orientações sobre o julgamento dos quesitos;  
 - Mapa de Notas para rascunho; 

- Mapa de Notas Oficial; 
- Pasta com o roteiro do desfile (fornecido por cada agremiação); 
- Envelope, fita adesiva, caneta esferográfica azul, lápis e borracha; 
 

Os Julgadores deverão permanecer com esse material (exceto o mapa de nota oficial e os 
rascunhos das notas) até o término do desfile da última agremiação que se apresentar na terça-
feira de carnaval, que será recolhido pelo coordenador do júri. 
 
Na hipótese de haver necessidade de reposição de material, a solicitação deverá ser feita ao 
Coordenador do Juri da LIESJUF, que adotará as medidas cabíveis a cada caso. 
 
6. COMPARECIMENTO AO LOCAL DE ENCONTRO  
Todos os Julgadores deverão comparecer aos encontros nos dias e horários previamente 
designados pela LIESJUF onde serão transmitidas as instruções finais sobre o Desfile.  
 
7. CABINE DE JULGAMENTO  
Os Julgadores serão conduzidos à Cabines de Julgamento pelo Coordenador do Juri da 
LIESJUF e deverão permanecer na Cabine de Julgamento durante todo o tempo de desfile de 
cada Agremiação.  
  
8. USO DE TELEFONES /RADIOS E/OU APARELHOS DE TV 
Os Julgadores não poderão, em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, fazer uso de 
telefones, sejam eles de sua propriedade ou os que por ventura existirem na Cabine de 
Julgamento.  
 
Na hipótese de necessidades urgentes e inadiáveis, os fatos deverão ser comunicados ao 
Coordenador do Juri, que se encarregará de receber e transmitir recados, desde que esses não 
se refiram a avaliações de como cada Agremiação se apresentou perante a Cabine de 
Julgamento.  
A comunicação entre os julgadores ocorrerá apenas no módulo a que estiver fixado, cabendo a 
responsabilidade de cada um realizar o seu julgamento de forma técnica e ética, sem a 
interferência de opiniões e considerações dos demais julgadores, entendendo ainda que, a nota 
final atribuída será técnica, com olhar artístico sobre as apresentações, sigilosa e comparativa. 
 
Os Julgadores, antes e durante a realização dos desfiles deverão distanciar dos conceitos e 
opiniões manifestados pelas estações de rádio, emissoras de TV e matérias jornalísticas que 
possam, de um modo geral, influenciar nos julgamentos dos respectivos quesitos, não sendo 
permitido o uso de aparelhos receptores nos módulos de julgamento durante os desfiles na 
Passarela do Samba.  
 
 
 
9. SIGILO  
Como o Desfile das Escolas de Samba está dividido em dois dias e por grupos, no intervalo do 
primeiro para o segundo espetáculo os Julgadores deverão levar apenas o material com as 
anotações pertinentes e devolve-las ao final da última escola do segundo dia ao Coordenador do 
Júri. 
 



10. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS E AOS CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO DE CADA QUESITO  
 
Todos os Julgadores deverão obedecer, irrestritamente, o sistema de concessão de notas e os 
critérios de julgamento de cada Quesito, ficando assim evidenciado que, cada Julgador deverá 
se ater única e exclusivamente às questões inerentes ao seu respectivo Quesito, não se 
deixando influenciar, em hipótese alguma, pela totalidade do desfile dessa ou daquela 
Agremiação e levar em conta, apenas o real desempenho e a qualidade do que for apresentado 
no momento do desfile.  
 
Todas as notas diferentes de 10 (dez) deverão, obrigatoriamente, ser justificadas por escrito, 
nos espaços próprios existentes no Caderno de Julgamento. Não poderá haver lançamento de 
nota menor que 7. A falta de nota, somente será aceito se ficar evidenciado a falta do elemento 
para ser julgado (exemplo: a escola desfilar sem bateria, sem alegoria, sem casal de mestre e 
sala e Porta Bandeira, sem comissão de frente, etc., sendo essa nota responsabilidade do 
julgador do quesito em questão).  
 
Solicitamos coerência nas justificativas e o máximo de brevidade nos textos e, havendo alguma 
punição, deverá de forma justificada apontar os motivos dos descontos desse pontos e 
evidenciar onde ocorreu e a motivação dessa penalização técnica ou artística  
 
11. PREENCHIMENTO E ENTREGA DO MAPADE JULGAMENTO  
O preenchimento do Original do Mapa de Julgamento de cada Grupo só deverá ser feito após o 
desfile da última Agremiação do Grupo a se apresentar no dia do desfile. 
A partir daí, cada julgador deverá:  
 
 a) anotar as notas concedidas a cada Agremiação, em algarismos e por extenso;  
 b) transcrever as justificativas de todas as notas, no espaço próprio, anotar as 
observações que se fizerem necessárias, utilizando, para tanto, o espaço próprio existente no 
mapa de julgamento. 
 c) escrever o seu nome, legível, no espaço próprio; assinar o “mapa de julgamento” no 
espaço próprio; 
 d) colocar o mapa de julgamento com as notas finais no envelope destinado e lacrar o 
mesmo com a fita apropriada ou cola (o que for definido), assinar a respectiva etiqueta na 
própria aba de fechamento; 
 e) atentar para que a assinatura da etiqueta seja correspondente a mesma constante do 
mapa de julgamento e que, ocupe parte da aba de fechamento e parte do corpo do envelope, de 
forma a garantir a dificuldade e a inviolabilidade do respectivo envelope. 
 f) aguardar a presença do Presidente do Juri e o Representante da LIESJUF credenciado 
ou o coordenador determinado para que recolha o material até o momento da apuração. 
 g) os rascunhos serão todos lacrados em um envelope próprio, pelo coordenador do júri 
e, serão apresentados na apuração para serem arquivados. 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE O JULGAMENTO 

 
1. CORPO DE JULGADORES E APURAÇÃO. 
Serão 09 (nove) Quesitos em Julgamento, com 01 (um) Julgador por quesito.  
A legibilidade do nome inserido pelo julgador no mapa de notas é relevante, face a leitura do 
nome do julgador ocorrer em sequência ao Quesito a ser apurado. 
As justificativas das notas não serão lidas, exceto, se, por motivo de força maior, for exigido em 
cumprimento a recursos impetrados pelas agremiações, devidamente autorizados com a 
antecedência mínima exigida pelo Regulamento do Carnaval de 2023 e, nos casos que a 
Comissão Organizadora achar relevantes e influenciar no cômputo geral. 
 
2. QUESITOS EM JULGAMENTO  
Nos Desfiles das Escolas de Samba os Quesitos em Julgamento são os seguintes:  
 



Bateria;  

Samba-Enredo;  

Harmonia;  

Evolução;  

Enredo;  

Alegorias e Adereços;  

Fantasias;  

Comissão de Frente; e  

Mestre-Sala e Porta-Bandeira.  
 
3. SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS  
Preliminarmente ressaltamos que os Julgadores estarão avaliando expressões artísticas. Nesse 
sentido, o julgamento, por si só, remete-nos ao campo da subjetividade - como o de qualquer 
outro tipo de julgamento - e, obviamente, diferente da matemática, onde dois mais dois são 
sempre quatro.  
Cabe lembrar que os Julgadores devem se isentar de emoções e de paixões exercendo sempre 
um distanciamento crítico, como forma de garantir uma avaliação técnica, com base no 
entendimento perfeito das diversas partes que integram um Quesito, no que se refere aos seus 
critérios de julgamento.  
 
Assim, os Julgadores não deverão levar em conta:  
- o nome e/ou a popularidade de qualquer Escola de Samba (popularmente definido como o 
peso da bandeira);  

- o volume global do desfile de uma ou outra Escola de Samba que, em hipótese alguma, poderá 
influenciar no critério de julgamento de cada um dos 09 (nove) Quesitos, que deverão ser 
avaliados exclusivamente pelos seus respectivos Julgadores;  

- a reação do público espectador diante do desfile dessa ou daquela Escola de Samba; e  

- a opinião emitida por comentaristas de emissoras de rádio e/ou televisão e por outro julgador 
que estiver ocupando a mesma cabine. 
 
Dessa forma, o julgamento deve refletir uma análise técnica com base nas questões inerentes a 
cada Quesito, levando-se em conta, única e exclusivamente, o real desempenho e a qualidade 
do que for apresentado por cada Escola de Samba no momento do desfile. É fundamental que 
cada Julgador atenha-se apenas ao Quesito para o qual foi incumbido de analisar, deixando de 
lado comentários ou justificativas que evidenciem a análise do quesito com base em outro 
quesito. 
Lembramos que o desempenho de uma Escola de Samba em desfile é o resultado real de sua 
competência artística, técnica e administrativa.  
 
Passemos, então, às questões objetivas sobre concessão de notas.  
Cada Julgador concederá, para cada Escola de Samba, notas de 07 (sete) a 10 (dez) pontos, 
esclarecendo-se que:  
- serão admitidas as seguintes notas fracionadas em décimos de ponto, ou seja, 7,1 (sete vírgula 
um) pontos... 9,3 (nove vírgula três) pontos... até ... 9,9 (nove vírgula nove) e 10,0 (dez) pontos;  
 
- será admitida a nota 0 (zero) se a Escola de Samba deixar de apresentar o Quesito em 
julgamento e, a menor nota para os quesitos apresentados deverá ser 7 (sete); 
 
- em caso de rasura no Mapa de Notas Oficial o(s) Julgador(es) deverá(ão) esclarecer a nota no 
espaço reservado para tal fim, ou seja, no campo denominado de "Observações". Se persistirem 
dúvidas, a decisão final caberá à Comissão de Apuração.  



 
OBSERVAÇÃO:  
No sentido amplo da palavra, penalizar corresponde a uma diminuição de pontos, a critério do 
Julgador e com base nos erros percebidos. Portanto, quando entender ser cabível a 
aplicação da pena, consequentemente não poderá o Julgador do Quesito conceder nota 
máxima à Escola penalizada.  
Poderá utilizar como critério de avaliação a retirada de 0,1 (zero virgula um décimo) por infração 
percebida ou, auferir outro sistema de pontuação como critério de penalização, conforme 
percebido o desenvolvimento do desfile da Escola em julgamento, sabedor que a nota mínima é 
7,0 (sete virgula zero) e a nota máxima é 10,0 (dez virgula zero), além das previsões do 
Regulamento do Carnaval por falta de elementos dos quesitos. 
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1. QUESITO BATERIA____________________________________________________________ 
 
 
Para conceder notas de 07 à 10 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 - a manutenção regular e a sustentação da cadência da Bateria em consonância com o 
Samba-Enredo;  
 
 - a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos;  

 - a criatividade e a versatilidade da Bateria.  
 
Não levar em consideração:  
 -  a quantidade de componentes de cada Bateria. 
 -  a utilização de instrumentos de sopro ou qualquer outro artifício que emita sons similares;  
 
 - o fato de qualquer bateria não parar defronte às Cabines de Julgamento e/ou não 
estacionar no  Recuo, tendo em vista que não são obrigatórias aquelas paradas e/ou esse 
estacionamento;  
 
  - a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização da Passarela  
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
 
 
 

Na hipótese da escola não apresentar a ala de bateria a nota deverá ser 0 (zero) e 
conforme regulamento do Carnaval, será desclassificada. 
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2. SAMBA DE ENREDO__________________________________________________________ 
 
No Quesito Samba-Enredo o Julgador irá avaliar a Letra e a Melodia do Samba-Enredo 
apresentado, respeitando-se a licença poética.  
 - a letra poderá ser descritiva ou interpretativa, sendo que a letra é interpretativa a partir do 
momento que contar o Enredo, sem se fixar em detalhes.  
 - Para conceder notas de 07 à 10 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 
Considerar:  
 - a adequação da letra ao enredo;  

 - sua riqueza poética, beleza e bom gosto;  

 - a sua adaptação à melodia, ou seja, o perfeito entrosamento dos seus versos com os 
desenhos melódicos.  
 
 - as características rítmicas próprias do samba;  

 - a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos musicais;  

 - a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos desfilantes.  
 
Não levar em consideração:  
 - a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Sambas-Enredo;  
 
 - a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização da Passarela;  

 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  

 
 

 A pasta de jurados contem a letra do samba, eventuais erros de digitação não devem 
interferir no julgamento do samba de enredo. 
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3. HARMONIA__________________________________________________________________ 
 
Harmonia, em desfile de Escola de Samba, é o entrosamento entre o ritmo e o canto.  
 
Para conceder notas de 07 à 10 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 - a perfeita igualdade do canto do Samba-Enredo, pelos componentes da Escola, em 
consonância com o “Puxador” (Cantor Intérprete do Samba) e a manutenção de sua tonalidade;  
 
 - o canto do Samba-Enredo, pela totalidade da Escola;  
 
 - a harmonia do samba.  
 
Não levar em consideração:  
 - a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização da Passarela;  

 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
 
 

 Considerando o Regulamento do Grupo de Acesso: o número mínimo de baianas é de 
10 componentes, a falta de elementos acarretará a perda de 0,1 décimo por baiana 
faltosa até o máximo de 0,5 décimos no quesito harmonia, o julgador deverá atentar 
para o número de baianas desfilantes e aplicar a penalidade se o número de 
componentes for inferior ao número mínimo. 
 
 
 
Considerando o Regulamento do Grupo Especial: o número mínimo de baianas é de 15 
componentes, a falta de elementos acarretará a perda de 0,1 décimo por baiana faltosa 
até o máximo de 0,5 décimos no quesito harmonia, o julgador deverá atentar para o 
número de baianas desfilantes e aplicar a penalidade se o número de componentes for 
inferior ao número mínimo. 
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4.EVOLUÇÃO_________________________________________________________________ 
 
Evolução, em desfile de Escola de Samba, é a progressão da dança de acordo com o ritmo do 
Samba que está sendo executado e com a cadência mantida pela Bateria.  
 
Para conceder notas de 07 à 10 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 - a fluência da apresentação penalizando, portanto, a ocorrência de correrias e de 
retrocesso e/ou retorno de Alas, Destaques e/ou Alegorias;  
 
 - a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos desfilantes;  
 
 - a coesão do desfile, isto é, a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre 
Alas e Alegorias, penalizando, portanto, a abertura de claros (buracos) e a embolação de Alas 
e/ou Grupos (ex: uma Ala penetrando na outra).  
 
Não levar em consideração:  
 - a abertura de claros (buracos) que ocorram por necessidades técnicas naturais do desfile, 
dentro dos limites necessários, ou seja, os espaços exigidos para:  

 - exibição de Mestres-Salas, Porta-Bandeiras, Comissões de Frente e coreografias 
especiais;  

colocação e retirada das Baterias de recuo.  
 
 - o eventual retrocesso de parte ou da totalidade de uma Ala, para a execução de 
coreografias ou representações teatrais, desde que não seja para ocupar um espaço vazio 
causado por erro da própria Agremiação.  
 
 - a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização da Passarela;  

 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
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5.ENREDO____________________________________________________________________ 
 
Eenredo, em desfile de Escola de Samba, é a criação e a apresentação artística de um tema ou 
conceito.  
 
Para conceder notas de 7,0 à 10,0 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 
 A CONCEPÇÃO  
 - o argumento ou tema, ou seja, a idéia básica apresentada pela Escola e o 
desenvolvimento teórico do tema proposto.  
 
REALIZAÇÃO  
 - a sua adaptação, ou seja, a capacidade de compreensão do enredo a partir da 
associação entre o Tema ou Argumento proposto e o seu desenvolvimento apresentado na 
Avenida através das Fantasias, Alegorias e outros elementos plástico-visuais.  
 
 - a apresentação seqüencial das diversas partes (alas, alegorias, fantasias, etc.) que irá 
possibilitar o entendimento do tema ou argumento proposto, de acordo com o roteiro previamente 
fornecido pela Escola (Livro Abre-Alas);  
 
 - a criatividade (não confundir com ineditismo);  
 
Penalizar:  
 - a troca de ordem e/ou a presença, em desfile, de Alegorias ou Alas que estejam em 
desacordo com o roteiro fornecido pela Escola;  
 
 - a falta de Alegorias ou Alas que estejam previstas no Roteiro fornecido pela Escola (Livro 
Abre-Alas).  
 
 - a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Enredos, exceto 
quando estiver inseridos diretamente no tema, conforme determina o Regulamento Geral do 
Carnaval; 
 
Não levar em consideração:  
 - a brasilidade do enredo, ou seja, se a Escola, porventura, não apresentar enredo 
baseado em tema exclusivamente nacional;  
 
  
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
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6. ALEGORIAS ADEREÇOS_______________________________________________________ 
 

Neste Quesito estão em julgamento as Alegorias (entendendo-se, como tal, qualquer elemento 
cenográfico que esteja sobre rodas, incluindo os tripés) e os Adereços (entendendo-se, como tal, 
qualquer elemento cenográfico que não esteja sobre rodas), exceto os utilizados para a realização 
das Comissões de Frente, que serão avaliados pelos julgadores daquele quesito.  
 
Para conceder notas de 7,0 à 10,0 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 - o julgamento apenas das alegorias e/ou adereços apresentados em desfile;  
 
 A CONCEPÇÃO  
 - a concepção e a adequação das Alegorias e dos Adereços ao Enredo que devem cumprir 
a função de transmitir as diversas partes do conteúdo desse Enredo;  
 
 - a criatividade, mas devendo, necessariamente, possuir significado dentro do Enredo;  
 
 A REALIZAÇÃO  
 - a impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração e 
distribuição de materiais e cores;  
 
 - os acabamentos e cuidados na confecção e decoração, no que se refere ao resultado 
visual, inclusive das partes traseiras e geradores;  
 
 - que os “destaques” e “figuras de composição”, com suas respectivas fantasias, devem ser 
julgados como partes integrantes e complementares das Alegorias.  
 
Penalizar:  
 - a exposição de pedaços de Fantasias, escadas, caixas, isopores ou qualquer outro tipo 
de objeto estranho ao significado das Alegorias e/ou Adereços apresentados em desfile;  
 - a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Alegorias e/ou 
Adereços, exceto quando os mesmos estiverem inseridos no enredo, conforme determina o 
Regulamento Geral do Carnaval; 
 - a falta de alegorias mínimas previstas no Regulamento Geral de Carnaval; 
 
Não levar em consideração:  
  
 - a quantidade de Alegorias e/ou tripés, no que se refere aos limites mínimo e máximo 
fixados pelo Regulamento; 
 
 - o retorno e/ou retrocesso de Alegorias e/ou Adereços na pista, durante o desfile das 
respectivas Escolas;  
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
 - a eventual passagem de geradores integrando as alegorias, sem que estejam embutidos 
ou decorados, cabendo atenção ao que determina o órgão fiscalizador de segurança e as normas 
contidas no Regulamento Geral de Carnaval, conforme determinação do Bombeiro Militar.  
 
Considerando o Regulamento do Grupo de Acesso: cada escola terá que apresentar no 
mínimo de 01 alegoria e 01 tripé, se apresentar número abaixo que o mínimo, o julgador 
deverá punir com 0,5 décimos por elemento faltoso. 
 
Considerando o Regulamento do Grupo Especial: cada escola terá que apresentar no 
mínimo de 02 alegorias e 01 tripé, se apresentar número abaixo que o mínimo, o 
julgador deverá punir com 0,5 décimos por elemento faltoso. 
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7.FANTASIAS__________________________________________________________________ 
 
Neste Quesito estão em julgamento as fantasias apresentadas pela Escola, com exceção das 
que estiverem sobre as alegorias, as fantasias do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e a 
fantasia da Comissão de Frente.  
 
Para conceder notas de 7,0 à 10,0 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 
    A CONCEPÇÃO:  
 - a concepção e a adequação das Fantasias ao Enredo as quais devem cumprir a função 
de transmitir as diversas partes do conteúdo desse Enredo;  
 
 - a capacidade de serem criativas, mas devendo possuir significado dentro do Enredo;  
 
  A REALIZAÇÃO:  
 - a impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração e 
distribuição de materiais e cores;  
 
 - os acabamentos e os cuidados na confecção das fantasias que deverão também 
possibilitar uma boa evolução dos componentes;  
 
 - a uniformidade de detalhes, dentro das mesmas Alas, Grupos e/ou Conjuntos (igualdade 
de calçados, meias, shorts, biquínis, soutiens, chapéus e outros complementos, quando ficar 
nítido esta proposta).  
 
Penalizar:  
 - a falta significativa de chapéus, sapatos e outros complementos de Fantasias, quando 
ficar nítido que a proposta era originariamente com a presença desses elementos das 
indumentárias.  
  
 - a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Fantasias, desde 
que inseridos no enredo; conforme determina o Regulamento Geral do Carnaval; 
 - o número mínimo de componentes da ala de baianas, conforme determina o 
Regulamento Geral do Carnaval; 
 
 
Não levar em consideração:  
  
 - a presença de desfilantes com a genitália à mostra, decorada e/ou pintada;  
 
 - a quantidade de Diretores e Equipes de Apoio, com camisas da Escola, desde que 
desfilem atrás das Alegorias; pelas laterais ou na parte final da Escola, sem comprometer o 
visual plástico/artístico do desfile da Agremiação desconsiderando a uniformidade da 
vestimenta individual de cada um (padrão de calças e calçados, arranjos decorativos, colares, 
pulseiras, detalhes de aplicação etc), uma vez que nos desfiles carnavalescos ocorrem 
imprevistos e uma diretor/coordenador designado para um setor poderá por uma eventualidade 
subistituir outro estando com vestimenta diferenciada 
(harmonia/coordenação/alegorias/apoio/chefes de alas, técnica etc) 
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  
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8. COMISSÃO DE FRENTE______________________________________________________ 
 
 
A Comissão de Frente poderá se apresentar a pé ou sobre rodas, trajando fantasias dentro da 
proposta do enredo ou tradicionalmente.  
 
Para conceder notas de 7,0 à 10,0 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 
  A CONCEPÇÃO / INDUMENTÁRIA: 
 - a concepção da comissão de frente e a sua capacidade de impactar positivamente o 
público, no momento da apresentação da Escola;  
 
 - a indumentária da Comissão de Frente, levando-se em conta, neste caso, sua adequação 
para o tipo de apresentação proposta.  
 
  A APRESENTAÇÃO / REALIZAÇÃO:  
 - o cumprimento da função de saudar o público e apresentar a Escola, sendo obrigatória a 
exibição em frente às cabines de julgamento deste Quesito, mesmo que em movimento;  
 
 - a coordenação, o sincronismo e a criatividade de sua exibição, podendo evoluir da 
maneira que desejar.  
 
Penalizar:  
 - a queda e/ou perda, mesmo que acidental, de parte da indumentária, como, por exemplo, 
sapatos, esplendores, chapéus e etc.  
 - a falta de componentes mínimos conforme determina o Regulamento Geral do Carnaval; 
 
Não levar em consideração:  
 - o eventual desfile de componentes da Comissão de Frente que já tenham participado, 
individualmente ou em conjunto, no mesmo ano e na mesma função, de outros desfiles, mesmo 
que em grupos diferentes;  
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  

 
 
Grupo de Acesso, conforme Regulamento o número mínimo de componentes da Comissão 
de Frente será de 07 (sete) componentes, a falta de elementos acarretará a perda de 0,1 
décimo por componente faltoso até o máximo de 0,5 décimos, a punição será aplicada pelo 
julgador de Comissão de Frente. 
 
Grupo de Especial, conforme Regulamento o número mínimo de componentes da 
Comissão de Frente será de 09 (nove) componentes, a falta de elementos acarretará a 
perda de 0,1 décimo por componente faltoso até o máximo de 0,5 décimos, a punição será 
aplicada pelo julgador de Comissão de Frente. 
 
 
A falta de uma Comissão de Frente implicará em desclassificação, competindo a LIESJUF 
essa decisão, ao jurado compete a nota 0 (zero) justificando a falta do elemento para 
julgamento. 
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9. MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA_____________________________________________ 
 
Para conceder notas de 7,0 à 10,0 pontos, o Julgador deverá considerar:  
 
 A INDUMENTÁRIA:  
 - a indumentária do casal, verificando sua adequação para a dança e a impressão causada 
pelas suas formas e acabamentos; beleza e bom gosto.  
 
 A DANÇA:  
 - a exibição da dança do casal, considerando-se que não “sambam” e sim executam um 
bailado no ritmo do samba, com passos e características próprias, com meneios, mesuras, giros, 
meias-voltas e torneados, sendo obrigatória a sua exibição diante dos Módulos de Julgamento;  
 
 - a harmonia do casal que, durante a sua exibição, com graça, leveza e majestade, deve 
apresentar uma seqüência de movimentos coordenados, deixando evidenciada a integração do 
casal;  
 
 - que a função do Mestre-Sala é cortejar a Porta-Bandeira, bem como proteger e 
apresentar o Pavilhão da Escola, devendo desenvolver gestos e posturas elegantes e corteses, 
que demonstrem reverência à sua dama (Porta-Bandeira);  
 
 - que a função da Porta-Bandeira é conduzir e apresentar o Pavilhão da Escola, sempre 
desfraldado e sem enrolá-lo em seu próprio corpo ou deixá-lo sob a responsabilidade do Mestre-
Sala;  
 
Penalizar:  
 - a queda e/ou perda, mesmo que acidental, de parte da indumentária como, por exemplo, 
sapato, esplendor, chapéu e etc.  
 
Não levar em consideração:  
 - o eventual desfile de primeiro Mestre-Sala e/ou primeira Porta-Bandeira que já tenha 
participado, no mesmo ano e na mesma função, de outros desfiles, mesmo que em Grupos 
diferentes e, até mesmo, individualmente formando dupla com qualquer outro(a) parceiro(a);  
 
 - a eventual substituição, durante o desfile, do Casal em julgamento;  
 
 - questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.  

 
A falta de um Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira implicará em desclassificação, 
competindo a LIESJUF essa decisão, ao jurado compete a nota 0 (zero) justificando a falta 
do elemento para julgamento. 
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