
	   1	  

 
INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO AOS BLOCOS QUE POSSUEM ESTRUTURA 
FIXA OU MÓVEL, NOS TERMOS DO ART. 1°, PARÁGRAFOS 2° E 3° DO 
DECRETO 44617 DE 2014, MODIFICADO PELO DECRETO 45553 DE 2016. 
 
OS DEMAIS BLOCOS ESTÃO DISPENSADOS DAS AUTORIZAÇÕES DAS 
AUTORIDADES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO (PMERJ, PCERJ e CBMERJ), 
PODENDO FAZER O DOWNLOAD DE SEU DCE (DOCUMENTO DE CADASTRO 
EFETIVADO) NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO, A PARTIR DE 22 DE 
NOVEMBRO. 
 
 
POLÍCIA CIVIL - PCERJ 
Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - SEPOL 
 
1) O ATENDIMENTO 

O Representante do Bloco deverá comparecer à Rua da Relação, 42 / 7o. andar 
- Centro/RJ - Protocolo do DGPC, de 2a a 6a, de 11h às 16h, a fim de solicitar o 
NADA A OPOR da Polícia Civil. 
 

2) O REQUERIMENTO 
Conforme Decreto Estadual 44617 de 2014, modificado pelo Decreto 45553 de 
2016, regulamentado pela Resolução Conjunta SESEG / SEDEC No 135 de 
2014, o requerimento deve ser entregue no Protocolo do DGPC, acompanhado 
da cópia do DCP (Documento de Cadastro Preliminar), com antecedência 
mínima de: 
 
a) 40 (quarenta) dias, para eventos de pequeno porte, ou seja, com público 

até 2.000 pessoas; 
b) 50 (cinquenta) dias, para eventos de médio porte, ou seja, com público 

entre 2001 a 20.000 pessoas e 
c) 70 (setenta) dias, para eventos de grande porte, ou seja público a partir de 

20.001 pessoas. 
 
3) DOCUMENTAÇÃO 

Para autorização do desfile, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, conforme art. 9° da Resolução Conjunta SEGEC/SEDEC n° 135 
de 2014: 
a) Requerimento firmado pelo Representante do Bloco, contendo as seguintes 

informações: Nome e endereço completo do representante do Bloco, 
telefone para contato, com DDD e nome do Bloco 

b) Cópia do documento de identificação e do CPF do requerente ou do seu 
representante legal, nas hipóteses de pessoas jurídicas 

c) Público alvo e Público estimado 
d) Deverá constar expressamente no requerimento de eventos em que houver 

a participação de crianças e adolescentes, a adoção das providências para 
o cumprimento das exigências e requisitos específicos na Portaria nº 14, de 
05.11.2004, da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital 
do Estado do Rio de Janeiro ou em outro ato normativo que dispuser sobre 
o assunto. 

e) Na hipótese de contratação de segurança privada, a relação nominal e 
fotográfica dos profissionais da empresa de segurança devidamente 
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autorizada pela Polícia Federal, nos termos do art 20, inciso I, alínea “a”, da 
Lei Federal 7102, de 20 de junho de 1983. 

f) Caso haja queima de fogos de artifício, cópia da licença concedida pela 
Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos – DAFAE/PCERJ, nos 
termos do art. 14 da Lei Estadual no. 5390 de 19 de fevereiro de 2019. 

g) Termo de responsabilidade pelas informações prestadas, conforme modelo 
em anexo. 

 
As demais informações sobre o desfile estarão contidas no DCP (Documento 
de Cadastro Preliminar) disponibilizado no sistema de cadastramento de 
desfiles. O referido DCP deverá ser anexado ao requerimento. 
 

4) NADA A OPOR 
No ato do protocolo do requerimento, o Bloco será informado sobre a data de 
retorno, que deve ocorrer em até oito dias úteis, quando então receberá o 
“NADA A OPOR” no próprio requerimento. 
 

5) DCP e DCE 
A Polícia Civil, que fazem parte da Comissão de Avaliação, tem acesso ao 
sistema de cadastramento de desfiles, portanto, tem conhecimento do status 
de cada desfile. 
Somente após o “Nada a Opor” o bloco estará apto a receber seu DCE 
(Documento de Cadastro Efetivado). 
O Representante do Bloco deverá fazer o upload dos documentos no sistema, 
através do qual, também poderá fazer o download do DCE.  
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MODELO	  DE	  REQUERIMENTO	  PCERJ	  

	  
	  

Rio	  de	  Janeiro,	  ___de	  _______________	  de	  _____________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

À	  	  
Secretaria	  de	  Estado	  de	  Polícia	  Civil	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  –	  SEPOL	  
Att	  Protocolo	  
	  
	  
	  
	  
......................................	  (Nome),	  residente	  na	  Rua	  .................	  (endereço	  completo	  com	  CEP),	  
inscrito	  no	  CPF	  sob	  o	  número	  ........................,	  telefone................	  (para	  contato),	  representante	  
oficial	  do	  Bloco	  ..................................,	  vem	  por	  meio	  deste,	  solicitar	  a	  V.	  Sa.	  A	  concessão	  de	  
“nada	  opor”	  para	  o	  desfile	  do	  referido	  Bloco,	  com	  base	  nas	  informações	  do	  DCP	  (Documento	  
de	  Cadastro	  Preliminar)	  que	  apresenta	  em	  anexo.	  
	  
	  
	  
	  

Nestes	  termos.	  	  
P.	  Deferimento	  

	  
	  
	  
	  
	  

Assinatura	  do	  Representante	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


