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O objetivo do presente trabalho é apresentar as ações adotadas pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança 

Pública (GAESP), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao planejamento da segurança pública do 

Carnaval de Rua da cidade no ano de 2019. 

Em função de episódios negativos ocorridos durante o período carnavalesco, no ano de 2018, foi instaurado inquérito 

civil com o objetivo de compreender, acompanhar e fiscalizar de forma continuada o planejamento adotado pelo Estado 

do Rio de Janeiro para a segurança dos foliões e moradores da cidade do Rio de Janeiro, durante o período de Carnaval. 

O GAESP realizou uma série de reuniões com os diversos órgãos públicos das esferas estadual e municipal responsáveis 

pela logística e coordenação do Carnaval de Rua, com o objetivo de compreender como era planejado o Carnaval de Rua 

na cidade, evento que leva cerca de 7 milhões de pessoas a circular pela cidade durante o período oficial de Carnaval. 

Foram ainda foram ouvidos representantes de ligas de blocos de rua e de associações de moradores, de modo a 

compreender as demandas oriundas da sociedade civil – foliões e residentes –, parcela da sociedade diretamente 

interessada na evolução da festa popular. Foram diagnosticadas as principais dificuldades de articulação entre órgãos de 

segurança pública, defesa civil, prefeitura e demais envolvidos, sem prejuízo de uma falta de canal de diálogo com a 

sociedade civil organizada. 

Como resultado, no mês de fevereiro do presente ano, o MPRJ e os órgãos públicos envolvidos firmaram protocolo de 

intenções com o objetivo de institucionalizar o processo de articulação entre órgãos públicos estaduais e municipais, 

responsáveis pelo planejamento da segurança pública do Carnaval de Rua. 

O documento prevê a realização de audiência pública para apresentar o balanço do Carnaval - relatórios com pontos 

positivos e negativos; criação de Grupo de Trabalho para elaboração de instrumento  que estabeleça fluxo para  atuação 

integrada dos órgãos públicos e formação de um Conselho de Carnaval, órgão paritário com membros da sociedade civil 

organizada e agentes públicos, com objetivo de servir como canal de diálogo e articulação entre sociedade civil e órgãos 

públicos. 

No momento, o Grupo de Trabalho, composto por representantes dos órgãos públicos responsáveis pela logística e 

planejamento do Carnaval de Rua e representantes da sociedade civil (ligas dos blocos e associações de moradores), 

encontra-se formado e aguarda a primeira reunião de trabalho para construção da agenda e do plano de ação. 

Trata-se de atuação extrajudicial, preventiva, articuladora e resolutiva cujo objetivo é estimular a construção de um marco 

regulatório para o Carnaval de Rua na cidade. 
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