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A Câmara dos Deputados tem, entre suas atribuições constitucionais, 
a elaboração de leis e a fiscalização dos atos do Executivo. São trabalhos 
de expressiva magnitude, que infuenciam todos os setores do País 
e trazem reflexos no dia a dia da sociedade brasileira. Ao mesmo 
tempo, são intangíveis - por vezes, abstratos. Um dos elementos que 
dão concretude a essas ações é a identidade visual da Casa.

A identidade visual é mais que um símbolo gráfico. Ela confere autoria 
aos trabalhos; oficializa as ações; demarca a distinção de outros órgãos 
e setores do poder público; imprime credibilidade e uniformiza a 
comunicação com o cidadão; traduz a imagem e a personalidade da 
Câmara dos Deputados. 

Se a identidade visual sintetiza o patrimônio imaterial da Casa naquilo 
que lhe é mais caro, ela deve ser gerida com responsabilidade, 
coerência e segurança. A fim de fornecer subsídios à correta gestão 
dessa marca, elaborou-se este Manual.
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Introdução

Em 2003, um Grupo de Trabalho formado por profissionais de 
diversos setores da Casa foi encarregado de criar a padronização da 
identidade visual da Câmara dos Deputados. Esse grupo produziu o 
Guia de Referência de Identidade Visual da Câmara dos Deputados.

Em 2012, o Serviço de Publicidade da Secretaria de Comunicação Social 
da Câmara ficou responsável pela atualização e/ou complementação das 
diretrizes preconizadas no guia, pela normatização e pelo lançamento 
do Manual de Identidade Visual da Casa.

O resultado é fruto de um trabalho extenso e criterioso, que mantém 
o conceito inicial e avança no desenvolvimento de novas aplicações e
definições, com vistas à harmonia dos elementos de identidade visual
em diferentes meios, sejam audiovisuais, impressos ou digitais.

Este manual reafirma o propósito de integrar e amparar os esforços 
de fortalecimento da imagem institucional da Câmara dos Deputados.



Identidade
Visual
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Identidade Visual

A Identidade Visual da Câmara dos Deputados manifesta a atuação da 
Casa em diversos níveis:

• Enquanto um dos três Poderes da República Federativa do 
Brasil, cuja marca é o Brasão das Armas da República;

• Enquanto uma das Casas do Poder Legislativo, cuja arquitetura 
marcante emprestou sua figura à marca;

• Enquanto instituição composta por diversas unidades internas, 
com serviços e programas dirigidos aos públicos interno e 
externo que, em casos específicos, têm seus nomes e imagens 
funcionando como assinaturas complementares acopladas 
à principal.

Cada nível de atuação é representado por um conjunto de elementos:

1. Armas Nacionais;

2. Marca institucional;

3. Identidade das unidades internas.



Armas
Nacionais
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Armas Nacionais

Concepção

O Brasão de Armas do Brasil foi concebido pelo engenheiro Artur 
Zauer, a pedido do Presidente Manuel Deodoro da Fonseca1.

Seu desenho obedece à proporção de 15 unidades de altura por 
14 unidades de largura, e compõe-se de:

I. O escudo redondo será constituído em campo azul-celeste, 
contendo cinco estrelas de prata, dispostas na forma da 
constelação Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo 
perfilada de ouro, carregada de estrelas de prata em número 
igual ao das estrelas existentes na Bandeira Nacional; 
(Redação dada pela Lei nº 8.421, de 1992)

II. O escudo ficará pousado numa estrela partida-gironada, de 
10 (dez) peças de sinopla e ouro, bordada de 2 (duas) tiras, a 
interior de goles e a exterior de ouro.

III. O todo brocante sobre uma espada, em pala, empunhada de 
ouro, guardas de blau, salvo a parte do centro, que é de goles 
e contendo uma estrela de prata, figurará sobre uma coroa 
formada de um ramo de café frutificado, à destra, e de outro 
de fumo florido, à sinistra, ambos da própria cor, atados de 
blau, ficando o conjunto sobre um resplendor de ouro, cujos 
contornos formam uma estrela de 20 (vinte) pontas.

IV. Em listel de blau, brocante sobre os punhos da espada, 
inscrever-se-á, em ouro, a legenda República Federativa do 
Brasil, no centro, e ainda as expressões “15 de novembro”, na 
extremidade destra, e as expressões “de 1889”, na sinistra.2

1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Disponível em <http://www2.planalto.gov.br/presidencia/simbolos-nacionais/brasao>. Acesso em 1º de 
julho de 2013.
2 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 5.700, de 1° de setembro de 1971. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L5700.htm>. Acesso em 3 de fevereiro de 2011
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Características gerais

A identidade visual adotada pela Câmara dos Deputados em todos os seus 
documentos oficiais referentes à atividade político-legislativa é composta 
pelo brasão das Armas da República, grafado com tipologia padrão, que 
apresenta a instituição como um dos três Poderes da República Federativa 
do Brasil.

Estrela de 10 peças 
de sinopla (verde) e 
ouro, bordada de duas 
tiras, a interior de goles 
(vermelho), a exterior 
de ouro.

Mesmo número  
de estrelas da  
Bandeira Nacional.

Estrela de prata, 
sobre guarda de 
blau (azul), com 
centro de goles 
(vermelho).

Ramos de  
café frutificado.

Espada em pala,  
empunhada de ouro.

Legenda em ouro, 
sobre listel de blau.

Cruzeiro do Sul, sobre um 
escudo azul-celeste.

Resplendor de ouro.

Ramos de fumo florido.
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Tipografia padrão

A tipografia que acompanha o brasão deve ser usada para os nomes 
das unidades de serviços e outras assinaturas.

Stone
ITC Stone Sans Std Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxwz

Os textos escritos pelos usuários nos materiais de papelaria devem vir 
sempre em fonte Arial. Por esse motivo, todos devem configurar essa 
fonte como padrão.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxwz
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Padrão cromático

As cores do brasão devem ser respeitadas. Para tanto, devem-se 
seguir os padrões apontados abaixo. 

Para evitar erros, não se deve tentar reproduzir esse símbolo. 
Acesse e baixe o arquivo original na versão digital do manual.

I. K100

II. C85 M15 Y95

III. M100 Y100

IV. C100 M70 K50

V. C90 M60

VI. Y100

VII. M10 Y100

VIII. M20 Y100

IX. Branco
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Variantes de uso

O Brasão da República possui três variações: colorida sólida, colorida 
com degradês e monocromática filetada. Deve-se somente aplicar o 
arquivo original do brasão que está na versão digital do manual.

COLORIDA SÓLIDA

COLORIDA DEGRADÊ

MONOCROMÁTICA 
FILETADA

A versão monocromática pode 
ser aplicada, preferencialmente, 
em preto, dourado ou branco.  
O uso de outras cores é 
permitido em impressão 
monocromática para compor 
com o padrão cromático da peça 
a ser aplicada.
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Escala de redução

A redução mínima do brasão é definida pela altura do elemento. 
Independentemente de sua forma de aplicação, não poderá ter uma 
altura menor do que 10 mm.

10mm
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Área de não interferência

Para garantir boa visibilidade, o símbolo deverá contar com uma área 
de proteção mínima correspondente à ponta da estrela principal 
central. Nenhum outro elemento do layout deve ultrapassar essa área 
de proteção.
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Assinaturas setoriais

O brasão deverá ser aplicado, obrigatoriamente, nos papéis de 
expediente, convites e publicações oficiais de âmbito federal. 
Para identificar a Câmara, há a versão vertical e a versão horizontal 
da assinatura padrão.

VERSÃO VERTICAL

O nome “Câmara dos Deputados” 
deve estar centralizado verticalmente 
em relação ao brasão.

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 pt 
Caixa alta

EM PROGRAMAS DE DIAGRAMAÇÃO PROFISSIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

20mm

3mm



21

As medidas em milímetros e o tamanho da fonte não são fixos. Com a ampliação do símbolo,  
a proporção entre o tamanho da fonte e o espaçamento entre os elementos deverá ser mantida.

VERSÃO HORIZONTAL

EM PROGRAMAS DE DIAGRAMAÇÃO PROFISSIONAL

20mm

3mm

CÂMARA DOS DEPUTADOS

O nome “Câmara dos Deputados” deve estar 
centralizado horizontalmente em relação  
ao brasão.

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 pt | Caixa alta
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Quando houver a necessidade de identificar as unidades administrativas 
da Câmara dos Deputados, os modelos abaixo deverão ser usados:

VERSÃO VERTICAL

EM PROGRAMAS DE DIAGRAMAÇÃO PROFISSIONAL

Arial Regular
Cor preta  | Corpo 12 pt
Caixa alta | Entrelinha 14 pt

Arial Regular
Cor preta | Corpo 11 pt 
Caixa alta | Entrelinha 14 pt
Alinhamento centralizado

CÂMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL

20mm

3mm
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O conjunto “Câmara dos Deputados e unidade administrativa” deve estar sempre centralizado 
horizontalmente em relação ao brasão.

VERSÃO HORIZONTAL

EM PROGRAMAS DE DIAGRAMAÇÃO PROFISSIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL

20mm

3mm

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 pt
Caixa alta | Entrelinha 14 pt

Arial Regular
Cor preta | Corpo 11 pt
Caixa alta | Entrelinha 14 pt
Alinhamento à esquerda
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VERSÃO VERTICAL

O nome “Câmara dos Deputados” 
deve estar centralizado verticalmente 
em relação ao brasão.

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 pt 
Caixa alta

EM PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE TEXTO SIMPLES

CÂMARA DOS DEPUTADOS

20mm

3mm
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As medidas em milímetros e o tamanho da fonte não são fixos. Com a ampliação do símbolo,  
a proporção entre o tamanho da fonte e o espaçamento entre os elementos deverá ser mantida.

VERSÃO HORIZONTAL

EM PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE TEXTO SIMPLES

O nome “Câmara dos Deputados” deve estar 
centralizado horizontalmente em relação  
ao brasão.

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 pt | Caixa alta

20mm

3mm

CÂMARA DOS DEPUTADOS



26

Quando houver a necessidade de identificar as unidades administrativas 
da Câmara dos Deputados, os modelos abaixo deverão ser usados:

VERSÃO VERTICAL

EM PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE TEXTO SIMPLES

Arial Regular
Cor preta | Corpo 12 | Caixa alta
Espaçamento entre linhas: Simples
Espaçamento depois: 2 pt

Arial Regular
Cor preta | Corpo 11 | Caixa alta 
Espaçamento entre linhas: Simples
Espaçamento depois: 2 pt
Alinhamento centralizado

CÂMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL

20mm

3mm
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EM PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE TEXTO SIMPLES

O conjunto “Câmara dos Deputados e unidade administrativa” deve estar sempre centralizado 
horizontalmente em relação ao brasão.

VERSÃO HORIZONTAL

Arial Regular
Cor preta  | Corpo 12 | Caixa alta
Espaçamento entre linhas: Simples
Espaçamento depois: 2 pt

Arial Regular
Cor preta | Corpo 11 
Caixa alta | Entrelinha 110% 
Alinhamento à esquerda

CÂMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL

20mm

3mm
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Quando houver mais de uma unidade administrativa, as regras 
permanecem as mesmas. Porém, o nome da unidade secundária 
deverá ser escrito com letras em caixa alta e baixa.

VERSÃO VERTICAL

20mm

3mm
CÂMARA DOS DEPUTADOS

UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL
Unidade Administrativa Secundária

VERSÃO HORIZONTAL

20mm

3mm

CÂMARA DOS DEPUTADOS
UNIDADE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL
Unidade Administrativa Secundária
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Usos proibidos

Abaixo, alguns exemplos de erros na aplicação do brasão:

Não se deve rotacionar o brasão.

As dimensões do brasão não 
devem ser modificadas.

O nome “Câmara dos Deputados” 
está centralizado em relação ao 
brasão. As assinaturas das unidades 
administrativas estão dispostas 
imediatamente abaixo, fazendo com 
que o conjunto de nomes esteja 
descentralizado em relação  
ao brasão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Serviço de Publicidade
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Quando mais de duas 
unidades administrativas 
assinam em conjunto, 
não é permitido o uso 
da versão horizontal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Agência Câmara
Rádio Câmara
TV Câmara

Na versão horizontal, o nome 
“Câmara dos Deputados” 
deve estar centralizado 
horizontalmente em 
relação ao brasão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Na versão vertical, o nome 
“Câmara dos Deputados” 
deve estar centralizado 
verticalmente em 
relação ao brasão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Serviço de Publicidade
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Agência Câmara
Rádio Câmara

TV Câmara

Quando as assinaturas ocuparem 
mais de duas linhas, deve-se adotar 
o padrão vertical de assinatura.

O nome “Câmara dos Deputados” será 
grafado sempre em caixa alta.

Câmara Dos Deputados
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Não são permitidas outras versões 
monocromáticas senão a exibida na 
página 21.

Não é permitido o uso do brasão hachurado 
em peças gráficas e eletrônicas. Essa versão, 
presente no anexo da Lei nº 5.700/71, é 
um indicativo de cores para aplicação em 
esculturas e gravuras, sendo impróprio o seu 
uso em materiais impressos ou eletrônicos. 
Para esses casos, recomenda-se usar a 
versão simplificada do brasão.
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O uso do Brasão da República é restrito a materiais oficiais 
político-administrativos. Não é permitido o uso do brasão em 
publicidade institucional ou outros materiais com esse perfil.
Não é permitida sua aplicação sobre fotografias ou outros 
fundos irregulares que diminuam sua visibilidade.

Oltilnequiu vivivehem consi tuit? 
Imponductus dem, erit gra trum 
tum essu sa que in sedientium 

et diesiliam, condam diursus, Ti. 
Veravehebute moeri pos silineristi, 
nis; novitris cavem me consupion 

CÂMARA DOS DEPUTADOS



Marca
Institucional
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Marca Institucional

A marca institucional da Câmara dos Deputados identifica a Casa 
no universo da comunicação social no que se refere à divulgação 
de suas atividades legislativas, administrativas, culturais e de outras 
naturezas nos diversos suportes, tais como folhetos, cartazes, boletins 
informativos e produtos multimídia, entre outros.

A marca da Câmara dos Deputados somente poderá ser utilizada em 
ações, programas ou eventos institucionais promovidos pelos órgãos 
político-legislativos e técnico-administrativos devidamente autorizados.

Sua reprodução poderá ser feita por meio audiovisual, impresso 
ou digital, nas diferentes mídias, desde que em consonância com 
as recomendações que constam deste Manual de Identidade 
Visual, levando-se em conta dimensões, proporção, legibilidade, 
posicionamento, qualidade gráfica, tipologia, cores e áreas de 
proteção necessárias.

A aplicação da marca da Câmara em peças de divulgação e material 
promocional deve ser obrigatoriamente submetida à análise e 
aprovação do Serviço de Publicidade do Departamento de Relações 
Públicas e Divulgação da Secretaria de Comunicação Social.
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Concepção

A marca da Câmara dos Deputados foi concebida a partir da fachada 
do Palácio do Congresso Nacional. O mesmo conceito norteou a 
criação da marca do Senado.

Enquadrando-se cada uma das Casas, obtêm-se seus símbolos.

Referência:
CÂMARA DOS DEPUTADOS, Guia de Referência de Identidade Visual da Câmara dos Deputados, 2009. 
Documento não publicado.
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A cor predominante na marca de cada uma das Casas faz referência aos 
seus salões principais: azul, no Senado, e verde, na Câmara. A cor que 
identifica uma Casa é usada no campo de identidade complementar 
da outra.

O espectro cromático resultante combina a visão monumental da 
arquitetura criada por Oscar Niemeyer e os imensos gramados, 
espaços-símbolo da manifestação cidadã, tendo ao fundo o azul do 
céu de Brasília, a abóbada celeste que emoldura a Capital Federal. O 
figurativismo é intencional e traz qualidade humana, emocional, à marca.
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Características Gerais

A marca gráfica consiste em um símbolo – uma simplificação 
da sede da Câmara dos Deputados – acompanhado do nome 
descritivo da instituição.

Marca Gráfica

Campo da imagem principal

Símbolo Gráfico

Campo da identidade complementar

Logotipo

A escolha do “R” deve-se ao fato de ser 
uma letra presente nos três logotipos: 
“CÂMARA DOS DEPUTADOS”, 
“SENADO FEDERAL” e 
“CONGRESSO NACIONAL”.

XX



39

Tipografia padrão da marca

A tipografia da marca gráfica deve ser usada também para os nomes 
das unidades de serviços e outras assinaturas.

Stone
ITC Stone Sans Std Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxwz

Tipografia padrão da papelaria

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvxwz

Para baixar a tipografia usada nas assinaturas, acesse a versão digital do manual.
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Padrão cromático

As cores da marca gráfica devem ser respeitadas. Para tanto, utilizam-se 
os padrões apontados abaixo:

CMYK: 70C  100Y
Pantone: 361C
RGB: 29R  168G  56B
Vinil adesivo: “Yellow Green”

CMYK: 100C  20M
Pantone: 285C
RGB: 0R  124G  195B
Vinil adesivo: “Azul céu”
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Variantes de uso

Suas diferentes formas de aplicação conferem flexibilidade à marca 
gráfica. A obediência às regras de apresentação, contudo, é essencial 
para se garantir a unidade visual.

Ao aplicar a marca gráfica, deverão ser usados somente os 
arquivos disponíveis na versão digital do Manual de Identidade 
da Câmara dos Deputados.

POLICROMIA Marca Gráfica Preferencial

Variante Horizontal

Variante Vertical
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MONOCROMIA FILETADO

Variante Horizontal

Variante Vertical

BrancoPreto  

Marca Gráfica Preferencial
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CORES DEGRADÊ

Marca Gráfica Preferencial

Variante Horizontal

Variante Vertical

Gradiente: -98° 25%

CMYK: 100C a 100C  100M

Pantone: Reflex Blue C a 
Process Cyan

RGB: 40R  22G  111B  
a 0R  147G  221B
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Aplicação em fundos coloridos

É permitida a aplicação da marca gráfica em fundos coloridos, 
fotografias ou ilustrações.

VERSÃO COLORIDA
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VERSÕES MONOCROMÁTICAS FILETADAS



46

Escala de redução

O limite de redução da marca gráfica é definido pela altura de seu 
símbolo. Independentemente de sua forma de aplicação, o símbolo 
não poderá ter uma altura menor do que 5 mm. 

Para manter a legibilidade nas diversas utilizações em seus veículos, a marca da Câmara deve seguir as 
seguintes proporções:

.  em peças de grande porte, a altura da marca gráfica deve ser, no mínimo, 1,68% da altura da peça;

.  no papel de parede de computadores, a altura mínima da marca gráfica deve ser de 20 pixels.

5mm

5mm

5mm
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Área de não interferência

Para garantir boa visibilidade, a marca gráfica deve contar com uma área 
de proteção correspondente à metade da altura de seu símbolo. Nenhum 
outro elemento do layout deve ultrapassar essa área de proteção.

X

X/2

X/2

X/2

X/2



Assinaturas das
Unidades Internas 

com seus Serviços e Programas



49

Identidade das Unidades Internas

Possuem identidade visual própria apenas os órgãos e unidades da 
Câmara dos Deputados que mantêm relacionamento com o público 
externo. 

As demais unidades da Casa devem assinar seu material de divulgação 
com seu nome escrito por extenso ao lado da marca da Câmara, de 
forma a não concorrer com ela, nem fragmentar a identidade visual.

Vale reforçar que a marca da Câmara dos Deputados sempre deve 
predominar em relação às marcas e assinaturas internas.

O uso de siglas é vetado para marcas internas. Entre as justificativas 
para essa recomendação, está o desconhecimento, por parte do 
cidadão, do significado desse tipo de nomenclatura.

Os produtos, projetos e veículos de comunicação que já contam com 
identidade visual própria terão suas marcas avaliadas pelo Serviço 
de Publicidade/Secom quanto à sua aplicabilidade, pertinência e 
viabilidade. Se necessário, essas marcas passarão por reestruturação.
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Assinaturas setoriais

As unidades administrativas da Câmara dos Deputados devem usar o 
padrão abaixo para assinar qualquer material.

X

X/2 AA

Y
Z

Secretaria de
Comunicação Social

Tipografia: ITC Stone Sans Std Medium (nome geral) e Semibold (nome específico)
Alinhamento: à direita
Entrelinha: Espaço para que a base seja a mesma da base da tipia “Deputados” ( Z )
Cor: C70  Y100 (branco e preto são aceitos para garantir legibilidade em fundos coloridos)

A primeira linha da 
assinatura está alinhada 
à base da tipografia da 
marca gráfica.

Altura da caixa alta da 
assinatura é a mesma 
altura do tipo usado na 
marca gráfica ( Y ).

A linha da assinatura 
deve ser quebrada 
antes de ultrapassar a 
largura da marca.*

A distância entre a 
marca gráfica e a 
assinatura é metade 
da altura do símbolo.

* Exceções a essa regra estão expostas na página 55
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X

X/2 AA

Y
Z

Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle

X

X/2 AA

Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural

X

X/2 AA

Comissão de 
Integração 

Nacional, 
Desenvolvimento 

Regional e da 
Amazônia 

Algumas unidades administrativas têm nomes longos. Esses casos não 
seguem a regra de quebra de linhas, sendo permitido ultrapassar a 
largura da marca gráfica para que se mantenha o padrão de duas linhas.

Há ainda a possibilidade de assinar em três linhas. Nesse caso, a altura 
da assinatura é de X.
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As assinaturas só podem ser aplicadas com a versão preferencial da 
marca em policromia com gradiente e das versões monocromática, 
filetada e em cor sólida. Qualquer outra variação é proibida.

Quando a assinatura for ilegível na cor verde, utiliza-se na cor preta ou na cor branca.

Secretaria de
Comunicação Social

VERSÃO PREFERENCIAL

Secretaria de
Comunicação Social

ASSINATURA NA COR PRETA

Secretaria de
Comunicação Social

ASSINATURA NA COR BRANCA
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VERSÃO FILETADA 

Secretaria de
Comunicação Social

Secretaria de
Comunicação Social

Secretaria de
Comunicação Social

VERSÃO CORES DEGRADÊ

VARIANTE HORIZONTAL 

Secretaria de
Comunicação Social

VARIANTE VERTICAL

Secretaria de
Comunicação Social
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Quando mais de uma unidade administrativa assinar a peça 
promocional, a hierarquia deve ser considerada.

Assim, a marca gráfica da Câmara dos Deputados ficará sempre à direita 
ou abaixo do grupo de assinaturas. As demais unidades serão dispostas 
segundo a hierarquia, na versão horizontal, da direita para a esquerda 
e, na vertical, de baixo para cima, conforme exemplificado abaixo:

X

X/2

X/2

X/2

X/2

Secretaria de
Comunicação Social

Comissão de
Defesa do Consumidor

X

X/2

X/2
Secretaria de

Comunicação Social

Comissão de
Defesa do Consumidor

Na versão horizontal, as assinaturas não devem ultrapassar a altura da marca gráfica da caixa verde.
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Se as unidades que assinam a peça pertencerem ao mesmo nível 
hierárquico, deverá ser respeitada a ordem alfabética.

X/2

X/2

X/2

X/2

Secretaria de
Comunicação Social

Centro de
Informática

X

X/2

X/2
Secretaria de

Comunicação Social

Centro de
Informática
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Quando, além das unidades administrativas, assinam a peça outros 
órgãos, entidades ou empresas parceiras, a área de não interferência 
é o dobro da área de não interferência da marca gráfica aplicada 
sozinha. Essa diferenciação deve-se ao fato de que a entidade parceira 
não tem vínculo hierárquico com a Câmara dos Deputados.

X

X

X/2

X/2
Secretaria de

Comunicação Social

Comissão de
Defesa do Consumidor

Logomarca  
entidade parceira

X/2

X/2

Secretaria de 
Comunicação Social

Logomarca  
entidade parceira

X X/2

X/2

Comissão de
Defesa do Consumidor
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Assinaturas setoriais em fundos coloridos

A aplicação da assinatura em fundos coloridos é permitida desde que 
a visibilidade esteja garantida. A mesma regra vale para os casos em 
que o fundo for uma fotografia ou ilustração.

A cor preferencial do texto das assinaturas é verde (70C 100Y). Contudo, quando não houver contraste 
suficiente entre a cor da tipografia e o fundo, é permitido adotar as cores preta ou branca, conforme o caso.

Secretaria de
Comunicação Social

Secretaria de
Comunicação Social

Secretaria de
Comunicação Social

Secretaria de
Comunicação Social
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Usos proibidos

Ao aplicar a marca, deve-se usar somente arquivos disponíveis 
na versão digital do manual. Abaixo, alguns exemplos de erros na 
aplicação da marca gráfica.

Não se deve alterar a 
espessura do contorno na 
versão filetada.

CONTORNO

Não se deve alterar as 
cores da marca gráfica.

CORES

Não se deve alterar a posição do 
símbolo, que permanece sempre à 
esquerda da marca gráfica.

POSIÇÃO DO SÍMBOLO
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TIPOGRAFIA

Não se deve alterar a tipografia 
da marca gráfica.

DIMENSÕES

Não se deve alterar a  
proporção das dimensões  
da marca gráfica.

ARESTAS

Não se deve arredondar as 
arestas da marca gráfica.



Critérios para 
Divulgação

de Conteúdo em Peças Publicitárias
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Critérios para Divulgação de Conteúdo 
em Peças Publicitárias

Mais do que simples formas de divulgação de informações, as peças 
publicitárias da Câmara dos Deputados são uma impactante forma 
de contato entre a Casa e o cidadão. Para que esse contato se dê de 
maneira coerente e harmoniosa e contribua para o fortalecimento 
da imagem positiva da instituição como um todo, foram definidos 
alguns critérios para a menção de pessoas físicas e instituições/órgãos 
externos à Casa.

As peças produzidas externamente só poderão ser divulgadas no 
âmbito da Câmara após a avaliação do Serviço de Publicidade, 
mediante carimbo ou etiqueta (Ato da Mesa nº 69/2010).

Assinaturas conjuntas

O material de divulgação produzido pela Câmara dos Deputados ou 
em parceria com outras instituições deverá conter, obrigatoriamente, 
a marca da Câmara dos Deputados, observadas as regras específicas 
de inserção descritas neste Manual.

Marcas e assinaturas internas da Casa são disciplinadas por este 
Manual de Identidade Visual. 

Marcas de instituições externas – coorganizadoras, parceiras, 
patrocinadoras ou apoiadoras de ações, programas ou eventos 
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promovidos nas dependências da Câmara dos Deputados, – poderão 
ser utilizadas em peças de divulgação das seguintes formas:

a) Inserção com dispensa de avaliação prévia:

• Órgãos da administração pública direta, autárquica ou fundacional 
dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário.

• Instituições coorganizadoras, parceiras, patrocinadoras ou 
apoiadoras de ações, programas ou eventos promovidos nas 
dependências da Câmara:

 - Instituição signatária de acordos de cooperação técnica 
com a Câmara dos Deputados;

 - Empresa comercial conveniada com a Casa - somente em 
peças publicitárias cujo conteúdo seja o convênio em si ou 
seu objeto.

b) Inserção mediante análise da Secom:

• Instituições públicas, fundacionais ou particulares de notório 
reconhecimento público.

c) Inserção mediante análise da Presidência e instrução da 
Secom:

• Partidos políticos ou entidades ligadas a estes;
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• Empresa comercial ou entidade ligada à iniciativa privada, em 
patrocínio de evento administrativo, cultural, de homenagem ou 
que envolva debate na Casa;

• Sindicatos, associações e entidades de classe (patronais ou 
dos trabalhadores);

• Outros casos não previstos.

A aplicação das marcas externas deverá ocorrer sempre do lado 
esquerdo das peças de divulgação, sob a rubrica “Apoio”, “Patrocínio” 
ou “Parceria”. A Câmara dos Deputados obrigatoriamente assinará as 
peças, utilizando ou não a rubrica “Realização”.

a) Realização

Instituição que faz, sedia, idealiza e propõe o evento. Não necessaria-
mente é o responsável pelo aporte de recursos financeiros ou humanos, 
mas sim da mobilização, da coordenação e do suporte técnico.

b) Parceria

Instituição, entidade ou área que está presente, com o realizador, desde 
o início do projeto, que deve ser elaborado conjuntamente. A parceria 
pode ser interna ou externa e pressupõe uma relação com o realizador. 
É diferente do Apoio, porque este passa a fazer parte do projeto num 
momento posterior.
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c) Patrocínio

Instituição ou entidade que oferece o aporte financeiro, de um modo 
geral. O sistema de patrocínio pode ser integral, por cotas ou ainda 
envolver permuta.

d) Apoio

Instituição, entidade ou área que ajuda na realização, fornecendo um 
ou mais recursos necessários ao evento. Os recursos podem ser ou 
não financeiros, tais como oferecimento do local para a realização, dos 
brindes, do aluguel de um telão etc. É diferente do patrocínio, porque 
a responsabilidade se refere somente a parte do evento, e não ao todo.

Assinaturas de peças produzidas internamente

Ao solicitar a inserção de marcas de instituições coorganizadoras, 
parceiras, patrocinadoras ou apoiadoras de ações, programas ou 
eventos promovidos nas dependências da Câmara dos Deputados, o 
requerente deverá encaminhar ao Serviço de Publicidade a natureza da 
participação: “Realização”, “Apoio”, “Patrocínio” ou “Parceria”. 

O fornecimento do arquivo vetorizado da marca dos apoiadores é de 
responsabilidade do requerente.

Assinaturas de peças produzidas externamente

As peças de divulgação dos eventos institucionais promovidos em 
parceria ou com o apoio de outras entidades poderão utilizar a marca 
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da Câmara dos Deputados, desde que autorizado pelo Serviço de 
Publicidade.

Os órgãos envolvidos na promoção de tais ações, programas ou eventos 
deverão solicitar arquivos ou especificações da marca institucional da 
Câmara ao Serviço de Publicidade.

A marca da Câmara dos Deputados não será incluída em peças 
publicitárias de eventos que forem realizados em locais da Casa 
mediante pagamento de valor, previstos na Portaria nº 69/2007, ou, ainda, 
daqueles em que houver apenas a cessão do espaço por esta Instituição.

Assinaturas individuais

a) Deputados

Em peças publicitárias, o uso do nome do deputado, acompanhado da 
sigla de seu partido e estado, somente é permitido:

• se o deputado for palestrante, debatedor, moderador ou 
fizer parte da Mesa de Abertura na programação de eventos 
(seminários, congressos, simpósios etc.);

• se o deputado fizer parte da Mesa Diretora ou presidir Comissão 
ou Subcomissão, encabeçando convite e assinando certificado 
ou diploma;

• se o deputado for o contato no lançamento de frente parlamentar 
ou participar de grupos parlamentares.
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Nenhuma peça publicitária exibirá imagens individuais de deputados 
ou informações curriculares ou biográficas.

b) Demais autoridades da Casa

O Diretor-Geral e o Secretário-Geral da Mesa podem encabeçar 
convites. Seus nomes podem figurar somente nas peças publicitárias 
onde haja programação (seminários, congressos, simpósios etc.), e 
apenas se forem palestrantes, debatedores, moderadores ou fizerem 
parte da Mesa de Abertura.

Nenhuma peça publicitária exibirá imagens individuais de autoridades 
ou informações curriculares ou biográficas.

c) Servidores da Casa

O servidor da Casa não poderá ter seu nome mencionado em peças 
publicitárias, a não ser em casos especiais:

• Caso seja autor de obra(s) artística(s) em lançamento/exibição;

• Caso seja peça publicitária de cunho testemunhal (isto é, em que o 
servidor dá o seu depoimento real em relação a um determinado 
produto/serviço a fim de conferir-lhe credibilidade);

• Caso o servidor seja palestrante ou esteja ministrando um curso.

A veiculação de imagem ou informações curriculares do servidor será 
avaliada pelo Serviço de Publicidade/Secom segundo a sua pertinência.
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Unidades Internas

Peças publicitárias voltadas ao público externo serão assinadas apenas 
pela marca gráfica da Câmara dos Deputados. Não haverá menção a 
qualquer unidade interna da Casa.

A exceção será feita às marcas já existentes e aprovadas pelo Serviço de 
Publicidade/Secom. Nesse caso, a marca gráfica da Câmara endossará 
a do produto/serviço/programa/veículo de comunicação.

Peças publicitárias voltadas para o público externo são assinadas 
com a marca gráfica da Câmara dos Deputados.

Oltilnequiu vivivehem consi tuit? 
Imponductus dem, erit gra trum 
tum essu sa que in sedientium 

et diesiliam, condam diursus, Ti. 
Veravehebute moeri pos silineristi, 
nis; novitris cavem me consupion 
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Peças publicitárias institucionais voltadas para o público externo NÃO 
devem ser assinadas por unidades administrativas.

Oltilnequiu vivivehem consi tuit? 
Imponductus dem, erit gra trum 
tum essu sa que in sedientium 

et diesiliam, condam diursus, Ti. 
Veravehebute moeri pos silineristi, 
nis; novitris cavem me consupion 

Cide re core evenim
Nam di dolupta ssinvenietur soluptur

Secretaria de
Comunicação Social
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Oltilnequiu vivivehem consi tuit? 
Imponductus dem, erit gra trum 
tum essu sa que in sedientium 

et diesiliam, condam diursus, Ti. 
Veravehebute moeri pos silineristi, 
nis; novitris cavem me consupion 

Cide re core evenim
Nam di dolupta ssinvenietur soluptur

Peças publicitárias institucionais voltadas para o público externo podem ser assinadas com as 
marcas pertencentes ao portfólio de marcas da Câmara dos Deputados, desde que aplicadas em 
conjunto com a marca institucional.
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Oltilnequiu vivivehem consi tuit? 
Imponductus dem, erit gra trum 
tum essu sa que in sedientium 

et diesiliam, condam diursus, Ti. 
Veravehebute moeri pos silineristi, 
nis; novitris cavem me consupion 

Cide re core evenim
Nam di dolupta ssinvenietur soluptur

Peças publicitárias institucionais voltadas para o público externo não podem ser assinadas 
SEM o endosso da marca institucional.
A única exceção a essa regra é o caso do anúncio de um veículo de comunicação da Casa 
ser divulgado em seu próprio ambiente. Por exemplo, se a TV Câmara veicula anúncio de sua 
programação em ambiente dos próprios veículos de comunicação da Casa – TV, Rádio, Jornal 
etc. –, não é obrigatório o uso da marca institucional.
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Cide re core evenim
Nam di dolupta ssinvenietur soluptur

Apoio: Realização:

Quando as campanhas promovidas pela Câmara dos Deputados 
forem assinadas também por outros órgãos, empresas ou instituições, 
a marca gráfica da Câmara deve ocupar a extrema direita do layout, 
em relação às outras marcas.

A marca gráfica da Câmara está sem 
destaque em relação às outras dispostas 
no layout. Não fica claro, portanto, quem 
assina a peça publicitária.

Cide re core evenim
Nam di dolupta ssinvenietur soluptur

Apoio:

Realização:



Veículos de
Comunicação
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Veículos de Comunicação

O uso da marca da Câmara dos Deputados nos veículos de 
comunicação atenderá às regras definidas neste Manual de Identidade 
Visual, de responsabilidade do Serviço de Publicidade da Secretaria 
de Comunicação Social. 



Papelaria
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Papelaria

O uso da marca da Câmara dos Deputados no conjunto de peças 
das papelarias oficial e institucional atenderá a regras definidas no 
Manual de Papelaria da Câmara dos Deputados, de responsabilidade 
do Serviço de Publicidade da Secretaria de Comunicação Social, 
seguindo, subsidiariamente, este Manual de Identidade Visual.



Internet
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Internet

O uso da marca da Câmara dos Deputados em sítios, páginas, 
correio eletrônico, perfis, contas e demais domínios na Internet 
atenderá a regras definidas no Manual de Internet da Câmara dos 
Deputados, de responsabilidade do Serviço de Publicidade da 
Secretaria de Comunicação Social em parceria com o Comitê Gestor 
do Portal da Câmara, seguindo, subsidiariamente, este Manual de 
Identidade Visual.



Sinalização
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Sinalização

O uso da marca da Câmara dos Deputados nos elementos de 
sinalização atenderá a regras definidas no Manual de Sinalização da 
Câmara dos Deputados, de responsabilidade da Coordenação de 
Projetos do Departamento Técnico, seguindo, subsidiariamente, este 
Manual de Identidade Visual.



Anexos
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Anexo Único

O uso indevido de marca é crime previsto no Código Penal:

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 – CÓDIGO PENAL

[...]
CAPÍTULO III

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público 

Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 

I – selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; 

II – selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal 
público de tabelião: 

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

I – quem faz uso do selo ou sinal falsificado; 

II – quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em 
proveito próprio ou alheio; 

III – quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros 
símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. 
(Inciso acrescido pela Lei nº 9.983, de 14/7/2000)

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena 
de sexta parte.

[...]



Glossário
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Área de não interferência ou de proteção
Espaço delimitado em torno da marca, no qual 
não podem ser colocados outros elementos 
visuais, de forma a preservar sua visibilidade.

Assinaturas em publicidade
Identificação da empresa ou instituição 
que patrocina a peça publicitária.

Assinaturas setoriais
Nomes das unidades administrativas 
da Câmara, junto ao nome 
Câmara dos Deputados, na marca gráfica.

Caixa alta
Letras maiúsculas ou versal (CAIXA ALTA).

Caixa baixa
Letras minúsculas (caixa baixa).

Caixa alta e baixa
Inicial maiúscula e demais minúsculas  
(Caixa Alta e Baixa).

Caixa de segurança
Área de cor chapada aplicada sob a marca, com 
a função de tornar-se um fundo delimitador.

CMYK
Padrão cromático de impressão a 4 cores, em 
que a letra C significa ciano; a letra M, magenta; 
a letra Y, amarelo; e a letra K, preto.

Comunicação oficial ou redação oficial
Pode-se dizer que redação oficial é a maneira 
pela qual o poder público redige atos  normativos 
e comunicações. A redação oficial deve 
caracterizar-se por: impessoalidade, uso do 
padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade. Não se concebe 
que um ato normativo de qualquer natureza 
seja redigido de forma obscura, que dificulte 
ou impossibilite sua compreensão.

Convites oficiais
Mensagem escrita, dirigida a autoridades e 
cidadãos, em que se formaliza o convite para 
eventos oficiais, tais como as Sessões Solenes 
do Congresso Nacional e Sessões Especiais da 
Câmara dos Deputados. Nos convites oficiais, deve-se 
usar as Armas Nacionais, conforme determina 
a lei nº 5.700, de 1° de setembro de 1971.

Cor gradiente
Gradação da cor em tons (degradê).

Cor sólida
Cor sem variação tonal (chapada).

Documento oficial
Todo instrumento oficial de comunicação utilizado 
para fins político-administrativos da Casa.
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Entreletra
A relação espacial entre as letras de uma palavra. 
A entreletra pode ser muito frouxa ou muito 
apertada, por exemplo. Kerning, em inglês.

Entrelinha
Espaço entre linhas de texto, medido geralmente 
de uma linha de base à linha de base seguinte.

Fonte
Todos os caracteres do alfabeto, mais 
os sinais de pontuação e números que 
compõem uma caixa tipográfica.

ISBN
Criado em 1967 e oficializado como norma 
internacional em 1972, o ISBN – International 
Standard Book Number – é um sistema 
que identifica numericamente os livros 
segundo o título, o autor, o país e a editora, 
individualizando-os inclusive por edição.

Layout
Peça produzida artesanalmente para a 
visualização e interpretação de um projeto. 
Instrumento de depuração do próprio projeto, 
quando destinado ao cliente, deve simular, da 
melhor forma possível, o produto final.

Logotipo
Forma gráfica específica para uma palavra, de modo 
a caracterizá-la com personalidade própria (ADG).

Mancha gráfica
Parte impressa do texto, em oposição às margens.

Manual de identidade
A identidade organizacional é resultante da soma 
das características fundamentais que definem 

o que uma instituição é e aquilo que ela produz. 
Entende-se por imagem, a forma com que o público 
percebe essa identidade por meio de experiências 
e interações com a organização. Considerada 
a personalidade da instituição, a imagem não 
pode estar distante da sua identidade. O maior 
alinhamento desses elementos é crucial para 
a formação de uma marca forte. O manual de 
identidade é o documento criado para promover a 
gestão da imagem, alinhá-la de forma positiva com 
a identidade institucional e orientar a concepção 
e o uso das marcas que a representam.

Manual de identidade visual ou de marca
Instrumento que define as políticas e diretrizes para 
estabelecer uma identidade visual ou padronizar a 
aplicação de uma marca gráfica. Aspectos como 
proporção, área de não interferência, padrão 
cromático e variantes de uso da marca, entre outros, 
são determinados nesse documento para garantir a 
uniformidade na reprodução dos elementos visuais.

Marca
Combinação de nome, logotipo e símbolo 
gráfico, utilizada para identificar produtos ou 
serviços e diferenciá-los dos concorrentes.
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Marca de família
Conjunto de marcas com características similares 
que podem representar produtos, setores e 
serviços oferecidos por uma empresa.

Marca preferencial
Variante de aplicação de uma marca gráfica 
que deve ser privilegiada, quando possível.

Material institucional
É todo material, não oficial e não jornalístico, 
publicado ou exibido em nome da instituição 
para promover sua imagem e zelar dela.

Monocromático
Processo de impressão a uma só cor (ADG).

Papel de expediente
Para efeito deste manual, são considerados 
papéis de expediente: os papéis timbrados para 
impressão de memorandos e de ofícios, bem 
como os envelopes e as pastas usados para 
encaminhamento ou armazenamento desses 
documentos; blocos de notas de uso cotidiano 
(exceto os produzidos especificamente para 
eventos institucionais); formulários administrativos; 
contracheques; comprovantes de rendimento; 
requerimentos; declarações; e outros documentos 
oficiais. Nos papéis de expediente, deve-se 
usar as Armas Nacionais, conforme determina 
a lei nº 5.700, de 1° de setembro de 1971.

Papelaria
Itens que dão suporte à comunicação oficial 
impressa da instituição. Exemplo: envelope, 
papel timbrado, cartão de visita e pasta.

Pantone
Tabela universal de cores que associa cada 
tonalidade de cor a um código (ADG).

Portfólio de marcas
Para efeito deste manual, consideram-se 
portfólio de marcas todos os símbolos gráficos 
utilizados para representar setores administrativos, 
produtos e serviços da Câmara dos Deputados. 
Após mapear e conhecer a relação entre as 
marcas gráficas, pode-se estabelecer uma 
política eficiente de gestão de marcas.

Publicações oficiais de abrangência federal
Para efeito deste manual, consideram-se 
publicações oficiais de abrangência federal 
documentos como a Constituição Federal; o Diário 
da Câmara dos Deputados e o Diário do Congresso 
Nacional; Anais da Câmara dos Deputados; entre 
outros documentos oficiais de âmbito externo que 
visam dar transparência aos atos administrativos. 
Nas publicações oficiais de abrangência federal, 
deve-se usar as Armas Nacionais, conforme 
determina a lei nº 5.700, de 1° de setembro de 1971.
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Publicidade institucional
Consiste na divulgação de mensagens em formato 
de propaganda, assinadas por um patrocinador 
identificável, com o objetivo de criar imagens 
e atitudes mentais favoráveis a uma instituição 
como um todo, seus produtos, serviços e marcas.

Público interno (da Câmara)
Para entendimento deste manual, considera-se 
público interno da Câmara: parlamentares, 
servidores e funcionários terceirizados.

Público externo (da Câmara) 
Para entendimento deste manual, 
considera-se público externo da Câmara: 
os membros da sociedade em geral.

RGB
Padrão cromático, utilizado em TV e internet 
em que a letra R significa vermelho (red); 
a letra G, verde (green); e a letra B, azul (blue).

Serifa
Pequeno traço ou filete que finaliza 
as hastes de algumas letras.

Símbolo gráfico
Desenho característico, destinado a funcionar 
como elemento de identidade visual de uma 
empresa, organização, produto, serviço ou 
evento. Pode ser abstrato ou figurativo – ADG.

Símbolos nacionais
Símbolos que representam a nossa pátria: a 
Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão 
das Armas Nacionais e o Selo Nacional. A 
forma, a apresentação e o uso desses símbolos 
estão regulamentados na Lei nº 5.700/71.

Slogan
O slogan é uma frase, normalmente 
curta, que sintetiza o conceito do 
produto, do serviço ou da empresa.

Tipografia
Arte e processo de criação e (ou) utilização de 
símbolos relacionados aos caracteres ortográficos 
(letras) e paraortográficos (algarismos, sinais 
de pontuação etc.) para fins de reprodução, 
independentemente do modo como foram 
criados (à mão livre, por meios mecânicos) 
ou reproduzidos (impressos em papel ou 
gravados em um documento digital) – ADG.

Variantes de uso do símbolo
Ocorrem quando o símbolo gráfico tem mais de 
uma versão, com variações de desenho, formato, 
cor e alinhamento dos elementos visuais.

Veículo de comunicação
Empresa/canal que utiliza determinado meio 
de comunicação para veicular conteúdo. 
Na Câmara, os veículos são TV Câmara, Rádio 
Câmara, Jornal da Câmara e Agência Câmara.

Versalete
Letras maiúsculas, sendo a inicial em tamanho de 
caixa alta e as demais do tamanho da caixa baixa.

VT
Do inglês videotape, é sinônimo de vídeo para 
exibição em televisão.
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