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Como tudo começou
O projeto, iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tem por objetivo o fortalecimento da cultura de direitos humanos no Brasil 
e a promoção de maior aproximação entre o Ministério Público e a sociedade.

Para alcançar o objetivo proposto, é necessário reconhecer os direitos e os deveres que afetam a vida cotidiana dos brasileiros, além de apresentar 
a importância da atuação do Ministério Público - instituição pública que defende a efetivação dos direitos, o respeito à democracia, às leis e à 
preservação do patrimônio público.

O personagem João Cidadão
O desafio principal é levar o jovem a conhecer seus direitos e deveres fundamentais como cidadão e, dessa forma, levá-lo 
a exercer uma cidadania plena.

Para disseminar esse conhecimento junto a um público jovem - com idade entre 12 e 17 anos - foi criado o personagem 
“João Cidadão”, um jovem que se define como “nem muito bobo nem muito esperto, que gosta de conhecer seus direitos e, 
principalmente, de compartilhar esses conhecimentos com seus amigos e comunidade”. O João não quer dar conselhos, pois 
essa postura não é bem vista entre os jovens, mas levar à reflexão sobre como o direito à cidadania está presente no 
cotidiano das pessoas.

Outros personagens

Dora Promotora

Dora é Promotora de Justiça. Escolheu essa profissão porque acredita que é importante defender os direitos previstos na 
Constituição. Ela trabalha no Ministério Público, instituição que possui o papel de defender nossos direitos fundamentais 
e o regime democrático, contribuindo para a construção de uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária. Além disso, é 
responsável por fiscalizar a aplicação das leis e por defender o patrimônio público.

WanderLei

WanderLei era professor de Direito, mas se aposentou. Hoje, ele tem se dedicado a outra paixão: o rap. Quando pega o microfone, 
não tem pra ninguém! Onde vai, chama atenção. Afinal, ele é o primeiro rapper idoso do Brasil.



LOGOMARCA:
Orientações de aplicação 

Aplicação simples

Redução máxima

Área de resguardo

Aplicação monocromática

Esta aplicação pode ser usada em folhetos, adesivos, placas de selfie, 
convites, certificados, peças de mídia social e outros materiais de 
divulgação de pequeno e médio porte.

2 cm 230 px

Usando o “pingo do i” como 
unidade, definimos um 
perímetro de resguardo para 
a logo.

A mesma versão pode ser usada também para fundo branco, 
colorido ou preto, pois em si já possui uma área de resguardo 
branca, o que vale para todas as aplicações.



Aplicação composta

Seja grande como

           seus direitos

Seja grande como

           seus direitos

Seja grande como

           seus direitos

Seja grande como

           seus direitos

Seja grande como

           seus direitos

Seja grande como

           seus direitos

A aplicação do nome “João Cidadão”, juntamente com a 
ilustração do personagem, optando ou não pelo uso das 
setas, é chamada de aplicação composta. 
 
Por ser mais complexa e ocupar mais espaço, é indicada 
para banners, faixas, cartazes, anúncios de jornais e 
revistas, totens, backdrops, entre outras aplicações de 
médio e grande porte. O uso das setas deve ser decidido 
com base no formato e nos espaços disponíveis.

Esta aplicação não deve ser usada em versão monocromática. 

Redução máxima

4 cm

450 px

3 cm

350 px

Área de resguardo

Usando o “pingo do i” como 
unidade, definimos um perímetro 
de resguardo para a logo.

Aplicação monocromática



Aplicações inadequadas

Alterar a posição das palavras.

Alterar as cores da logo.

Distorcer a logo.Alterar a posição dos elementos.

Girar a logo. Distorcer as ilustrações.



IDENTIDADE VISUAL:
Orientações de aplicação

 DIREITO À VIDA

Ao pensar no aborto,  
a Rita quase se deu mal,  
pois o aborto é crime  

no Código Penal.

Código de 1940?! Eita,  
esse drama é antigo,  

mas até hoje é melhor  
ficar de olho nos artigos.

Tipografia

Permanet Marker
A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U W V X Y Z
Deverá ser usada em títulos e marcações de fala do personagem 
WanderLei, quando este canta um rap, como nos exemplos abaixo:

Open Sans
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Vv Xx Yy Zz

Deverá ser usada em texto corrido normal, informações gerais e em 
conteúdo que não remeta à fala dos personagens, como nos exemplos 
abaixo:

Rita e Manoel são os pais do João. Quando Rita ficou grávida,  
a  situação não era das melhores: muito trabalho, pouco tempo  
e pouca grana.  

Assustados com a responsabilidade e com os custos que estavam  
por vir, os dois pensaram em abortar. Será?

Kalam
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Vv Xx Yy Zz

Deverá ser usada apenas em textos de falas dos personagens, exceto 
quando o personagem WanderLei canta um rap. Exemplo:

Se você foi vítima de crime digital,  
registre ocorrência em uma delegacia.



Padrão cromático

C: 90
M: 0
Y: 30
K: 0

R: 154
G: 183
B: 0

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

R: 255
G: 255
B: 255

C: 0
M: 60
Y: 90
K: 0

R: 240
G: 126
B: 38

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 90

R: 60
G: 60
B: 60

C: 60
M: 70
Y: 0
K: 0

R: 127
G: 92
B: 163

C: 95
M: 0
Y: 70
K: 0

R: 0
G: 156
B: 112

Os materiais de divulgação da campanha João Cidadão devem ter uma identidade jovem, alegre, com cores saturadas e de 
tonalidades diferentes entre si. As cores devem ser usadas para dar destaque à mensagem, principalmente em títulos e 
diálogos, ambientar a ação e fazer a transição entre um assunto e outro. 

A paleta a seguir deve ser a referência para uso de cores nos materiais de divulgação. Ao longo deste manual, será indicado 
quando usar as cores em tonalidades diferentes.



Elementos Gráficos

Personagens

João Cidadão, Dora Promotora e WanderLei são multiplicadores de temas relacionados à cidadania. Eles falam sobre leis, 
projetos, órgãos e ações públicas que podem melhorar a vida do cidadão e da sociedade. 

Suas falas devem estar contidas em balões. Não edite as ilustrações dos personagens, mantenha suas proporções e cores.



Os materiais do João Cidadão, especialmente aqueles em formato de cartilha ou livreto, são compostos, principalmente, por diálogos e longos textos 
explicativos relacionados a direitos e deveres do cidadão. Para que a leitura não se torne chata ou cansativa, usamos elementos gráficos que dão 
mais leveza à leitura. São eles:

Balões de fala dos personagens

Os balões devem ter formas fluidas, dando movimento à página e seguindo a identidade das ilustrações. As cores dos balões devem estar em 40% 
da tonalidade de cor para os diálogos normais e em 60% nas falas em formato de rap do personagem WanderLei. O texto dos balões de fala devem 
estar sempre com 90% de preto.

ACESSO AO ENSINO 
SUPERIOR

 Dezoito anos. Idade sonhada e desejada por muitos. 
Possibilidade do primeiro emprego com carteira assinada e de se 
tornar motorista habilitado. 

Para alguns, época de enfrentar o desafio de conquistar uma 
vaga na faculdade. João não foi aprovado no primeiro vestibular, 
mas não desiste. Ele quer ser advogado.

Balões de título e de narrador
Os balões de título usam as cores da paleta cromática com 100% de tonalidade, e os 
textos devem ser na cor branca. Devem seguir uma forma predefinida que remete a 
um borrão de tinta.

A função dos balões de narrador é abrigar o texto que conta a história, 
mas não está atrelado a um diálogo. Usualmente, aparecem para introduzir 
o assunto que será apresentado pelos personagens.

Para os balões de narrador, use as cores da paleta cromática com 80% de 
tonalidade, e os textos devem ser na cor branca. 



Backgrounds coloridos

Background de muro

Os backgrounds coloridos são indicados para miolo de cartilhas, livretos e informativos. Eles quebram a frieza da página 
branca e ambientam assuntos. Use os backgrounds coloridos em harmonia de cores com os outros elementos.

Uso indicado para peças, como capa de cartilha ou informativo, cartaz, banner, faixa e filipeta/folder.



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Assinatura
A logomarca do CNMP é obrigatória na assinatura de todas as peças de comunicação, devendo ser aplicada à direita do 
layout, como realização. As marcas da Fundação Pedro Jorge e da Gazeta do Povo devem ser assinadas à esquerda da logo 
do CNMP, como apoio.

Em caso de uma ou mais instituições apoiadoras, as respectivas logomarcas devem vir à esquerda das marcas 
permanentes (Gazeta do Povo e Fundação Pedro Jorge), respeitando a ordem alfabética. 

É importante que sejam respeitados os critérios de aplicação das marcas das demais instituições, conforme previsão 
em seus manuais de identidade visual. 

Apoio: Realização:



Cartaz e anúncios

Identidade aplicada

Texto em Open Sans
Bold e Regular

Assinatura seguindo a 
hierarquia do CNMP

Já conhece o João Cidadão? João é um jovem comum, possui sonhos e enfrenta desafios como todos nós. Ele 
está nas redes sociais pronto para bater um papo aberto sobre cidadania com você. Conheça seus direitos 
e seja tão grande quanto eles.

Conheça o perfil do João nas redes sociais: facebook.com.br/joaocidadaooficial . Acesse, também,
o site www.cnmp.mp.br/joaocidadao e fique por dentro dos materiais da campanha! 

Apoio: Realização:



Cidadania e direitos fundamentais: um jeito diferente de aprender.
O Conselho Nacional do Ministério Público apresenta o João Cidadão. João é um jovem comum, possui 
sonhos e enfrenta desafios como todos nós e está pronto para bater um papo aberto sobre cidadania com 
você. Participe dessa campanha e descubra com seus alunos como o exercício dos nossos direitos e deveres 
são a base para a transformação social e o crescimento individual e coletivo.

Acesse o site www.cnmp.mp.br/joaocidadao e faça o download da cartilha, planos 
de aula e demais materiais da campanha. Conheça, também, o perfil do João nas redes 
sociais: facebook.com.br/joaocidadaooficial .

Anúncio segmentado para professores

Identidade aplicada

Texto em Open Sans
Bold e Regular

Assinatura seguindo a 
hierarquia do CNMP

Apoio: Realização:



Camiseta

Aplicar com 25 cm de base, centralizada na 
região do peitoral, e manter a proporção 
do elemento.

Proporção para camiseta tamanho GG.



É dever de todos zelar pela correta utilização da marca do João Cidadão, 

conforme orientações do presente manual. 

Qualquer formato de peça não previsto no manual deverá ser submetido para prévia 

aprovação da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial do CNMP (Ascom).

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Ascom do CNMP. 

E-mail: divulgacaoinstitucional@cnmp.mp.br
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