
  

CERIMONIAL 
PÚBLICO

Participantes: Elson Queiroz/ Haytana 
Braga/ Olgacy Freitas/ Reinaldo Junior/ 
Vanessa Aires.



  

Objetivo

Fornecer aos participantes, em linguagem simples e 
didática, domínio e segurança para executar atividades de 
Cerimonial, utilizando os conhecimentos e técnicas 
adequadas às suas necessidades.



  

Considerações Gerais
▪ O Cerimonial surge para satisfazer às necessidades de uma época: casamentos, 
danças, festividades, funerais, torneios, etc. 

▪ Esta atividade estabelece de maneira geral a sucessão dos atos de uma cerimônia 
de forma harmoniosa e disciplinada. A concepção do seu uso foi influenciada pelos 
ritos de uma celebração litúrgica (Igreja Católica). 

▪ Existe uma aceitação natural das pessoas aos ritos cerimoniais, isto ocorre porque 
estes rituais simbolizam, organizam, padronizam, enobrecem e embelezam os 
eventos. 

▪ Podemos afirmar que estes ritos e seus desdobramentos é parte do processo 
civilizatório do homem. De certa forma o cerimonial é um instrumento de igualar 
culturas, tratos e procedimentos. 



  

Convenção de Viena

▪ A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas é um tratado adotado em 18 de 
abril de 1961 pela Conferência das Nações Unidas sobre Relações e Imunidades 
Diplomáticas.

 ▪ Representa um esforço bem-sucedido na codificação do ramo do direito internacional 
relativo aos direitos e deveres dos Estados soberanos na condução das relações 
diplomáticas entre si, regulando, inclusive, os privilégios e imunidades de que gozam os 
funcionários das missões diplomáticas.

 ▪ Consideram-se funções tradicionais da diplomacia as tarefas de negociar, informar e 
representar, também incluem-se as funções de promover o comércio exterior (promoção 
comercial) e a imagem do Estado representado (diplomacia pública). 



  

Legislação

▪ Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972 e alterações (Aprova as normas do Cerimonial 
Público e a Ordem Geral de Precedência);

▪ Resolução 263/2003, de 30 de outubro de 2003 (Regula o Cerimonial do Supremo 
Tribunal Federal); 

▪ Lei nº 5.700, 1º de setembro de 1971 (Dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais); 

▪ Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965 (Promulga a Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas); 

▪ Regimento Interno ou Estatuto do órgão. 



  

Precedência

▪ Precedência = Primazia, do latim “primatia”, primeiro, ou seja, primeiro plano, 
superioridade. 

▪ A precedência é a ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima do Estado, na 
medida em que determina a ordem hierárquica de disposição das autoridades do Estado, 
de um organismo ou de um grupo social. 

▪ A ordem geral de precedência no cerimonial público é regulada pelo Decreto nº 70.274, 
de 09/03/1972. 

▪ Hierarquia, antiguidade ou data histórica, ordem alfabética e o grau acadêmico são 
fatores importantes para o estabelecimento da ordem de precedência. 

▪ Fatores subjetivos como interesses políticos, econômicos e o uso do bom senso são 
também critérios utilizados. 



  

A precedência nos Três Poderes da 
República

. 



  

Disposição das autoridades

 



  

Símbolos Nacionais
▪ Sua apresentação e seu uso são regulados pela Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 1971. São símbolos 
nacionais a Bandeira, o Hino, as Armas Nacionais e o Selo. 

▪ Art. 24. A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial plantado na Praça 
dos Três Poderes de Brasília como símbolo perene da Pátria e sob a guarda do povo brasileiro. 

▪ § 1º A substituição dessa Bandeira será feita com solenidades especiais no 1º domingo de cada mês, 
devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser arriado. 

▪ Art. 25. Hasteia -se diariamente a Bandeira Nacional e do MERCOSUL. A Lei 12.157, de 23/12/09, 
modificou o artigo 13 da Lei 5700, e passou a ser obrigatório o hasteamento da bandeira do MERCOSUL 
junto a Bandeira Brasileira em diversas repartições públicas.  



  

Bandeiras 



  

Hino Nacional
▪ O Hino Nacional deverá ser executado logo após a autoridade máxima ocupar o 
seu lugar, no início da solenidade. O público deverá manter-se em silêncio, de pé, 
em postura respeitosa e com a cabeça descoberta (sem chapéu, boné, capacete), 
demonstrando respeito

▪ O aplauso após a execução do hino é aceito como uma manifestação pública, 
não cabe ao cerimonial reprimir emoções de civismo do público em geral 

▪ Nas cerimônias em que se tenha de executar Hino Nacional estrangeiro, este 
precederá, em virtude do princípio de cortesia, o Hino Nacional Brasileiro  



  

Planejamento

▪ Determinar o objetivo 

▪ Relacionar as tarefas e ações que precisa executar 

▪ Selecionar os responsáveis por cada etapa 

▪ Estipular prazos de conclusão 



  

Organização
• Determina o local: auditório, salão, plenário, área externa. 

• Define a estratégia de comunicação: convite, marketing interno, mídias sociais, imprensa. 

• Providencia um checklist (detalhamento das providências). 

• Define a equipe de trabalho e os grupos de apoio de acordo com a complexidade do evento: segurança, 
serviços gerais, assessoria de comunicação, equipes da área de TI, projeção, apoio técnico operacional de 
vídeo e áudio, telão, microfones, música ambiente e outros... 

• Elabora o mailing list atualizado: nome, cargo, órgão que representa, endereço, telefone e e-mail para 
confirmação de presença. 

• Elabora roteiro, programa, convite, nominata. 

• Contrata serviço de hospedagem, transporte e alimentação. 

• Especifica a terceirização de serviços: intérpretes, recepcionistas, outros. 

• Estabelece a decoração do ambiente: flores, painéis, bandeiras...



  

 Implementação e controle
Esta fase compreende o desenvolvimento do próprio evento, a sua execução. A 
equipe organizadora deve estar comprometida com todas as etapas e deve estar 
preparada para as situações imprevistas. 

▪ Treinar e monitorar a equipe. 

▪ Delegar atribuições. 

▪ Acompanhar o cronograma de atividades. 

▪ Controlar todas as ações implementadas. 

Prepare antes sua equipe e passe a programação do evento para todos os envolvidos: 
evite comer e beber durante o evento, “rodinhas para bater papo” e demais distrações. 
É preciso ter foco, disponibilidade, iniciativa e bom comportamento.



  

Avaliação e pós-evento

▪ É o momento de relatar os assuntos mais relevantes, pontuando o que mais chamou a 
atenção da equipe organizadora, tanto pelos aspectos positivos como pelos negativos

 

▪ Avalie o que funcionou dentro do esperado, aquilo que fugiu do previsto e como pode 
ser melhorado na próxima oportunidade

 

▪ Os instrumentos adotados para aferição são os depoimentos do público interno, 
participantes, a repercussão na mídia e nas mídias sociais, relatos da equipe, entre 
outros. 



  

Tipos de Eventos

▪ Café da Manhã

▪ Coquetel

▪ Assinatura de Atos 

▪ Reunião Inauguração 

▪ Posse 

▪ Congresso Seminário 

▪ Lançamento de Pedra Fundamental 



  

REFERÊNCIA 

Slides retirados do Manual de Cerimonial Público 2022 de Inês Drumond.   



  

Obrigada!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

