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Apresentação
O processo de renovação, de busca por uma melhor apresentação, é necessário a toda instituição que almeja manter-se reconhecida. Há várias formas de renovação, tais como a atualização
e a modernização os processos e a criação de nova identidade
visual, que, individualmente ou em conjunto, proporcionam uma
nova maneira de ver e de apresentar a instituição.
A criação de uma nova identidade visual, que comumente está
condensada em um logotipo, ou apenas logo, visa trazer aos
olhos elementos que, por meio de formas de aplicação, identificam a instituição.
A intenção básica de um logo é que o público identifique rapidamente a instituição e a mensagem subliminar que a identidade
visual quer transmitir.
O Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina busca por meio de um novo logo não
apenas identificar o Poder Judiciário de Santa Catarina – PJSC
como também aumentar a ligação entre ele e o povo catarinense.
Dessa forma, apresenta-se este Manual de Identidade Visual do
PJSC, que tem por objetivo principal orientar a aplicação da
marca, ao estabelecer diretrizes e critérios para sua correta
utilização.
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Conceito
Design

As quatro linhas vetoriais posicionadas verticalmente têm por objetivo representar os quatro princípios norteadores do Poder Judiciário: celeridade, modernidade, eficiência e respeitabilidade. O tom
chumbo foi aplicado para referenciar a solidez e a serenidade, tão
pertinentes à Justiça catarinense.Além disso, as quatro linhas verticais lembram uma coluna grega, base da criação da Justiça.
As cinco formas fluidas têm por objetivo simbolizar um dos
elementos proeminentes nas armas e na bandeira catarinenses: a
Águia. Esta representa as forças trabalhadoras. Para reforçar a
referência ao Estado, foram utilizadas as cores verde e vermelha,
presentes na bandeira; e as cinco pontas da estrela estão representadas no final de cada vetor.
As duas linhas vetoriais na horizontal fazem alusão às bases
sólidas (sustentação e equilíbrio) do Poder Judiciário, representadas tradicionalmente pela balança e pela espada, elementos que
a deusa da justiça sustenta. Esses itens devem estar unidos,
porque a junção e a harmonia deles constituem a essência do
Direito. A linha mais robusta representa a balança, que significa
ponderar, pesar, ouvir as partes, ser imparcial, comparar, equilibrar, balancear. A linha mais fina representa a espada, que se
refere à força, ao poder do Estado, à norma jurídica.
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Conceito
Design

A reunião de todos os elementos deste logo faz alusão direta
ao Poder Judiciário ao formar a letra “P” e um dos lados da
balança, símbolo da Justiça.
O Poder Judiciário catarinense e a tradição estão presentes
em diversos elementos estilizados, como os nove traços
sobre a “balança e a espada”, que representam as nove regiões do Judiciário de Santa Catarina. Além disso, os elementos contemplam a asa da águia e as pontas da estrela
presentes no escudo da bandeira do Estado.
O logo ainda produz uma fusão equilibrada de contextos: o
Estado, a Justiça, a modernidade e a tradição.
A tipografia utilizada no logo do PJSC serve para reforçar a
modernidade e a união da tradição do Poder Judiciário com
o povo catarinense, por meio da opção pela serifa e por
formas simples e equilibradas.

poder judiciário
poder judiciário
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Cores Institucionais

Pantone

Black
90%

RGB

0
0
0
90

Process

RGB

40
0
100
0

RGB

CMYK

376

CMYK

485

0
100
100
0

CMYK

Pantone

Pantone

A comunicação institucional do PJSC deve manter uma aparência consistente em todos os meios. Isso reflete o fortalecimento e o reconhecimento da marca e da instituição. Para
tanto, tais cores legítimas são elementos essenciais. Aplicação da marca em cores com os tons em escala de Pantone,
CMYK, RGB.

237
28
36

166
206
57

60
60
59

poder judiciário
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Família Tipográfica
A principal família tipográfica adotada para a marca do PJSC
é a Trajano Pro. A secundária aplicada é a Helvetica Neue
CE 55 Roman. A família tipográfica utilizada para as demais
.
assinaturas é a Helvetica Neue.

TRAJAN PRO

PODER JUDICIÁRIO

0123456789
HELVETICA NEUE CE 55 Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
HELVETICA NEUE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Assinaturas institucionais
A marca possui duas versões principais: uma vertical, de uso
preferencial, e outra horizontal. O alinhamento da tipografia
deve estar centralizado no logo em ambas as versões. As
aplicações das assinaturas secundárias, apresentadas no
capítulo 2 deste manual, devem seguir as mesmas recomendações apresentadas neste capítulo para as assinaturas
básicas.
Vertical

Horizontal

poder judiciário

poder judiciário
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Malha Construtiva
A legibilidade da marca depende da correta relação entre
seus elementos. A malha construtiva é um recurso de construção geométrica da marca. Ela permite o redesenho exato,
manual ou digitalmente aplicado. Basta respeitar o gráfico
abaixo para obter a imagem na proporção correta.
1cm

1cm
1cm

1cm

poder judiciário

poder judiciário
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Margens de Segurança
A margem de segurança delimita o espaço mínimo ao redor
da marca, o que evita que outros elementos gráficos e textuais comprometam a visibilidade. O espaço mínimo recomendado para a margem de segurança é igual a “2x”, sendo a
medida “x” a largura das quatro colunas verticais agrupadas.

2x

A margem de segurança proposta neste item deve ser observada nas assinaturas secundárias, vistas no capítulo 2.

x

x

poder judiciário

2x

poder judiciário
2x
2x

2x

2x
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Limites de Redução
O limite de redução garante a aplicação legível da marca na
menor proporção possível. A redução além desse limite compromete a leitura. A marca do PJSC nunca deve ficar menor
do que outras marcas usadas em conjunto no material. O
limite recomendado para a aplicação isolada da marca na
vertical é de 23 mm de largura por 17 mm de altura.
Para a aplicação do logo na horizontal, o limite de redução é
de 35 mm de largura por 13 mm de altura. Há algumas assinaturas secundárias que excedem o limite do nome do Poder
Judiciário; neste caso, deve-se utilizar como base a altura do
logo principal, mantendo-se a largura proporcional para não
comprometer a leitura.

23 mm

13 mm

17 mm

poder judiciário

poder judiciário

35 mm
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Versões Monocromáticas
As versões monocromáticas da marca do PJSC auxiliam a
aplicação em diversos suportes e veículos informativos, pois
unificam os elementos em uma só cor. As aplicações devem
respeitar os critérios determinados neste manual.
Como a versão colorida é a principal marca do PJSC, as
demais versões, em tons de cinza positivo e negativo, só
devem ser utilizadas quando não for possível a aplicação da
versão principal da marca. A marca em negativo deve ser
aplicada sobre fundos coloridos ou escuros que propiciem o
contraste necessário para sua visualização, conforme apresentado a seguir.
Cores Chapadas

Positivo

Tons de Cinza

Negativo

poder judiciário poder judiciário poder judiciário

Manual de Identidade Visual | PJSC

15

Versões Monocromáticas
Escala de Tons de Cinza
Vermelho
Verde
Chumbo

=
=
=

20%
60%
100%

Versão Vertical Monocromática (Preto)

Versão Horizontal Monocromática (Preto)

poder judiciário

poder judiciário
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Fundos Coloridos
A marca em negativo deve ser aplicada sobre fundos que
tenham semelhança em relação às cores legítimas do logo
do PJSC. Nos demais fundos deve-se optar por uma versão
monocromática, que respeite os critérios de contraste e legibilidade, de forma a facilitar a visualização.

poder judiciário

poder judiciário

poder judiciário

poder judiciário
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Usos incorretos
A marca não deve ser alterada em suas proporções, diagramação ou cores. Com base na marca original, verifique os
usos incorretos e se assegure de que o logo do PJSC nunca
seja alterado. Seguem alguns equívocos passíveis de ocorrer.

poder judiciário

poder judiciário

poder judiciário

poder judiciário
Alteração na proporção entre os
elementos

Alteração de cor da marca

Alteração na posição dos
elementos

poder judiciário

poder judiciário

poder judiciário

Alteração tipográfica

Deformação dos elementos

Utilização de sombras

Inversão dos elementos

er

pod

o
iári

ic
jud
Rotação
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Aplicações no portal do PJSC
A aplicação correta da marca no portal do PJSC deve ser
feita sempre da forma mais criteriosa possível, mantendo-se
todas as características visuais indicadas neste manual. A
aplicação segue uma proporção diferenciada, para que
respeite a estrutura atual do leiaute do portal, em busca de
uma melhor visualização do logo.
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Aplicações em banner
Deve-se aplicar o logo abaixo em banners ou em faixas que
tenham dimensão de 2 metros ou mais. Nesse caso, as
dimensões da aplicação do logo podem ser diferentes para
uma melhor leitura, porém se deve guardar a proporção em
relação aos demais logos que vierem a ser aplicados em
conjunto.
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Aplicações em Vídeo
A aplicação do logo em vídeos institucionais tem uma diferenciação para melhor legibilidade, sem interferir na visualização na imagem do vídeo. Essa marca especial é apresentada em duas versões: uma colorida, a preferencial; e outra
em marca d’água, que deve ser utilizada quando a colorida
não oferecer visibilidade adequada no vídeo. O limite de
redução recomendado para a aplicação da marca em vídeo
é de 71 pixels de largura por 90 pixels de altura.

90 px

90 px
71 px

71 px
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Aplicações nas redes sociais
Deve-se aplicar o logo abaixo somente no perfil das redes
sociais. Essa marca especial compõe-se do símbolo “P”, já
utilizado no logo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
com a abreviação “TJSC” abaixo. A barra na cor chumbo
contribui para simetrizar os elementos a fim de que se torne
um símbolo marcante e coeso. A proporção dos elementos
foi ajustada para equilibrar o peso do logo.
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Aplicações nos Posts das Redes Sociais
As assinaturas abaixo devem ser utilizadas nos posts das
redes sociais. Essa marca possui duas versões, positivo e
negativo, e deve ser aplicada de forma que propicie o contraste necessário para visualização adequada no post. As
aplicações devem respeitar os critérios determinados neste
manual.

Positivo

Negativo
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Assinaturas de e-mail
Deve-se configurar conforme o padrão abaixo a assinatura
de e-mail pelo link
https://www.tjsc.jus.br/identidade-e-comunicacao-visual/geracao-de-assinatura-de-email Manual de Identidade Visual | PJSC
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Organograma Institucional
O organograma refere-se à hierarquia dos órgãos que constituem e representam o PJSC, e deve estar sempre associado
à nova marca apresentada neste manual, pois isso agrega
mais força à assinatura de ambos.
As assinaturas secundárias apresentadas neste manual
exibem a nomenclatura correta. Além disso, devem ser
respeitadas as devidas proporções e alinhamentos exigidos
pelo leiaute, e seguida a hierarquia apresentada abaixo, diferenciada pela cor.

PJSC

Corregedoria

Tribunal

Diretorias

Comarcas

Gabinete
Presidência
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Assinatura do Tribunal
A assinatura do Tribunal de Justiça tem duas versões: uma
vertical, de uso preferencial, e outra horizontal. A assinatura
conjunta com o Poder Judiciário se dá de forma diferente:
neste caso, a inscrição “Tribunal de Justiça” tem maior destaque na tipografia. Na versão vertical, a tipografia deve
alinhar-se à base do logo do PJSC, respeitando-se um
espaço correspondente entre ambos.
Na versão horizontal, a tipografia que se refere a “Poder Judiciário” e a “Tribunal de Justiça” deve estar alinhada à poder
judiciário esquerda, e a tipografia que se refere a “de Santa
Catarina” deve estar centralizada em relação a “Tribunal de
Justiça”.

Vertical

poder judiciário

tribunal de justiça

Horizontal

poder judiciário

tribunal de justiça
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Limites de Redução
Assinatura do Tribunal

O limite de redução recomendado para aplicação isolada do
logo com a assinatura na vertical é de 23 mm de largura por
18 mm de altura.
Para aplicação da assinatura na horizontal, o limite de redução é de 35 mm de largura por 11 mm de altura. As assinaturas conjuntas obedecerão aos mesmos limites de redução
apresentados neste item. Portanto, isso se aplica às assinaturas conjuntas que serão vistas a seguir.
Há algumas assinaturas secundárias que excedem o limite
do nome do Tribunal de Justiça; neste caso, deve-se utilizar
como base a altura do logo principal, deixando a largura
proporcional para não comprometer a leitura.

23 mm

11 mm

18 mm

poder judiciário

tribunal de justiça

poder judiciário

tribunal de justiça

35 mm

Manual de Identidade Visual | PJSC

28

Assinaturas do Tribunal

Gabinete da Presidência

Vertical

O Gabinete da Presidência é um órgão vital. Por esse motivo,
seu nome deve estar sempre associado ao logo do PJSC de
forma correta, para garantir melhor legibilidade.
A assinatura conjunta de duas ou mais unidades tem um
alinhamento diferente. Na versão vertical, os nomes das
unidades devem ficar centralizados no logo. Na horizontal,
os nomes das unidades devem ficar alinhados à esquerda,
poder judiciário abaixo do traço horizontal da base do logo
do PJSC, tribunal de justiça respeitando-se um espaço
mínimo entre os tipos.
Todas as assinaturas que correspondem ao Gabinete da
Presidência são representadas pelo traço-base horizontal
Gabinete da Presidência na cor chumbo.
Os modelos a seguir servem para nortear a aplicação nos
órgãos do Gabinete da Presidência, órgãos diretivos e setores afins.

poder judiciário

tribunal de justiça
Gabinete da Presidência
Horizontal

poder judiciário

tribunal de justiça

Gabinete da Presidência
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Assinaturas do Tribunal
Diretorias

Vertical

As diretorias são unidades fundamentais. Por esse motivo, o
nome delas deve estar sempre associado de forma correta
ao logo do PJSC, para garantir melhor legibilidade.
A assinatura conjunta de duas ou mais unidades tem um
alinhamento diferente. Na versão vertical, os nomes das
unidades devem ficar centralizados no logo. Na horizontal,
os nomes das unidades devem ficar alinhados à esquerda
poder judiciário pelo traço horizontal da base do logo do
PJSC, respeitando-se um espaço mínimo entre os tipos.

tribunal de justiça

Todas as assinaturas que correspondem às diretorias serão
representadas pelo traço-base horizontal na cor vermelha.

Diretoria-Geral Administrativa

poder judiciário

Horizontal

poder judiciário

tribunal de justiça

Diretoria-Geral Administrativa
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Assinaturas do Poder Judiciário
Comarcas

Vertical

As comarcas são unidades fundamentais. Por esse
motivo, o nome delas deve estar sempre associado de
forma correta ao logo do PJSC, para garantir melhor
legibilidade.
A assinatura conjunta de duas ou mais unidades tem
um alinhamento diferente. Na versão vertical, os nomes
das unidades devem ficar centralizados no logo. Na
horizontal, os nomes das unidades devem ficar alinhados à esquerda pelo traço horizontal da base do logo
do PJSC, respeitando-poder judiciário se um espaço
mínimo entre os tipos.
Todas as assinaturas que correspondem às comarcas
serão representadas pelo traço-base horizontal na cor
verde. Os modelos a seguir servem para nortear a aplicação em todas Comarca de Abelardo Luz as comarcas do PJSC.

poder judiciário
Comarca de Abelardo Luz
Horizontal

poder judiciário
Comarca de Abelardo Luz
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Assinaturas da Corregedoria-Geral da Justiça
A Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ é o órgão correcional
Vertical do Poder Judiciário catarinense e apresenta uma
estrutura organizacional própria. Nesse sentido, a grafia do
nome desse órgão deve estar sempre em destaque e associada de forma correta ao logo do PJSC, para garantir melhor
legibilidade. A assinatura conjunta de duas ou mais unidades
tem um alinhamento diferente. Na versão vertical, os nomes
das unidades devem ficar centralizados no logo.

Vertical

poder judiciário

Na horizontal, os nomes das unidades devem ficar alinhados
à esquerda pelo traço horizontal da base do logo do TJSC,
respeitando-se um espaço mínimo entre os tipos. Todas as
assinaturas que correspondem à CGJ e sua estrutura organizacional serão representadas pelo traço-base horizontal à na
cor chumbo.
Os modelos a seguir servem para nortear a aplicação nas
Horizontal demais unidades que compõem a CGJ.

corregedoria-geral da justiça

Horizontal
poder judiciário

corregedoria-geral da justiça

Manual de Identidade Visual | PJSC

32

Assinaturas da Estrutura Organizacional da CGJ
Vertical

O gabinete e outras seções da CGJ são unidades
fundamentais. Por esse motivo, seu nome deve estar
sempre associado de forma correta ao logo do PJSC,
para garantir melhor legibilidade.
A assinatura conjunta de duas ou mais unidades tem
um alinhamento diferente. Na versão vertical, os nomes
das unidades devem ficar centralizados no logo. Na
horizontal, poder judiciário os nomes das unidades
devem ficar alinhados à esquerda corregedoria-geral
da justiça pelo traço horizontal da base do logo do
TJSC, respeitando-se um espaço mínimo entre os
tipos.
Todas as assinaturas que correspondem ao gabinete e
a outras seções da CGJ serão representados pelo
traço-base horizontal na cor chumbo. Os modelos a
seguir servem para Horizontal nortear a aplicação em
todas as unidades da CGJ.

poder judiciário

corregedoria-geral da justiça
Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça

Horizontal

poder judiciário

corregedoria-geral da justiça

Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça
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Limites de Redução

Assinatura da Corregedoria-Geral da Justiça
O limite de redução recomendado para aplicação isolada do
logo com a assinatura na vertical é de 39 mm de largura por
18 mm de altura.
Para a aplicação da assinatura na horizontal o limite de redução é de 50 mm de largura por 12 mm de altura. As assinaturas conjuntas obedecerão aos mesmos limites de redução
apresentados neste item. Portanto, isso se aplica às assinaturas conjuntas que serão vistas a seguir.
Há algumas assinaturas secundárias que excedem o limite
do nome da CGJ; neste caso, deve-se utilizar como base a
altura do logo principal, deixando a largura proporcional para
não comprometer a leitura.

39 mm

12 mm

18 mm

poder judiciário

corregedoria-geral da justiça

poder judiciário

corregedoria-geral da justiça

50 mm
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Papel Timbrado
No papel timbrado, o novo logo do PJSC e suas assinaturas principais e secundárias devem seguir os
padrões estipulados abaixo.

Especificações do Papel
Formato: 210 x 297 mm
Papel: Offset 90g/m²
Cores: 4 x 0

Na versão horizontal, sempre se deve alinhamento à
esquerda.
Na versão vertical, sempre se deve utilizar alinhamento
centralizado.

Observações:
Conforme a Resolução GP n. 36/2014, “Deve ser
utilizado o Brasão de Armas do Estado de Santa
Catarina nas capas dos processos judiciais,
despachos, decisões interlocutórias, sentenças,
decisões monocráticas, acórdãos, mandados, cartas
precatórias, notificações judiciais, intimações,
citações e no Diário da Justiça eletrônico”.

297 mm

Em casos de redução do logo, devem-se seguir as
recomendações deste manual. Há algumas assinaturas
secundárias que excedem o limite de letras; neste caso,
deve-se utilizar como base a altura do logo principal,
deixando a largura proporcional para não comprometer
a leitura.

210 mm
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Crachás e Adesivos de Identificação
Os crachás e os adesivos de identificação são fundamentais
para o reconhecimento dos indivíduos que circulam no
PJSC. Os modelos a seguir devem ser adotados conforme a
classificação correspondente.

Frente

Verso
26/06/2018

- Este crachá de acesso e identificação deve ser
mantido visível durante a permanência do titular
nas unidades do PJSC.
- A perda ou extravio desta identificação deverá
ser comunicada a dau.cracha@tjsc.jus.br.
- Ao término do vínculo funcional ou contratual, o
crachá deverá ser devolvido.

VISITANTE
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Modelos de Crachás
• Prestador de serviço
• Funcionário de
empresas instaladas nas
dependências das
unidades do PJSC

PRESTADOR
DE SERVIÇO

ADVOGADO

• Advogado inscrito na
OAB/SC
• Defensor Público
• Promotor de Justiça
• Procurador do Estado
• Procurador do Município
• Funcionário do Ministério
Público
• Funcionário da sala
da OAB.

• Colaboradores do PJSC
temporariamente sem
crachá de identificação

TEMPORÁRIO
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Modelos de Crachás Permanentes

XXXXXXX XXX
XXXXXXXX

• Advogado inscrito na
OAB/SC
• Defensor Público
• Promotor de Justiça
• Procurador do Estado
• Procurador do Município
• Funcionário do Ministério
Público
• Funcionário da sala
da OAB.

• Integrantes do Núcleo de Inteligência
e Segurança Institucional
• Militares

XXXXXX XX
XXXXXXXX
MATR. 00000

MINISTÉRIO PÚBLICO

• Servidor

XXXXXX XX
XXXXXXXX
MATR. 00000

• Magistrado

XXXXXX XX
XXXXXXXX
MAGISTRADO
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Modelos de Crachás Permanentes

• Estagiário do PJSC
• Estagiário da sala da OAB
• Estagiário da promotoria
• Residente Judicial do PJSC
• Terceirizado do PJSC
• Terceirizado da sala da OAB
• Terceirizado da promotoria
• Voluntário do PJSC

• Prestador de serviço
• Funcionário de
empresas instaladas nas
dependências das
unidades do PJSC
XXXXXX XX
XXXXXXXX

PRESTADOR DE SERVIÇO

XXXXXX XX
XXXXXXXX
TERCEIRIZADO
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Adesivos de Identificação

Visitante TJSC

VISITANTE

VISITANTE
TJSC

Visita Institucional

001

001

Visitante

VISI TA
INSTITUCIONAL

001

ADVOGADO

ADVOGADO
TJSC

001

Advogado TJSC

001

Advogado
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