
Versão 2015



2

Sumário
Logotipo 03

Aplicação em conjunto com 
o Brasão do Estado de Santa Catarina 20

Materiais gráficos institucionais

Outras aplicações institucionais

28

44

Apresentação
Uso preferencial
Cores padrão
Família tipográfica
Malha construtiva
Restrições de uso
Versão em escala de cinza, preto e cores chapadas
Margem de segurança
Aplicação com outros logotipos
Redução do logotipo
Aplicações em fundo fora de padrão
Aplicação em colorido ou fundo fotográfico
Assinatura institucional em conjunto
Assinatura institucional Áreas de Atuação
Versão simplificada

Letreiro do Edifício Sede
Simulação da aplicação do letreiro do Edifício Sede
Portas de vidro dupla e simples
Materiais gráficos institucionais - uso em conjunto com o brasão

Cartão de visita
Cartão de visita com brasão
Papel timbrado
Envelope ofício
Envelope saco
Crachá - funcionários
Crachás - visitantes e eventos
Bloco de notas
Layout para apresentação de slides
Pasta de uso geral
CD-ROM : selo e capa
Cabeçario de e-mail
Assinatura de e-mail

Veículos
Xícaras e canecas
Sinalização

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

21
22
23
24

29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47



3

Logotipo
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Apresentação

A representação gráfica, que se traduz através do logotipo (marca), é a base de 
qualquer instituição e nela que está refletida a sua seriedade, comprometimen-
to, solidez e pretensões.

Vista como o primeiro contato com o público a que se refere, a marca pretende 
cativar e criar um vínculo recíproco de confiança e satisfação.

Para dar início a esse ciclo, é necessário que se garanta a integridade dessa mar-
ca, através de um memorial descritivo do projeto, como o que se segue, de 
forma a precaver uma possível inadequação nas aplicações, degradando a sua 
imagem.

De forma a redefinir os traços de uma marca tão importante como a do Minis-
tério Público de Santa Catarina, garantindo a credibilidade que lhe é devida e 
visando a respeitar e estreitar ainda mais esse vínculo direto que a sociedade 
possui com a instituição, buscou-se uma harmonização na linguagem visual, ga-
rantindo ao novo design a expressão ainda mais gritante dos valores de confor-
to, acolhimento, confiança, solidez e respeito, centrado no ser humano.

O bem-estar desta instituição se reflete diretamente no bem-estar do público 
a quem ele atende, consolidando o poder da sociedade através do suporte do 
Ministério Público de Santa Catarina.
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O logotipo em versão vertical tem como objetivo ser o 
modelo principal de aplicação da identidade do MPSC.  
Ela deve ser utilizada quando não houver as exceções 
previstas no presente manual.

Versão Horizontal

Versão Vertical

Uso preferencial
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O padrão cromático define a cor institucional e as cores que 
constituem a marca e as suas versões.

Cores padrão
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Helvética Bold

Helvética Regular
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Malha construtiva

O uso da malha construtiva tem o objetivo de se estabelecer 
proporções para a construção da marca.

Seu uso é necessário quando é feita pintura manual ou outra 
aplicação que não seja possível de reproduzir digitalmente.

Deve-se observar atentamente as proporções da construção 
original da marca, estabelecidas aqui em proporções X por X, 
das versões com contorno e sem contorno.

Versão Horizontal

Versão Vertical
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proporção da assinatura alterada

logotipo com sombra
logotipo rotacionado

logotipo deformado

X

X

X X

X

X

A aplicação correta do logotipo deve ser feira sempre com o 
maior critério possível, mantendo todas as características visu-
ais. 

Abaixo seguem demonstrações das restrições ao uso da marca, 
de acordo com os critérios listados: alterações cromáticas; rota-
ção; alteração da assinatura; distorção, Sombras.

Restrições ao uso
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Versão em escala de cinza, preto e cores chapadas

Versão em cinza e preto: a versão em cinza, preto e branco tem como objetivo atender basicamente 
fotocopiadoras que necessitam de alto contraste para uma cópia com qualidade.

Também pode-se utilizar a versão P/B para fabricação de carimbos e como máscara na produção de 
telas serigráficas.

A versão em negativo preto e branco apresenta inversão de cores para aplicações em materiais de cor 
escura, em serigrafia ou outra tecnologia de impressão que faça aplicação da cor branca.

É indicada também para o aumento da legibilidade e da aplicabilidade em fundos muito escuros.

Para os casos que não permitem degradê, utilizar a versão em cores chapadas de vermelho, verde e 
cinza.
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Margem de segurança

A margem de segurança garante o distanciamento adequado de 
elementos que são utilizados  com o logotipo. Ela assegura que 
não haja sobreposição de itens, como textos e outras marcas. 
Como regra, estabeleceu-se o parâmetro de altura do círculo 
cinza utilizado no elemento gráfico, sendo proibida a colocação 
de qualquer elemento ou corte nessa área.
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Aplicação com outros logotipos

Quando houver necessidade de aplicação em conjunto com ou-
tros logotipos, deve-se respeitar a margem mínima de seguran-
ça. Além disso, quando aplicado com logotipos de campanhas 
e programas institucionais, o logotipo do MPSC deve vir por úl-
timo.
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Redução do logotipo

Nas aplicações da marca, deve-se ficar atento na sua redução. 
Para não comprometer a legibilidade, a marca não deve ser re-
produzida com uma altura inferior a 1 cm.
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Aplicações em fundo fora de padrão

Em caso de aplicação em fundos de cores que se encontram fora 
do padrão de cores, a marca deve estar na versão padrão, man-

  ,edadilibigel aus ravreserp a amrof ed ,onrotnoc ues o es-odnet
e alterando-se para branco a cor da assinatura MPSC.
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Aplicações em fundo colorido

Os fundos coloridos ou os fundos de imagens fotográficas com 
cores pouco contrastantes comprometem a visualização do lo-
gotipo. Nesses casos, é recomendado o uso de uma caixa  bran-
ca com opacidade de 95 %.
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Assinatura institucional em conjunto

Essa assinatura poderá ser usada em materiais gráficos de cam-
panhas ins  publicações, eventos e em topo de e-
-mail, quando necessário, dos órgãos de execução, auxiliares e 
administra vos.
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Assinatura institucional Áreas de Atuação

Crime Organizado Direitos Humanos

Consumidor
D E F E S A  D O

Idoso
D E F E S A  D O

Crime Organizado
C O M B A T E  A O

Direitos Humanos
G A R A N T I A  D O S
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Assinatura institucional Áreas de Atuação

Crime Organizado Direitos Humanos
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O logotipo do MPSC possui uma versão simplificada, que deve 
ser usada apenas nos casos em que uma das versões completas 
já tenha sido utilizada na mesma peça gráfica, com destaque 
principal. Ex.: em uma publicação ou apresentação, a versão 
completa aparece na capa e a simplificada, nas páginas inter-
nas.

Redução máxima
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Aplicação em conjunto com
o Brasão do Estado de Santa Catarina
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Letreiro do Edifício Sede

Letreiro na fachada externa, aplicada na marquise metálica, com fundo em chapa de aço galvanizada número 
epaço 22,de dimensões 260x55 cm, pintada com pintura automotiva na cor branca e com letras em alto relevo 
com 15 mm de espessura. Serão letras caixa em aço inox, altura proporcional ao espaço, conforme layout, e 
logotipo MPSC com pintura automotiva.
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Simulação da aplicação do letreiro do Edifício Sede
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Portas de vidro dupla e simples
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

NOME DA PROMOTORIA / SETOR / CENTRO DE APOIO 

Informações adicionais do documento 

Rua Pedro Ivo, 231 -  Sala XXX – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-070  - Fone: (48) 3333-3333 – Fax: (48)  3333-3333 
email@mp.sc.gov.br - www.mp.sc.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel timbrado em A4 colorido
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Envelope ofício e envelope saco
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Pasta de uso interno
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Pasta de uso interno geral
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Cartão de visitas

Nome Sobrenome
Promotor de Justiça

Promotoria XXXXXXX
Avenida XXXX, n. XXX
Centro, XXXXXXX, SC
CEP XXXXX-XXX

Fone: (XX) XXXX-XXXX
E-mail: xxxx@mpsc.mp.br

xxxxx@mpsc.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
S a n t a  C a t a r i n a

Frente

Frente

50mm

90
m

m

Verso

Verso

50
m

m

90mm

Nome Sobrenome
Promotor de Justiça

Promotoria XXXXXXX
Avenida XXXX, n. XXX
Centro, XXXXXXX, SC
CEP XXXXX-XXX

Fone: (XX) XXXX-XXXX
E-mail: xxxx@mpsc.mp.br

xxxxx@mpsc.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
S a n t a  C a t a r i n a

www.mpsc.mp.br
youtube.com/ministeriopublicosc

twitter.com/mpscnoticias

facebook.com/ministeriopublicosc



30

Cartão de visitas com brasão

Frente

Frente

50mm

90
m

m

Verso

Verso

50
m

m

90mm

www.mpsc.mp.br
youtube.com/ministeriopublicosc

twitter.com/mpscnoticias

facebook.com/ministeriopublicosc

Nome Sobrenome
Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO
S a n t a  C a t a r i n a

Promotoria XXXXXXX
Avenida XXXX, n. XXX
Centro, XXXXXXX, SC
CEP XXXXX-XXX

Fone: (XX) XXXX-XXXX
E-mail: xxxx@mpsc.mp.br

xxxxx@mpsc.mp.br

Nome Sobrenome
Promotor de Justiça

Promotoria XXXXXXX
Avenida XXXX, n. XXX
Centro, XXXXXXX, SC
CEP XXXXX-XXX

Fone: (XX) XXXX-XXXX
E-mail: xxxx@mpsc.mp.br

xxxxx@mpsc.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
S a n t a  C a t a r i n a
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Papel timbrado em A4 colorido, monocromático  e preto e branco.
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Envelope ofício colorido e monocromático
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Envelope saco
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Crachá - funcionários

Jose Antonio da Silva
Cargo
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Crachás - visitantes e eventos

VISITANTE

Ed. Sede

01

1 o A N D A R
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Bloco de notas - eventos

bloco de notas com espiral bloco de notas simples
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Layout de apresentação de slides

capa

slide-mestre
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Pasta de uso geral
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CD-ROM :  selo e capa

XXXXXXXXXXXX

abril de 2013 

xxxxxxx

XX/XX/2014
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Outras aplicações institucionais



45

Veículos
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Xícaras e canecas
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Sinalização  

Placa geral da recepção 
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Sinalização  

Placa orientadora de corredor
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Sinalização  

Placa de porta
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Sinalização  

Placas de Sanitários e Copa

Copa
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Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC

fone: (48) 3229-9031/9011/9010/9174


