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Introdução
Este manual tem como principal objetivo instruir e padronizar o uso da identidade visual do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - definida e aprovada pela Assessoria de Imprensa do
Tribunal.
A identidade visual é parte essencial da comunicação de uma instituição e vai muito além da aplicação correta de uma marca. Ela ordena e padroniza o uso de diversos elementos visuais que irão
ajudar a transmitir a personalidade da instituição. São também elementos desta identidade as
cores, tipografias, composições e a marca propriamente dita.
Portanto, é fundamental que todas as ações de comunicação visual internas e/ou externas assinadas pelo TJPR respeitem as regras aqui estabelecidas, mantendo características de unidade,
legibilidade e destaque.
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Conceito
Hoje, as decisões são modernas, cheias de recursos digitais e tecnológicos. A marca representa
essa personalidade. Ela é equilibrada e transmite a segurança de uma justiça efetiva, eficiente e
eficaz. Além de ser limpa e clara, mostrando toda a preocupação em tornar a jurisdição acessível
ao cidadão.
O logo do TJPR foi criado considerando cinco elementos que representam esse Tribunal.
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Marca
A marca é o elemento base da identidade visual do Tribunal de Justiça do Paraná e deve aparecer
em todas as comunicações oficiais do Tribunal. Não deve ser modificada de modo algum, sob risco
de perder a identidade. Ela é formada por um símbolo e um logotipo. O símbolo pode ser usado de
forma isolada, mas o logotipo não.

Símbolo

Logotipo
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Marca | Vertical
Para as situações em que o uso horizontal não favorecer a visibilidade da marca, pode-se adotar o
formato vertical. Nessa versão, o símbolo e o nome são alinhados pelo centro, respeitando a proporção entre os elementos.

TJPR
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Marca | Apenas Sigla
Tanto a marca horizontal quanto a marca vertical podem ser usadas apenas com a sigla do TJPR.
Não haverá alteração de proporção nem posição dos elementos.

TJPR
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Marca | Variações
O TJPR é a marca matriz à qual todos os nomes e signos de áreas internas, programas, sistemas
e ações devem estar subordinados.
Eventual logo ou identidade visual deverá ter a logo matriz corretamente aplicada pela Assessoria
de Imprensa como forma de reforçar a marca e a unicidade do Tribunal.
Não é autorizada a criação de logos para secretarias, seções, diretorias ou quaisquer áreas ou
setores que componham a estrutura do organograma do TJPR. Para isso, será criada pela
Assessoria de Imprensa, por demanda, a estilização do nome da área, aplicada à marca matriz do
TJPR, à exemplo das aplicações abaixo:

1ª Vice
Presidência
1ª Vice
Presidência
Não crie seus próprios logos ou outras identidades.
Trabalhe com a Estratégia de Branding, de competência
da Assessoria de Imprensa.
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Marca | Área de Proteção
A área de proteção ao redor da marca serve para preservá-la da interferência visual diante de
elementos gráficos, como texto, fotos ou principalmente outras marcas. A margem se dá pela
altura da letra “T“ da marca.
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Marca | Redução Mínima
Para que a marca tenha legibilidade garantida, independentemente do método de reprodução
escolhido, é fundamental que seja respeitado o limite de tamanho mínimo. Este limite foi estabelecido para resguardar a boa visibilidade da marca, garantindo perfeita comunicação com o emissor.
Deve-se respeitar a proporção entre os elementos da marca, não podendo haver nenhum tipo de
alteração nas respectivas formas e espaçamentos para não comprometer a legibilidade.

Com nome completo

Somente sigla

TJPR
1,5 cm
3 cm

0,85 cm

1,7 cm
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Marca | Aplicação em Fundo
A marca deve ser aplicada preferencialmente sobre fundos monocromáticos. Assim, não haverá
risco de ela estar associada a figuras indesejadas ou a formar áreas com poluição visual.
Os fundos dividem-se em duas opções, os claros e os escuros. Sobre fundos claros podem ser
utilizadas as versões da logo azul escura. Aplicada sobre fundos escuros, deve-se usar a versão
branca.
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Marca | Aplicação em fotografia
As aplicações em fundos fotográficos são permitidas, com bom senso e desde que sua visualização
não seja prejudicada, obedecendo aos seguintes critérios de utilização:
A marca deve ser aplicada sobre uma área de cor homogênea da imagem.
O respiro definido na Área de Proteção deve ser respeitado, de forma que
objetos figurativos ou quaisquer elementos que chamem a atenção não
tenham uma aproximação excessiva da marca;
A escolha da imagem fotográfica deve ser adequada aos princípios e
valores do Tribunal de Justiça do Paraná.

TJPR

TJPR
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Padrão Cromático
Esta é a paleta de cores oficiais da identidade visual do TJPR.
GRADAÇÃO
C90 M50 Y40 K40
R18 G49 B65
#123141
C95 M15 Y35 K00
R18 G133 B136
#128588
C70 M05 Y30 K00
R75 G174 B154
#4bae9a
C05 M30 Y75 K00
R238 G177 B52
#eeb134
C05 M65 Y65 K00
R235 G85 B59
#eb553b
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Tipografia
A uniformização da tipografia é um recurso capaz de conferir unidade à instituição e, consequentemente, otimizar a experiência da marca nos pontos de contato com os públicos internos e externos.
A fonte principal da marca do TJPR é a D-DIN (e suas variações).

D-DIN
D DIN
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

D DIN Condensed
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

D DIN Italic
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

D DIN Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

D DIN Bold
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
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Exemplos de Aplicações
Exemplos de aplicações corretas da identidade visual do TJPR.
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Proibições de Aplicações
Os casos aqui demonstrados estão expressamente proibidos.

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

Não mudar a proporção
entre os elementos.

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

Não alterar a posição dos
elementos.

R
P
J
T

A
TIÇ
JUS NÁ
DE PARA
L
NA O DO
BU
TRI ESTAD
O
D

Não rotacionar.

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

Não distorcer.

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

Não aplicar em cores
diferentes das permitidas
nesse manual.

Não usar fundo chapado
sobre imagem.
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Orientações Finais
É importante entender que a percepção clara da identidade visual pelo receptor é imprescindível.
Tenha as regras básicas de aplicação em mente ao criar uma peça que contenha a marca TJPR.
Alta fidelidade é indispensável na reprodução da marca e na preservação de sua identidade.
Para tanto, é necessário reproduzi-la a partir do arquivo gráfico digital fornecido.
Reproduções com base em assinaturas já impressas não devem ser realizadas, pois causam
distorções.
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Este guia é de consulta obrigatória para uso da
marca do Tribunal de Justiça do Paraná.
Para solicitar os arquivos da marca ou receber
orientações de procedimentos em casos e
situações pontuais não exemplificadas neste
manual, consulte a Assessoria de Imprensa,
por meio do e-mail imprensa@tjpr.jus.br.

