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APRESENTAÇÃO

A identidade visual de uma organização é 
um dos seus principais patrimônios. É por 
meio dela que uma instituição transmite 
visualmente seus valores, sua filosofia, 
torna-se visível e reconhecida pelo público, 
portanto, deve ser aplicada com clareza.

Este Manual tem como finalidade informar 
e servir de base para a consolidação dos 
padrões de utilização do logotipo institucional 
do Ministério Público do Estado da Bahia.

Qualquer peça de comunicação ou material 
institucional, independentemente da mídia 
usada (impressa ou eletrônica), deve ser 
claramente identificada por meio de uma das 
formas de aplicação do logotipo institucional 
do Ministério Público. 

Informe-se sobre as regras básicas de 
aplicação (área de proteção, erros comuns, 
tamanho mínimo).

Qualquer interpretação ou interferência sobre 
o logotipo institucional, independentemente 
da excelência do nível criativo, incidirá na 
leitura do mesmo, causando ocorrências que 
podem perturbar e confundir a percepção da 
identidade visual da Instituição.
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APLICAÇÃO PRINCIPAL

O logotipo institucional do Ministério Público 
do Estado da Bahia, sobre fundo branco, é a 
forma prioritária de sua aplicação. Este deve 
ser o ponto de partida para qualquer material 
de comunicação.

APLICAÇÃO DO LOGOTIPO

COLORIDO

Na impossibilidade de aplicação sobre fundo 
branco, deverão ser utilizados fundos lisos e 
claros, até uma porcentagem equivalente a 15% 
da saturação total da cor.

NEGATIVO

Esta aplicação somente deve ser usada em 
situações onde o logotipo institucional não possa 
ou não deva ser impressa em cores (redução de 
custos, por exemplo).

REDUÇÃO MÁXIMA

O logotipo institucional poderá ser reduzido de 
acordo com a necessidade, observado o limite 
máximo de redução proporcional de 22mm 
de largura, para dar condição de legibilidade, 
visibilidade e leitura.

22mm
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TIPOGRAFIA

Helvetica é a família tipográfica utilizada na 
identidade visual do Ministério Público do 
Estado da Bahia, sendo utilizada a Helvetica 
75 Bold para o texto do logotipo.

CORES

Para obter o melhor resultado na reprodução 
das cores, deve-se sempre utilizar como 
referência as cores originais da tabela 
PANTONE. Em caso de impossibilidade, optar 
pelo padrão CMYK equivalente ou RGB para 
aplicações em meio digital.

ESTRUTURA DO LOGOTIPO

Helvetica 75 - Bold: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Process Black C

Helvetica 75 - Bold

20% de Process Black C

Red 032C

CMYK RGBPANTONE
0 - 91 - 87 - 0 221 - 62 - 49Red 032C

0 - 0 - 0 - 100 31 - 26 - 49Process Black C

0 - 0 - 0 - 20 193 - 193 - 19320% de Process Black C
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APLICAÇÃO EM MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO EXTERNA

Em materiais de divulgação externa deve-se 
usar apenas a aplicação principal do logotipo 
institucional do Ministério Público do Estado 
da Bahia, sem aplicações associadas a 
órgãos ou unidades internas. 

ASSOCIADA A PROJETOS E 
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

Nas aplicações associadas a logotipos 
de programas, projetos, serviços e ações 
institucionais deve-se observar os seguintes 
critérios: o grau de envolvimento com o 
que está sendo comunicado e a relação 
hierárquica entre os logotipos envolvidos. 

O logotipo institucional do Ministério Púbico 
do Estado da Bahia ficará sempre à direita 
ou abaixo do conjunto. Os demais logotipos 
serão distribuídos horizontalmente, da direita 
para a esquerda.

APLICAÇÃO CONJUNTA PADRÃO
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APLICAÇÃO VERTICAL

Em algumas situações será necessária a 
utilização de aplicação vertical. O grau de 
envolvimento e a relação hierárquica entre as 
partes envolvidas segue o mesmo princípio 
da aplicação padrão, mas no sentido vertical, 
de baixo para cima.

O logotipo institucional do Ministério Púbico 
do Estado da Bahia ficará sempre abaixo 
do conjunto. Os demais logotipos serão 
distribuídos verticalmente, de baixo para 
cima.

APLICAÇÃO CONJUNTA ALTERNATIVA

Caso o logotipo associado tenha sua própria 
aplicação vertical, ele não deve ter mais do que a 
metade da largura do logotipo do MPBA.
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ASSOCIADA A LOGOTIPOS EXTERNOS

Nas aplicações associadas a outros 
logotipos, como os de parceiros ou 
apoiadores, o logotipo institucional do 
Ministério Púbico do Estado da Bahia ficará 
sempre à direita do conjunto. Os demais 
logotipos serão distribuídos horizontalmente, 
da direita para a esquerda.

O espaço entre os logotipos representado 
ao lado é considerado o ideal, podendo ser 
reduzido a depender da situação.

APLICAÇÃO CONJUNTA PADRÃO

Deve-se utilizar algum tipo de separador para 
distinguir o logotipo do MPBA de outros logotipos 
não pertencentes à Instituição. O separador 
pode ser uma linha e será usado apenas 
dentro da mesma categoria (apoio, patrocínio, 
realização, entre outras).



9Manual de Uso da Identidade Visual
Ministério Público do Estado da Bahia

APLICAÇÃO VERTICAL

Nas aplicações verticais, o logotipo 
institucional do Ministério Púbico do Estado 
da Bahia ficará sempre abaixo do conjunto. 
Os demais logotipos serão distribuídos 
verticalmente, de baixo para cima, de acordo 
com o grau de importãncia de sua aplicação 
no respectivo material.

APLICAÇÃO CONJUNTA ALTERNATIVA
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ASSOCIADA A ÓRGÃOS E/OU 
UNIDADES INTERNAS

A aplicação de assinaturas de órgãos e 
unidades do MPBA, associadas ao seu 
logotipo institucional, deve ser usada 
apenas em materiais de divulgação interna, 
observando a relação hierárquica entre estes. 

O logotipo institucional do MPBA ficará 
sempre à direita ou abaixo do conjunto de 
assinaturas, distribuídas horizontalmente, da 
direita para a esquerda, seguindo a ordem 
hierárquica crescente.

Os referidos órgãos ou unidades serão 
representados de forma padronizada, 
utilizando a mesma cor preta do logotipo 
institucional do Ministério Público (Process 
Black C) ou equivalente na escala CMYK.

APLICAÇÃO CONJUNTA PADRÃO

A aplicação conjunta com órgãos/unidades 
internas e logotipos externos deve observar as 
normas de aplicação.
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APLICAÇÃO VERTICAL

Em algumas situações será necessária a 
utilização de aplicação vertical. A relação 
hierárquica entre estes segue o mesmo 
princípio da aplicação padrão, mas no 
sentido vertical, de baixo para cima.

Os referidos órgãos ou unidades serão 
representados seguindo a aplicação padrão, 
descrita na página anterior.

APLICAÇÃO CONJUNTA ALTERNATIVA

A ordem hierárquica segue o mesmo modelo na 
aplicação vertical: logotipo institucional do MPBA, 
o órgão principal e o específico, de baixo para 
cima.
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APLICAÇÃO EM NEGATIVO

Essa aplicação é adequada para uso em 
fundo escuro, onde o material impresso tenha 
quantidade limitada de cores e não seja 
possível a utilização do logotipo institucional 
na configuração original. 

FUNDOS COLORIDOS

Em fundo colorido chapado ou fundo preto, 
o logotipo institucional pode ser aplicado nas 
cores originais e o texto na cor branca. O 
importante é que o nome continue legível.

FUNDOS DIFUSOS

Sobre fundos difusos, fotos e texturas, a 
aplicação do logotipo institucional deve ser 
feita sobre um fundo branco, como uma 
caixa.

APLICAÇÕES SOBRE FUNDOS

As margens de proteção do logotipo institucional 
em relação às bordas da caixa devem ter o 
tamanho equivalente à altura do texto preto.
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APLICAÇÃO EM MONOCROMIA

Essa aplicação é adequada em materiais 
a serem impressos em uma única cor, por 
questão de redução de custo ou limitação 
técnica. É aconselhável evitar cores diferentes 
do cinza, preto e vermelho neste tipo de 
aplicação, a fim de preservar a integridade do 
logotipo institucional.

APLICAÇÃO EM ESCALA DE CINZA

Adequada exclusivamente para publicações 
impressas somente em tons de cinza 
(graduação do preto ao branco). Essa versão 
deve ser utilizada sempre na cor preta e será 
aplicada nas situações em que as limitações 
de reprodução impeçam outra opção.

APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE COR

Red 032C Process Black C 20% de Process Black C

Process Black C

20% de Process Black C

80% de Process Black C
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LOGOTIPOS COM OPÇÃO VERTICAL

É possível aplicar apenas o símbolo gráfico, 
ou parte dele, em situações específicas, 
como em selos para correspondência ou num 
ícone de um aplicativo eletrônico. 

Qualquer forma de aplicação do logotipo 
que não conste neste manual deve ser 
apresentada à Assessoria de Publicidade da 
CECOM/MPBA, para análise e aprovação.

APLICAÇÕES DIFERENCIADAS

PROIBIDO 
O ACESSO 
DE PEDESTRE
PELA RAMPA

PROIBIDO 
O ACESSO 
DE PEDESTRE
PELA RAMPA
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EXEMPLOS DE APLICAÇÕES 
INCORRETAS

• Dividir o logotipo por dois campos de 
fundo; 

• Interferir graficamente sobre o logotipo; 

• Enclausurar o logotipo por uma forma/
campo regular ou irregular, sem a devida 
margem; 

• Encobrir parte do logotipo; 

• Aplicar padrões, gradientes ou texturas 
sobre o logotipo;

• Usar sombra ou relevo no logotipo; 

• Aplicar o logotipo onde não haja contraste 
suficiente com o fundo; 

• Usar outline/contorno no logotipo; 

• Alterar a grafia do logotipo ou tentar 
redesenhá-lo; 

• Alterar as relações de dimensão e/ou de 
posicionamento entre o símbolo e o texto.

APLICAÇÕES INCORRETAS
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NORMAS RELACIONADAS

ATO NORMATIVO Nº 005/2014  Institui a identidade visual do Ministério Público do Estado da Bahia.

ATO NORMATIVO Nº 010/2013  Organiza as ações de comunicação social, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Art. 5º Compete à Assessoria de Publicidade:

V. promover e monitorar a uniformização e o fortalecimento da identidade visual do Ministério Público, zelando pelo emprego correto de 
sua marca;

X.aprovar layouts das peças gráficas, roteiros das peças eletrônicas e marcas;

ATO NORMATIVO Nº 011/2013  Disciplina as ações de comunicação social, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Art. 1º São ações de comunicação social, de responsabilidade da Central Integrada de Comunicação Social do Ministério Público - 
CECOM: 

IV. promoção de ações do Ministério Público, visando incentivar o conhecimento público de serviços, marcas ou políticas institucionais;

V. apoio institucional a ações de terceiros, para agregar valor à marca ou divulgar assuntos relacionados aos objetivos institucionais.

Art. 12. A criação, produção e divulgação de peças publicitárias deverão observar os padrões definidos no Manual de Uso da Identidade 
Visual do Ministério Público do Estado da Bahia e os critérios de comunicação estabelecidos, de modo a assegurar a preservação e 
integridade da imagem institucional. 

§ 1º A aplicação da marca do Ministério Público deverá ocorrer de acordo com os padrões de cores, formato e tipografia estabelecidos 
no referido Manual, sendo vedada a sua utilização ou disponibilização a terceiros sem a análise e manifestação prévia da Assessoria de 
Publicidade.

§ 3º As alterações e edições de peças publicitárias e marcas do Ministério Público serão de responsabilidade da Assessoria de 
Publicidade, sendo vedada a disponibilização de arquivos editáveis a órgãos/unidades ou a terceiros.
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