
Diretrizes para inserção de logos 
nos materiais de divulgação da 



ADVOGADO E ADVOGADA, 
CLIQUE PARA ACESSAR 

A PESQUISA

Áreas para inserção da logo, respeitando os alinhamentos destacados com a linha tracejada.

O que difencia as versões é 
a cor e o texto do retângulo 
de call to action.

E-MAIL MARKETING São 4 versões no formato 100x600px, uma para cada público: cidadão(ã), 
advogado(a), defensor(a) público(a) e membro do Ministério Público.



Áreas para inserção da logo, respeitando os alinhamentos destacados com a linha tracejada.

FÔLDER PARA 
IMPRESSÃO

São 2 versões no formato A4 para impressão: uma com o 
texto completo e outra com a versão reduzida

ACESSE A PESQUISA PELO QR CODE
CNJ.JUS.BR/PESQUISA-PERCEPCAO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Departamento de Pesquisas 
Judiciárias (DPJ), com apoio do Laboratório de Inovação de ODS (LIODS/CNJ) e 
cooperação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
realizará pesquisa com base na percepção do público quanto aos serviços 
prestados pelo Poder Judiciário e seu funcionamento.

O estudo obterá informações sobre o acesso ao sistema de justiça, o 
acompanhamento processual e a efetividade dos serviços jurisdicionais 
prestados, possibilitando o planejamento e desenvolvimento de melhorias 
para o Poder Judiciário.

Ressalta-se que a pesquisa se encontra no escopo da Estratégia Nacional do 
Poder Judiciário 2021-2026.

Os formulários de pesquisa serão destinados a quatro públicos diferentes: 
cidadãos(ãs) que já tenham sido parte em algum processo judicial nos 
últimos cinco anos, advogados(as), defensores(as) públicos(as) e 
membros do Ministério Público.

A coleta das respostas ocorrerá 
no período de 18 de abril a 
18 de maio de 2022.

PARTICIPE DO DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO 
PRESTADO PELO PODER JUDICIÁRIO E 
COLABORE COM A MELHORIA DA JUSTIÇA

A pesquisa será destinada a cidadãos e 

cidadãs que já tenham sido parte em algum 

processo judicial nos últimos cinco anos, 

advogados(as), defensores(as) públicos(as), 

promotores(as) e membros do Ministério 

Público, que poderão responder entre 

18 de abril a 18 de maio de 2022.

ACESSE A PESQUISA PELO QR CODE
CNJ.JUS.BR/PESQUISA-PERCEPCAO



PARTICIPE DO DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO 
PRESTADO PELO PODER JUDICIÁRIO E 
COLABORE COM A MELHORIA DA JUSTIÇA

A pesquisa será destinada a cidadãos e 

cidadãs que já tenham sido parte em algum 

processo judicial nos últimos cinco anos, 

advogados(as), defensores(as) públicos(as), 

promotores(as) e membros do Ministério Público, 

que poderão responder entre 

18 de abril a 18 de maio de 2022. Áreas para inserção da logo, respeitando os 
alinhamentos destacados com a linha tracejada.*

* Caso o Instagram o�cial do órgão possua um padrão de aplicação 
da própria logo nas redes sociais, poderá usá-lo. Se necessário, 
solicite à Secretaria de Comunicação do CNJ o ajuste da arte para 
que não haja con�ito de informações na imagem.

A pesquisa será destinada a cidadãos e cidadãs que já tenham sido parte 
em algum processo judicial nos últimos cinco anos, advogados(as), 
defensores(as) públicos(as), promotores(as) e membros do 
Ministério Público, que poderão responder entre 
18 de abril a 18 de maio de 2022.

PARTICIPE DO DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO PRESTADO PELO PODER 
JUDICIÁRIO E COLABORE COM A MELHORIA DA JUSTIÇA

REDES SOCIAIS
VERSÃO BRANCA

São dois formatos: quadrado (para Instagram e Facebook) e retangular (para Twitter)



Áreas para inserção da logo, respeitando os 
alinhamentos destacados com a linha tracejada.*

* Caso o Instagram o�cial do órgão possua um padrão de aplicação 
da própria logo nas redes sociais, poderá usá-lo. Se necessário, 
solicite à Secretaria de Comunicação do CNJ o ajuste da arte para 
que não haja con�ito de informações na imagem.

REDES SOCIAIS
VERSÃO DEGRADÊ

São dois formatos: quadrado (para Instagram e Facebook) e retangular (para Twitter)



ATENÇÃO

Não está autorizada a alteração do formato, da paleta de cor, do texto 
ou da ordem de diagramação de nenhum dos materiais aqui presentes 
sem prévia autorização por parte do Conselho Nacional de Justiça.

Insira a logo deseja na parte inferior de cada peça, 
respeitando a proporção entre os logos 
existentes (Pnud, CNJ e Liods).

Para mais materiais da Pesquisa, 
acesse: www.cnj.jus.br/pesquisa-percepcao

Para solicitar alterações ou outras versões, 
envie um e-mail para: comunicacao@cnj.jus.br

Secretaria de
Comunicação
Social


