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CIRCULAR Nº 586 
 
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2006.  
 
Do: Diretor Geral.    
Para: Todos filiados. 
Assunto: Resoluções sobre o uso indevido do logotipo do IVC. 
        
Prezados filiados, 
 
Verificamos a ocorrência de alguns casos de uso indevido do logotipo do IVC. Portanto, conforme 
aprovação de nossa Diretoria e detalhamentos mais abaixo, seguem os procedimentos já 
adotados e as novas regulamentações sobre este assunto: 
 
1) Publicações não filiadas de empresas filiadas: 

- Neste caso, após a notificação emitida pelo IVC, sempre ocorria a regularização da 
situação (filiavam a publicação ou paravam de usar o logo). 

- Para evitar novas ocorrências, passam a vigorar as seguintes regras: 
- Nesta circunstância será obrigatória a filiação ao IVC por um período mínimo equivalente a 

três edições (de forma que os demais filiados possam ter acesso às informações de suas 
circulações). 

- Além disso, serão feitas as cobranças retroativas com o dobro do valor, referentes ao 
período de utilização indevida do logotipo. 

- Estas medidas se incorporam automaticamente às Normas Técnicas do nosso Instituto (a 
partir desta data). 

 
2) Publicações já filiadas: 

-  Permanecem normalmente as regras de divulgação que constam nas Normas Técnicas 
do IVC (podem usar o logotipo de acordo com as regras já existentes). 

 
3) Publicações não filiadas: 

- Ocorreram raros casos e manteremos os procedimentos de encaminhar notificações 
extrajudiciais ou judiciais para os responsáveis. 

- Em casos extremos, já levamos à justiça e obtivemos retratação e indenização em prol do 
IVC. 

 
Além disso, para evitar possíveis dúvidas, lembramos que o IVC disponibiliza a relação com 
todas as publicações filiadas através do seguinte link de nosso site:  
www.circulacao.org.br/publi_filiadas.html  
 
Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
adicionais. 
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo da Costa Silva 
Diretor Geral - IVC 


