
  
  
  
  
  

  
Prezados Associados,  
 
Os membros dos Comitês Especialistas do IVC identificaram a necessidade da revisão de alguns artigos das 
Normas Técnicas, cujas alterações aprovadas e válidas a partir de 01 de setembro de 2011, reproduzimos 
abaixo, destacadas em vermelho:  
 
Artigo 8  
c - Nas assinaturas, o preço por exemplar não poderá ser inferior a 50% do preço de capa para venda avulsa 
estampado na publicação na data da venda, data esta registrada no relatório de venda ou no documento 
para renovação da assinatura. Além disso, para assinantes novos, a data de pagamento não poderá 
ultrapassar 30 dias da data do relatório de venda, no caso de jornais e 60 dias no caso das demais 
publicações de circulação paga,  de acordo com regras das alíneas “d” e “e”, deste mesmo artigo. 
Renovação de assinaturas: a data de pagamento (único ou primeira parcela) não  poderá ultrapassar a 
30 dias da data do término do contrato objeto da re novação, no caso de jornais e 60 dias no caso das 
demais publicações de circulação paga.  
d - Nas assinaturas a serem pagas parceladamente: 
- jornais:  cada parcela deverá dar cobertura aos exemplares entregues com um prazo máximo de 30 dias 
para pagamento, a contar da data de capa do 1o exemplar recebido de cada período descoberto. 
- demais publicações de circulação paga: cada parce la deverá dar cobertura aos exemplares 
entregues com um prazo máximo de 60 dias para pagam ento, a contar da data de capa do 1o 
exemplar recebido de cada período descoberto. 
e - O recebimento da assinatura vendida à vista não poderá ultrapassar os prazos fixados no caput da alínea 
“c”, contados do seu início. Ultrapassando este prazo, todos os exemplares expedidos serão considerados 
Circulação Gratuita. As subalíneas que se seguem aplicam-se à  presente alínea “e” e à alínea “f”. 
e.2 - Os prazos estipulados no caput desta alínea “c”  não se aplicam às assinaturas pagas por empenho 
governamental, pelas contas telefônicas, cartão de crédito, débito automático em conta corrente ou que 
dependam de novas modalidades de pagamento, cabendo em cada caso ao associado auditado comprovar 
os respectivos prazos operacionais, desde que o agente recebedor tenha sido informado dentro de 30 dias 
após o início da assinatura; 
g.6 - Os exemplares enviados aos assinantes após o vencimento das assinaturas anuais, 
independentemente de renovação , por um período de até 30 dias. Neste caso, os documentos “Listagem 
de Expedição” e “Roteiro de Entrega Domiciliar” terão que ser colocados à disposição do auditor, além dos 
demais documentos comprobatórios; 
 
Art. 60  - A auditoria de circulação poderá ser realizada a pa rtir da data de entrega da IJA, pelo 
associado auditado, para divulgação pelo IVC.  
§Único - A auditoria prevista no caput deste artigo poderá ser realizada, independentemente de o associado 
auditado ter fornecido a IJA ao IVC, nos casos em que, a exclusivo critério do IVC, for julgada oportuna. 
 
Art. 87 -  Os associados que cometerem irregularidades em relação aos Estatutos Sociais, Normas Técnicas 
e demais regras do IVC, serão penalizados com sanções administrativas e/ou receberão pontuação de 
acordo com a natureza da falta. 
§2o - No caso de associado auditado, a pontuação é aplicada tão somente ao veículo em que for observada 
a infração. 
 
Art. 88 -  §4o – Uma vez reconhecidos, pelo Presidente Executivo do IVC, como obstrução aos 
trabalhos de auditoria, a persistência no atraso ou  resistência à entrega de documentação 
comprobatória da circulação, levarão à imediata sus pensão das IJAs publicadas e não auditadas, 
pelo prazo da regularização da pendência, antes que  qualquer outra sanção prevista nestas Normas 
possa ser aplicada.  
 



Art. 19  - Os documentos de qualificação dos destinatários da publicação deverão ser atualizados, pelo 
menos, de dois em dois anos , contados da primeira edição analisada na Auditoria Prévia. 
§ 1o- Estes documentos serão rubricados e datados pela equipe de auditores. 
§ 2o- Constatado que o prazo dos referidos documentos foi ultrapassado, os assinantes  serão 
automaticamente excluídos da categoria de Circulação Controlada de Conteúdo Dirigido e considerados 
como distribuição gratuita não-qualificada. 
§ 3o - Ressalvadas as inclusões e cancelamentos, a cada destinatário de Circulação Controlada de 
Conteúdo Dirigido, devem ser expedidas todas as edições da publicação durante o período em que 
permanecer qualificado. 
 
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
 
Atenciosamente, 
  
  
  
Pedro Silva 
Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Circulação 
 
  
 


