
 
 
Prezados Associados, 
  
Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 1º de novembro de 
2013, sendo que as alterações nela contidas foram aprovadas pelos Comitês Especialistas do Instituto. 
 
Esta versão das Normas Técnicas contempla a introdução de dois novos capítulos, sendo eles: 

 Capítulo 7: Dos Eventos 

 Capítulo 12: Das Edições Digitais de Publicações com Circulação Controlada 

Complementando, os Artigos 31, 52, 56, 60 e 123 sofreram alterações que estão destacadas abaixo em 
vermelho: 
 
Artigo 31 - alínea b: Dispostos em suportes para retirada espontânea por pessoas, em locais de acesso 

restrito, que corresponderão a “pontos não assistidos”. 
b.1  - De acordo com o reparte total destinado à distribuição, a quantidade de exemplares de uma edição 

destinada para os “pontos não assistidos” não poderá exceder os seguintes limites: 
b.1.1 - até 10.000 exemplares poderão destinar 100% do reparte. 
b.1.2 - 10.001 até 50.000 exemplares poderão destinar até 10% do reparte total. 
b.1.3 -  acima de 50.000 exemplares poderão destinar até 5% do reparte total. 

b.2  - Publicações com reparte total destinado à distribuição maior que 10.000 exemplares, entrarão em 

mais de uma faixa e utilizarão os percentuais de 10% e 5%, de acordo com a parcela em que se situem 
em cada uma das faixas.   
b.3  - Para efeito de cálculo do limite de “pontos não assistidos” utiliza-se o reparte total destinado à 
distribuição, multiplicado pelos percentuais previstos nas subalíneas da alínea “b.1”. 

 
Artigos 52 e 60 - Entende-se como edição digital, a versão similar da publicação impressa que foi 

distribuída eletronicamente. 

 
Artigo 56 - As IJAs apresentarão os resultados das edições digitais através de campos específicos para 

o total de sua circulação no Brasil e também no Exterior, observado o seguinte: 
a - As IJAs também apresentarão a soma das circulações das edições impressas e das digitais, segundo 

o estabelecido no Art. 66 destas normas. 
b - Para circulação no Brasil deverão ser apresentadas nas IJAs as quantidades de edições digitais 

vendidas isoladamente e as quantidades com sobreposição de entrega com a edição impressa. 
c - No caso de jornais, as quantidades de edições digitais vendidas deverão ser apresentadas também 

com detalhamento, inclusive regional, em IJA específica. 
 
Artigo 123 - Inclusão da falta para Circulação / Distribuição em atraso que, se realizada após 30 dias de 

sobreposição da edição seguinte, será aplicada a pontuação de 3 pontos para a publicação. 
  

Com relação ao Artigo 56, informamos que o juramento dos dados de circulação de edição digital com 
sobreposição e sem sobreposição será realizado a partir da edição de janeiro de 2014 das publicações.  
 
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
   
  
Pedro Silva 

Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Circulação 

 
 


