
 
 

 
 
Prezados Associados, 

  

Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 

1º de Janeiro de 2017. 
 

Conforme aprovação dos Comitês de Jornais e de Revistas do IVC foram alterados 

alguns artigos das Normas Técnicas do Instituto, conforme destacamos abaixo: 

 
1. Alteração do valor do desconto máximo do preço de capa de jornais e 

revistas pagas passando para 60%. Sendo assim, mencionamos abaixo 

todos os artigos que sofreram alteração: 

 

Artigo 8 - Alínea “b”: Na venda avulsa, o exemplar deverá ser adquirido por preço 
não inferior a 40% daquele estampado na publicação. 

 

Artigo 8 - Alínea "c": Nas assinaturas, o preço por exemplar não poderá ser inferior 

a 40% 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 45 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 45 dias da data do 

término do contrato objeto da renovação, no caso de jornais e 60 dias no caso das 

demais publicações de circulação paga. 

 
Artigo 8 - Alínea "d.3": O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao valor da 

parcela subseqüente, exceto quando o valor da parcela cobrir o período pago, não 

ultrapassando o desconto máximo de 60% do preço de capa; 

 
Artigo 8 - Alínea "g.1": Os exemplares avulsos e as assinaturas vendidas mediante 

prêmios, brindes, ofertas especiais, concursos e outras formas de promoção, se o 

preço pago, por exemplar, não for inferior a 40% do preço de capa. O Associado 

Auditado deverá registrar nas IJAs informações sobre períodos da promoção e 
especificação dos prêmios; 

 

Artigo 8 - Alínea "g.2": As assinaturas múltiplas, ou assinaturas dadas como brindes, 

até o limite de 10 assinaturas por comprador, se o preço do exemplar não for inferior 
a 40% do preço de capa; 

 

Importante: No caso de jornais pagos, na venda com sobreposição de entrega 

(impresso + digital) não houve alteração (Artigo 55 - Parágrafo Único - Item iii), ou 

seja, o desconto no impresso continua sendo de no máximo 50%, e no digital de até 
60%. 

 

 

 
 

 



2. Para revistas pagas não há mais limite para o juramento da circulação da 

edição digital na IJA. Para jornais pagos já não havia este limite. Para tanto, 

foi alterado o Artigo 59 das Normas Técnicas que agora está assim definido: 

 
Artigo 59: Para a categoria de circulação paga, seja jornal ou revista, não há limite 

para o total da circulação da edição digital a ser informado na mesma IJA.  

 

Importante: Não há mais limites de digital à ser informado na IJA apenas para a 
categoria de circulação paga (jornal e revistas). Para publicações controladas a 

norma continua prevendo limites, conforme estabelecido no Artigo 66. 

 

 
3. Acréscimo de 1 ponto por ocorrência de faltas gravíssimas. Inclusão do 

Parágrafo 6º do Artigo 134 que ficou assim estabelecido: 

 

Artigo 134 - Parágrafo 6º: A persistência de uma falta gravíssima, ou confirmação 

de falta que se enquadre em mais de um item, terá o acréscimo de 01 ponto por 
ocorrência. 

 

 

Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  

Atenciosamente, 

 

   
  

Pedro Silva 

Presidente Executivo 

IVC - Instituto Verificador de Comunicação 

 


