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O que vamos abordar?



• Título aduaneiro para operações de Admissão Temporária;

• As iniciais ATA são um acrônimo do francês e inglês para "Admission

Temporaire/Temporary Admission“;

• Reflete parceria entre a OMA e ICC para a facilitação das operações

de admissão e exportação temporárias;

• Convenção ATA de 1963;

• Convenção de Istambul de 1990 (OMA);

• Integra 77 países, incluindo o Brasil.

O que é o ATA Carnet?



O ATA Carnet é um passaporte aduaneiro 
internacional que permite a livre entrada de 
bens em 77 países, incluindo o Brasil, sem a 

cobrança de impostos. 

O que é o ATA Carnet?



Em 2016, foram emitidos mais de 181 mil ATA Carnets, com 
cobertura para US$ 21 bilhões em bens.
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ATA Carnet no mundo



• A CNI é a entidade garantidora designada pela RFB (2014);

• FIESP é a entidade emissora do documento;

• Exigida contratação de Seguro Garantia;

 Legislação:

• Decreto Nº 7.545 – 02/08/2011 (Convenção de Istambul);

• IN RFB Nº 1639 – 10/05/2016 (Admissão Temporária);

• CAMEX Nº 101 – 31/11/2016 (Adequação de procedimentos);

• IN RFB Nº 1657 – 29/08/2016 (Exportação Temporária);

• IN RFB Nº 1727 – 10/08/2017 (Altera as duas Instruções anteriores).

Como funciona no Brasil



O sistema é coordenado mundialmente pela ICC e o arranjo entre 
entidade empresarial e aduana se repete entre os países signatários.

O que é a rede garantidora?



O QUE É AMPARADO PELO ATA CARNET?

A finalidade da exportação é mais importante do que o bem 
exportado.

Amostras comerciais 
para feiras e 
congressos

Material para fins 
científicos e 

educacionais.

Material profissional
e equipamento 

esportivo.

O que é amparado pelo ATA Carnet?



O Brasil não aderiu a todos os anexos da Convenção de Istambul para 
admissão temporária.

B.1
Mercadorias 
destinadas a 
feiras, 
congressos e 
manifestações 
similares.

B.2
Material 
profissional

B.3
Contêineres, 
pallets, 
embalagens, 
amostras e 
outras 
mercadorias 
importadas no 
âmbito de uma 
operação 
comercial

B.4
Mercadorias 
importadas no 
âmbito de 
produção

O que é amparado pelo ATA Carnet?



B.5
Mercadorias 
importadas 
para fins 
educativos, 
científicos e 
culturais.

B.6
Objetos de 
uso pessoal 
dos viajantes e 
as 
mercadorias 
importadas 
para fins 
desportivos.

B.7
Material de 
propaganda 
turística.

B.8
Mercadorias 
importadas no 
âmbito de tráfego 
fronteiriço.

B.9
Mercadorias 
importadas para 
fins comunitários.

O que é amparado pelo ATA Carnet?



• Para a exportação temporária, é necessário verificar as fichas dos 

países signatários.

www.cni.org.br/atabrasil

O que é amparado pelo ATA Carnet?

http://www.cni.org.br/atabrasil


Benefícios e importância

 Harmoniza legislações;

 Dispensa o RADAR e SISCOMEX;

 Dispensa documentos;

 Reconhecido 

internacionalmente;

 Único processo aduaneiro;

 Confiabilidade e agilidade;

 Reduz a zero o risco de apreensão 

ou retenção dos bens em aduanas.

 Menos custo na circulação 

internacional de bens;

 Economia de tempo no preparo de 

documentação para exportação e 

importação temporárias;



Benefícios e importância

 Segurança para o transporte de materiais de trabalho, para 

fins educativos, científicos, culturais e desportivos;

 O país atua de acordo com normas internacionais;

 Facilita a realização de grandes eventos internacionais no 

Brasil.



Único documento para 

admissão temporária em 

77 países

Solicitação on-line e 

emissão exclusiva pela 

CNI e Federações

Agilidade e credibilidade 

nas operações de 

empresas e de outros 

usuários

Validade de 12 meses e 4 

viagens incluídas

Operação garantida por 

renomadas entidades 

empresariais no mundo

Investimento único e 

acessível para seus bens 

viajarem o mundo

Benefícios e importância



Validade do documento

O documento padrão permite até 4 viagens e o 
regime é válido por 12 meses a partir da data de 

contratação do seguro garantia...

...mas as aduanas podem determinar livremente a 
permanência dos bens.



Passo 1: 
Realize seu 

cadastro

Passo 2: 
Solicite seu 
ATA Carnet

Passo 3: 
Contrate 
Seguro 

Garantia

Passo 4: 
Retire seu 
ATA Carnet

Como emitir o ATA Carnet?



Parceiro 
Estratégico

Até R$ 300 mil – Aprovação 
automática (72 h)

Custo: até 2% do valor aduaneiro
do bem segurado e análise do 
perfil do cliente

Acima R$ 300 mil – Aprovação 
mediante documentos (7 dias)

Custo: variável, de acordo com 
risco da operação e perfil do 
cliente

Como emitir o ATA Carnet?



www.ata.cni.org.br
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Como emitir o ATA Carnet?

http://www.ata.cni.org.br/


Como emitir o ATA Carnet?

 Cadastre o(s) representante(s);

 Preencha o formulário de solicitação;

 Informe os países que serão visitados;

 Informe os bens (a descrição deve ser feita em português e inglês);

 Confirme informações e aguarde aprovação da FIESP;

 Ata Carnet aprovado, contrate o seguro garantia;

 Informe o número da apólice do seguro no sistema.



Para retirar o seu ATA Carnet na FIESP, é necessária a entrega dos 

seguintes documentos:

 Cópia simples do Contrato Social da empresa emitente;

 Termo de Compromisso assinado pelo representante legal 

autenticado em cartório;

 Contrato de Contra Garantia assinado pelo representante legal 

(firma reconhecida);

 Cópia simples da apólice de seguro;

 Cópia simples do comprovante de pagamento do ATA Carnet.

Como emitir o ATA Carnet?



O documento é composto por folhas coloridas que têm determinadas 
funções no regime.

Capa e 
Contracapa

Exportação e 
Reimportação

Importação e 
Reexportação

Trânsito

Dinâmica do documento



CAPA DO ATA 

CARNET

• Cor Verde

• Dados do Titular (PF/PJ)

• Representantes

• Lista de bens amparados

• Assinaturas

• Emissor

• Responsável legal

• Agente aduaneiro

Dinâmica do documento



EXPORTAÇÃO E 

REIMPORTAÇÃO

• Cor Amarela

• Uso exclusivo da RFB

• Espelho da capa

• Inclui vouchers e talões

• Vouchers retidos pela 

RFB

• Talões ficam no ATA

Dinâmica do documento



IMPORTAÇÃO E 

REEXPORTAÇÃO

• Cor Branca

• Uso exclusivo das Aduanas

• Espelho da capa

• Inclui vouchers e talões

• Vouchers retidos pela 

Aduana estrangeira

• Talões ficam no ATA

Dinâmica do documento



TRÂNSITO

• Cor Azul

• Uso exclusivo das 

Aduanas

• Espelho da capa

• Inclui vouchers e talões

• Vouchers retidos pela 

Aduana estrangeira

• Talões ficam no ATA

Dinâmica do documento



INVESTIMENTO

A tarifa é calculada a partir do valor dos bens, do número de países que 
irá visitar e outros itens, conforme tabela abaixo: 

Valor Base US$ (Dólares Americanos) Tarifas atuais (R$)  

1 a 9.999 442,97 

10.000 a 49.999 531,37 

50.000 a 249.999 797,55 

Acima de 250.000 931,14 

Outros itens 

Folhas de continuação 42,00 por página adicional 

Conjuntos adicionais 105,00 por jogo 

Emissão de 2ª Via 246,00 por jogo 

Entrega antecipada 

Aplicação recebida até 12h e entrega no dia seguinte 126,00 

Aplicação recebida até 12h e entrega no mesmo dia 194,00 

 



4 vouchers de exportação
4 vouchers de reimportação
4 vouchers de importação
4 vouchers de reexportação
2 vouchers de trânsito

O que vou receber?



• Decorridos os 12 meses (prazo da validade do

regime), o ATA Carnet deverá ser entregue à

FIESP sem rasuras, inclusive com os vouchers e

os talões que não foram utilizados durante a sua

vigência.

• Caso haja pagamento de impostos locais em virtude da venda do bem, o

comprovante deverá fazer parte da documentação.

Devolução do ATA Carnet à FIESP



Obrigado.

atacarnet@fiesp.com.br
(11) 3549-4301|4449|4393

mailto:Atacarnet@fiesp.com.br

