
EMISSÃO DO ATA CARNET PELA FIESP



Como emitir o ATA Carnet

Seguro garantia 

Retirada do documento na FIESP

Utilização do ATA Carnet

Alinhamento com as unidades da Receita Federal

Extinção do regime e devolução

Custo do investimento

O que vamos abordar?



Passo 1: 
Prepare-

se!

Passo 2: 
Realize o 
cadastro

Passo 2: 
Solicite o 

ATA 
Carnet

Passo 3: 
Contrate 
Seguro 

Garantia

Passo 4: 
Retire o 

ATA 
Carnet

Como emitir o ATA Carnet?

www.cni.org.br/atabrasil

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


Defina o país de destino e 
verifique se este faz parte da 
Rede ATA

Compreenda as 
especificidades de utilização
do ATA Carnet no destino 
(anuências e outros)

Verifique se o país aderiu aos 
anexos que determinam a 
finalidade de envio do bem

Entre em contato com a 
entidade garantidora para 
esclarecer dúvidas



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

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


Cadastre o(s)
representante(s)

Preencha o 
formulário de 
solicitação

Informe os países
que serão visitados

Confirme as informações e
aguarde a aprovação da FIESP

Contrate o seguro garantia
após a aprovação do ATA Carnet 

Retire seu ATA Carnet
na FIESP

Informe o número da apólice
do seguro no sistema

Descreva os bens
(português/inglês)

Como emitir o ATA Carnet?



Como emitir o ATA Carnet?

Até R$ 400 mil – Aprovação 
automática em até 72h

Acima R$ 400 mil – Aprovação 
mediante documentos (5 dias)

(11) 3175-3182 / 3175-2950 / 3175-0170

Seguradora – Porto Seguro

A importância segurada da apólice 
corresponde a 40% do valor total dos 
bens.

O valor do seguro é calculado de 
acordo com os valores dos bens e a 
taxa é aprovada de acordo com o 
perfil do cliente. A taxa média é de 
2% e o valor mínimo de R$ 300,00. 



Termo de compromisso e o
contrato de contra garantia devem
ser assinados pelo responsável
legal, com firma reconhecida e
entregues à FIESP.

Responsável legalMediante entrega do termo de
compromisso, contra garantia,
ambos com firma reconhecida,
cópia da apólice de seguro e
comprovante de pagamento do
ATA Carnet.

Retirada do ATA

Como emitir o ATA Carnet?



Para mercadorias
desacompanhadas, o
representante será a
transportadora.
Nesse caso, o
representante deverá
apresentar uma
procuração da
empresa
transportadora.

Envio de carga
É possível informar
mais de um
representante.

O representante
pode ser pessoa
estrangeira ou
qualquer pessoa
autorizada.

RepresentantesNão existe a figura do
exportador e do
importador.

O titular é o dono da
mercadoria.

O ATA deve ser
assinado pelo titular
(capa verde).

Titular do ATA

Como emitir o ATA Carnet?


