
ATA Carnet

Passaporte seguro para 
suas mercadorias



O que vamos abordar?

• CNI e Rede CIN

• Entendendo o ATA Carnet

• Benefícios e importância para o Brasil

• Como emitir o seu ATA Carnet



CNI e Rede CIN

Soluções para Internacionalização 
de empresas



CNI – O que fazemos?

Defesa de 
Interesses

Serviços para 
Internacionalizaçã

o

Relações 
Internacionais



CNI – Como atuamos?

A estratégia

A fotografia

O foco



Rede CIN – Presença nacional

• 27 Federações de Indústria

• Oferta harmonizada

• Modelo de atendimento único

• Soluções em internacionalização







Entendendo o
ATA Carnet



Admissão 
Temporária

Exportação 
Temporária

• Reconhecido 

internacionalmente

• Único processo aduaneiro

• Investimento acessível

• Confiabilidade

• Agilidade



ATA Carnet
Como funciona no mundo

• 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 facilitação das 

operações de Admissão e Exportação Temporária

• Convenção ATA de 1961

• Convenção de Istambul de 1990 (OMA)

• Integra 75 países, incluindo o Brasil



ATA Carnet
Como funciona no mundo
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Em 2015, foram emitidos mais de 178 mil carnets, com 
cobertura para US$ 30 bilhões em bens



ATA Carnet
Rede de Garantidores

Entidade 
Empresarial

Aduana

Operação 
garantida





ATA Carnet
Convenção de Istambul

• 12 Anexos contemplados

• Adesão brasileira para Admissão Temporária
• Anexo A – Modelo do ATA Carnet (com reservas)
• Anexo B1 – Exposições, feiras, congressos e similares
• Anexo B2 – Material profissional
• Anexo B5 – Fins educativos, científicos ou culturais
• Anexo B6 – Uso pessoal e fins desportivos

• Para exportação temporária deve-se verificar a lista de países.

Saiba mais em nosso canal
www.cni.org.br/atabrasil



Importância e Benefícios



ATA Carnet
Como funciona no Brasil

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

• Atendimento nas 27 federações por meio dos CINs;

• 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)

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



ATA Carnet
Atores envolvidos

CNI e 
Federações

(Entidade 
Garantidora e 

Emissora)

RFB

(Aduana 
brasileira)

Entidades 
garantidoras

Aduanas 
estrangeiras



• Bens para exposições, feiras, mostras ou similares

• Fins educativos, científicos e culturais

• Equipamentos esportivos

• Materiais profissionais



ATA Carnet
Benefícios para seu negócio

Único documento para 
admissão temporária em 

74 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



ATA Carnet
Entenda seu documento

CAPA DO ATA 
CARNET

• Cor Verde
• Dados do Titular (PF ou 

PJ)
• Representantes
• Lista de bens 

amparados
• Assinaturas

• Emissor
• Responsável legal



ATA Carnet
Entenda seu 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



ATA Carnet
Entenda seu 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



ATA Carnet
Entenda seu documento

TRANSITO
• Cor Azul
• Uso exclusivo das 

Aduanas
• Espelho da capa
• Inclui vouchers e talões
• Vouchers retidos pela 

Aduana estrangeira
• Talões ficam no ATA



ATA Carnet
Entenda seu documento

Color Code
As cores da bandeira 
brasileira no mundo



Como emitir

o seu ATA Carnet



ATA Carnet
Passo a passo para emissão

Passo 1: 
Realize seu 
cadastro

Passo 2: 
Solicite seu 
ATA Carnet

Passo 3: 
Contrate 
Seguro 
Garantia

Passo 4: 
Retire seu 
ATA Carnet



ATA Carnet
Seguro Garantia

Parceiro 
Estratégico

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

Custo: 2% do valor aduaneiro do 
bem segurado

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

Custo: variável, de acordo com 
risco da operação



www.ata.cni.org.br



ATA Carnet
Emissão no sistema

Após o cadastro, com o login e senha, o usuário ingressa no ambiente do
ATA CARNET e procede a inserção dos dados correspondentes a sua
solicitação. Serão as seguintes etapas:

Passo 1 - Cadastre o(s) representante(s) 
Passo 2 - Preencha o formulário de solicitação
Passo 3 - Informe os países que serão visitados
Passo 4 - informe os bens (a descrição deve ser feita em português e inglês)
Passo 5 - Confirme informações e aguarde aprovação da FIESP
Passo 6 - Ata Carnet aprovado, contrate o seguro garantia
Passo 7 - Informe o número da apólice do seguro no sistema
Passo 6 - Retire seu ATA Carnet na FIESP mediante entrega do termo de 
compromisso, contra garantia, ambos com firma reconhecida, e cópia da 
apólice de seguro



ATA Carnet
Informações importantes
 Termo de compromisso deve ser assinado pelo representante legal,

ter firma reconhecida e ser entregue à federação;

 Não existe a figura do exportador e do importador;

 O titular da mercadoria é o dono da mesma;

 O ATA Carnet deve sempre ser assinado pelo titular;

 O representante não necessariamente deve ser o viajante;

 O representante pode ser pessoa estrangeira ou qualquer pessoa
autorizada;

 Poderá ser informado mais de um representante;



ATA Carnet
Informações importantes
 O representante pode ser qualquer pessoa autorizada, desde que possua

um instrumento de outorga;

 Para mercadorias desacompanhadas, o representante deve ser o
funcionário da empresa transportadora e deverá, adicionalmente conter
entre parênteses o nome da empresa;

EX: João Guimarães (AXK Transportes Internacionais Ltda)

 No caso citado acima, o representante deverá apresentar uma procuração
da empresa transportadora;

 Manual da Receita Federal: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/carne-ata/indice

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/carne-ata/indice


ATA Carnet
Quanto custa

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



ATA Carnet
O que eu vou receber?

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



Dúvidas?



MUITO OBRIGADO! 

AVISO

Este material foi desenvolvido pela CNI. A cópia deste material, por qualquer meio, e em
qualquer mídia, em seu todo ou em parte, é proibida. A CNI não se responsabiliza pela
aplicação de conceitos e legislações aqui citados em situações práticas nas empresas.
Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à CNI por erro, interpretação, mau uso
ou alterações posteriores na legislação.

Sarah Saldanha e Camilla Mafissoni
atacarnet@cni.org.br

mailto:soliveira@cni.org.br

