
• Capa e Contracapa;
• 4 Vouchers de Exportação;
• 4 Vouchers de Reimportação;
• 4 Vouchers de Importação;
• 4 Vouchers de Reexportação; e
• 2 Vouchers de Trânsito

O que vou receber da FIESP?



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

Capa e 
Contracapa

Exportação e 
Reimportação

Importação e 
Reexportação

Trânsito

Utilização do ATA Carnet



CAPA DO ATA CARNET

• Cor Verde
• Dados do Titular (PF/PJ)
• Representantes
• Lista de bens amparados
• Assinaturas

• Emissor
• Responsável legal
• Agente aduaneiro

Utilização do ATA Carnet



EXPORTAÇÃO E 
REIMPORTAÇÃO

• Cor Amarela
• Uso exclusivo da RFB
• Espelho da capa
• Inclui vouchers e talões
• Vouchers retidos pela RFB
• Talões ficam no ATA

Utilização do ATA Carnet



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

Utilização do ATA Carnet



TRÂNSITO

• Cor Azul
• Uso exclusivo das Aduanas
• Espelho da capa
• Inclui vouchers e talões
• Vouchers retidos pela 

Aduana estrangeira
• Talões ficam no ATA

Utilização do ATA Carnet



Alinhamento com as Unidades da Receita

Necessário informar com antecedência CNPJ/CPF para abertura do dossiê 
eletrônico;

Informações sobre o voo;

Local de validação em ponto específico do Aeroporto; 

Apresentar cópia de documentos pessoais e fotos representativas do bem; e

Para carga, necessário agendamento de vistoria dos bens.

Aeroportos de Guarulhos e de Viracopos



Alinhamento com as Unidades da Receita

Com antecedência, verificar disponibilidade de armazenagem, tempo de 
movimentação de cargas e disponibilidade de navio para o destino pretendido; 

Elaboração de dossiê de fotos dos bens, bem como possuir a informação de qual 
terminal/armazém a carga ficará armazenada e o número do container e do lacre; 

Apresentar o ATA Carnet no posto de atendimento do prédio da Alfândega; e

Aguardar a validação do documento no terminal onde encontra-se a carga.

Porto de Santos



Após 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 em virtude da venda do bem, o

comprovante deverá ser anexado à documentação.

Devolução do ATA Carnet à FIESP

Em hipótese de roubo ou furto do ATA Carnet, o boletim de ocorrência

original deverá ser encaminhado à FIESP.



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 

 



Obrigada!

Patricia Vilarouca de Azevedo
Coordenadora de Facilitação de 

Comércio Exterior da FIESP

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

mailto:Atacarnet@fiesp.com.br

