ATA CARNET
O QUE É
Ata Carnet (também chamado de Carnê Ata) é um documento que funciona como passaporte aduaneiro
internacional de mercadorias que possibilita a exportação e importação temporária de produtos, com isenção
de impostos, pelo prazo de 12 meses.

PARA QUE SERVE
Com o ATA Carnet, é possível exportar e importar bens temporariamente sem a incidência de impostos, por
meio de procedimentos mais ágeis e simplificados que os tradicionais.

QUEM UTILIZA
Pessoas Jurídicas ou Físicas que desejam enviar materiais ao exterior, que posteriormente retornarão ao
Brasil, como:
 envio de amostras comerciais;
 equipamentos profissionais (materiais de atletas, equipamentos fotográficos e cinematográficos de
jornalistas);
 e artigos para apresentação em eventos, feiras e exposições (instrumentos musicais, joias, quadros,
veículos).

BENEFÍCIOS
O documento é um avanço na facilitação do comércio, já que substitui o processo tradicional de admissão e
exportação temporária. Durante um ano, o ATA permite transitar com o bem por mais de um país usando o
mesmo documento, sendo possível realizar todas as viagens necessárias sem necessidade de renovação. De
maneira geral, as vantagens são:
1. Para empresas:
 Reduz risco de apreensão ou retenção de mostruário em aduanas, dando maior segurança para que
empresas brasileiras participem de feiras e exposições no exterior – fato importante, sobretudo para
micro e pequenas empresas;
 Gastam menos na circulação internacional de bens;
 Economizam tempo no preparo de documentação para exportação e importação temporária;
2. Para pessoas físicas:
 Segurança para o transporte de materiais de trabalho, para fins educativos, científicos, culturais e
desportivos;
 Não têm mais o risco de circular internacionalmente com mercadorias sem documentação adequada;
3. Para o governo:
 Atua de acordo com normas internacionais;
 Reduz a burocracia na Aduana Brasileira;
 Facilita a realização de grandes eventos internacionais – esportivos, culturais, de negócios – no Brasil.

QUEM EMITE
O Brasil é o primeiro país do Mercosul a aderir ao sistema. A Confederação Nacional da Indústria (CNI),
através das Federações de Indústria, venceu o edital público para ser a única instituição garantidora e
emissora do ATA Carnet no Brasil.

COMO EMITIR
A emissão será on line, o sistema é acessado aqui: https://www.ata.cni.org.br

INFORMAÇÕES
A emissão será feita na FIRJAN Internacional, pela equipe do Certificado de Origem e Atestado de Não
Similaridade: Letícia Lima, Mariana Nogueira e Elizabeth Santos. Entre em contato conosco para saber sobre
valores, prazos e formas de emissão: 21 2563-4229 / 4647 / 4227 e e-mail: atacarnet@firjan.org.br

