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CONAERO 
 

COMITÊ TÉCNICO DE CARGA AEROPORTUÁRIA  
DISCUTIU INSPEÇÃO DE CARGAS E  

CARGAS EM PERDIMENTO 
 
 
O SINDICOMIS/ACTC foi representado no retorno da sua participação à CONAERO*, por 

Tatiane Moura, Assessora de Relações Governamentais e Institucionais das Entidades. 

 

O principal assunto da 5ª Reunião do Comitê Técnico de Carga Aeroportuária, realizada 

em 20/06, em Brasília, foi a proposta de edição de Emenda 01 ao Regulamento Brasileiro 

da Aviação Civil – RBAC nº 108, intitulado “Segurança da Aviação Civil contra Atos de 

Interferência Ilícita – Operador Aéreo”, conforme segue: 

 

108.127 (a) “O operador aéreo deve realizar inspeção da carga ou da mala postal 

não classificada como carga ou mala postal conhecida, incluindo aquelas de 

trânsito ou conexão, por meios disponibilizados pelo operador de aeródromo ou, se 

preferível, por meios próprios, desde que atenda aos requisitos estabelecidos em 

normatização específica sobre a matéria, e ainda, em constante coordenação com 

o operador do aeródromo”. 

 

Como a inspeção será implementada em agosto deste ano, os participantes debateram 

sobre a qualidade da inspeção e foi sugerido que esta seja testada nos maiores aeroportos 

antes de sua implementação definitiva, para que possa ser melhor planejada.  

 

Em relação a cargas em perdimento nos aeroportos, foi apresentada sugestão de maior 

severidade nas punições para os importadores que abandonam suas cargas. Foi 

solicitado também sugerido um possível levantamento de dados de cargas em perdimento 

nos Aeroportos para a Infraero. 
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 

A Resolução decide: 

 

“1.1 Constituir Grupo de Trabalho composto por representantes dos órgãos e 

entidades abaixo listados, a fim de avaliar os critérios atualmente existentes para 

determinação das áreas a serem ocupadas pelos órgãos públicos nos terminais de 

carga dos aeroportos com os seguintes indicados: 

1.2 Apresentem, no prazo de 180 dias, proposta de manual para deliberação da 

CONAERO, contento os critérios para determinação das áreas necessárias à 

instalação dos órgãos públicos diretamente relacionados à atividade aeroportuária 

nos terminais de carga dos aeroportos brasileiros.” 

 

A Diretoria do Comitê optou pela prorrogação da Portaria até a próxima reunião com a 

CONAERO. 

 

Nessa reunião, Tatiane Moura sugeriu a retomada dos procedimentos para Habilitação de 

Agentes de Carga Aérea, como atividade regulada, que não tiveram continuidade pela 

ANAC, como sugestão de pauta para a próxima reunião, o que será estudado pela 

coordenação do Comitê. 

 

*O SINDICOMIS/ACTC é membro oficial do CTCARGA e da CONAERO. 

 
Fonte: Assessora de Imprensa - SINDICOMIS/ACTC. 


