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Este documento especifica a forma de atendimento ao § 2º do art. 3º da Portaria ALF/GRU 
nº 201/2018.

Aplicabilidade • Aeroporto SBGR.
• Carga aérea em exportação por via aérea.

Não aplicabilidade • N/A

ATENÇÃO • Verifique se possui a última versão deste documento.
• Toda abertura de volumes de carga para inspeção de 

segurança aeronáutica deve ser comunicada à Alfândega 
com pelo menos duas horas de antecedência.

• Verifique se o local designado estará disponível na hora 
programada.

• A abertura somente poderá ser realizada em local 
autorizado, sob filmagem e na presença de APAC.

Local designado (art.
3º, § 2º)

• TECA Exportação, Posição 17.

Forma de
comunicação (art. 3º,

§ 2º, inc. II)

• Mensagem de e-mail ao seguinte endereço:
◦ dti.alfgru.sp@rfb.gov.br

• Copiar também ao endereço:
◦ email.sp.alfgru@rfb.gov.br

Título do e-mail
(“Assunto”)

• “<nome-da-empresa-aérea>: Comunicado de abertura de 
volumes para inspeção de segurança da Aviação Civil”

Corpo do e-mail • “Data prevista: dd/mm/aaaa
• Hora prevista: 99:99
• Tipo de documento: <AWB/MAWB/HAWB>
• Número do documento: 99999999999 99999
• Conteúdo da carga: <descrição-sucinta-da-carga>
• Responsável para contato: <nome> - CPF 999.999.999-99
• Telefone: (11) 9999-9999 ou (11) 99999-9999”

Anexo do e-mail • Anexar cópia digitalizada do conhecimento de carga 
(obrigatório) e da fatura da mercadoria (se disponível), em 
formato pdf. Assegurar-se de que esteja LEGÍVEL.

Em caso de dúvida • Contactar a Alfândega: 2445-5547.

Perguntas e respostas

1. Além do e-mail de comunicação, preciso ainda encaminhar à Equipe de Despacho 
Aduaneiro de Exportação – Edaex - pedido de autorização para abertura?
Não.

2. Após enviar meu e-mail de comunicação, receberei uma resposta ou autorização?
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Não. Os comunicados serão tratados pela Alfândega sem o envio de um e-mail de resposta. 
É de responsabilidade do interessado assegurar-se de digitar corretamente o endereço de e-
mail designado.

3. Após enviar meu e-mail de comunicação, recebi um aviso de impossibilidade de 
entrega. Como devo proceder?
Verifique se o endereço está correto e retransmita a mensagem com a devida antecedência. 
Caso o erro ainda persista, antes de inspecionar a carga compareça pessoalmente à sala da
Equipe de Despacho Aduaneiro de Exportação – Edaex – ou, em horários fora do 
expediente da Alfândega, à Seção de Vigilância Aduaneira – Savig – e comunique por 
escrito a realização da operação. A Savig atende todos os dias ininterruptamente, entretanto 
recomenda-se o contato prévio pelo ramal 3643.

4. Há um exemplo de e-mail a enviar?
Sim. O exemplo abaixo exemplifica as partes que devem compor o e-mail.

Para: dti.alfgru.sp@rfb.gov.br

Cc: mail4gru@gmail.com

De: fulano@acmelinhasaereas.com.br

Assunto: ACME: Comunicado de abertura de volumes para inspeção de segurança da 
Aviação Civil

Corpo Data prevista: 03/09/2018
Hora prevista: 10:30
Tipo de documento: HAWB
Número do documento: 12345678901 a12b34
Conteúdo da carga: Flores
Responsável para contato: José da Silva - CPF 123.456.789-00
Telefone: (11) 2445-9999 ou (11) 91234-5678

Anexos AWB.pdf

5. É obrigatório anexar cópia do AWB e Nota Fiscal?
A cópia do conhecimento aéreo é obrigatória, e o formato preferencial é o pdf. Quando se 
tratar de HAWB, deve-se anexar também cópia do MAWB. Não há obrigatoriedade de 
anexação de cópia da Nota Fiscal ou fatura comercial, pois o transportador aéreo pode não 
ter acesso a estes documentos.

6. Devo comunicar a abertura também ao depositário e a outros Órgãos?
A Portaria da Alfândega define apenas procedimentos relativos à Aduana. Cabe ao 
interessado cumprir eventuais exigências de outras partes.

7. O que acontece se eu não enviar o e-mail de comunicação?
O descumprimento da Portaria enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação 
aduaneira.
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8. Quem controla os agendamentos para uso do local designado?
Não foi estabelecido controle centralizado de uso do local. Recomenda-se afixar um aviso no
local para evitar que outras empresas pretendam utilizá-lo na mesma ocasião. Verifique com 
a adminstração do TECA se há padronização para isso. 

9. Como devo proceder para reagendar um horário de abertura?
Envie novo e-mail completo. Não basta enviar apenas a nova data e horário, você deve 
informar todos os dados e anexos novamente.

10. O local designado não comporta minha carga. Posso abrí-la em outro local?
O procedimento simplificado instituído pela Portaria vale apenas para o local designado. 
Para outras situações você deve solicitar autorização por escrito da Equipe de Despacho 
Aduaneiro de Exportação – Edaex.

11. Meu embarque ocorrerá no final de semana. Posso agendar minha inspeção fora 
do horário de expediente da Alfândega?
Sim, a inspeção poderá ser realizada em qualquer dia e horário, desde que obedecidas as 
condições previstas na Portaria.

12. Haverá acompanhamento de um agente da Receita Federal? Devo aguardar sua 
chegada para o início da inspeção?
Não. A fiscalização ocorrerá através do sistema de monitoramento por câmeras. Em alguns 
casos, poderá ocorrer o acompanhamento por agente da Alfândega, entretanto sua chegada
se fará sem aviso prévio.

13. Como devo proceder caso parte da carga tenha de ser deslocada para fora do local
designado, para inspeção por equipamento de raios-x (“scanner”)?
Neste caso, o APAC acompanhará o(s) volume(s) até o scanner e seu retorno, assegurando-
se de que não sejam violados quando fora do local designado.


