
 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2020. 
Ofício SI/067/20 
 
 
 
Ao 
Senhor Jair Messias Bolsonaro 
Presidente da República  
Brasília/DF 
  
 
Senhor Presidente,  
 
 

O Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado de São 
Paulo - SINDICOMIS, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob 
nº 61.762.290/0001-03 e a Associação Nacional das empresas Transitárias, Agentes  de Carga 
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, pessoa jurídica, de direito 
privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº  67.975.086/0001-49, vem respeitosamente, 
apresentar, como subsídio, seu comentário, opinião e sugestão, a seguir: 
 

As entidades acima citadas, representam oficialmente as categorias econômicas voltadas 
para a prestação de serviços logísticos internacionais e nacionais e de serviços aduaneiros, por isso 
presentes na cadeia logística do fluxo de cargas e informações através dos modais, aquaviário, 
terrestres e aéreo. 
 

O SINDICOMIS, com mais de 73 anos nestas representações, e a ACTC, mais recentemente, 
ambas atendendo o mercado prestador de serviços logísticos e aduaneiros. 
 

Podemos afirmar, sem falsa modéstia, que existe muita segurança e experiência, em nosso 
trabalho, não só no atendimento aos nossos associados, como também junto a todos os órgãos 
governamentais e intervenientes nos serviços prestados aos importadores e exportadores, em 
portos, aeroportos e fronteiras do país. 
 

De maneira específica, em relação ao Ministério da Infraestrutura, junto às Agências 
Reguladoras dos modais diretamente envolvidos, como: ANTAQ, ANAC e ANTT. 
 

E é neste sentido que nos permitimos apresentar nossa opinião e sugestões de alterações à 
RESOLUÇÃO Nº 581, DE 21 DE AGOSTO DE 2020, publicada no Diário Oficial da União, no dia 25 
de agosto de 2020 que alterou o Regimento Interno da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil e 
reestruturou a Agência Reguladora.  

 
Primeiro, o que destacamos, é que, conforme novo Regimento Interno e diferentemente da 

estrutura atual, a nova estrutura proposta não contempla, dentro da ANAC, nenhum setor que se 
responsabilize integralmente pela temática da “carga”.  

 



 

 

Portanto, ressaltamos a importância de um setor específico dentro da ANAC, que ampare o 
desenvolvimento seguro dos assuntos relacionados à carga aérea, destacando-se o papel dos 
expedidores, despachantes e agentes de carga como um importante elo para a cadeia logística e 
para a sociedade e economia brasileira. 

 
O modal aéreo continua em expansão no âmbito nacional e internacional, mesmo em um 

ano desafiador marcado pela pandemia do novo coronavírus. A ANAC entre as ações de 
enfrentamento à disseminação do vírus causador da COVID-19, publicou a decisão nº 71/2020, que 
aprova diretrizes para permitir em caráter excepcional o transporte de carga nos compartimentos de 
passageiros durante a pandemia da COVID-19 (produtos considerados essenciais, tais como 
alimentos, suprimentos médicos e equipamentos de proteção individual), cenário que reforça a 
importância do devido tratamento da carga aérea, em situações de urgência, além da rotina,  e a 
necessidade de um departamento exclusivo na ANAC composto por profissionais com altíssimo grau 
de conhecimento e domínio nesta modalidade diante de sua complexidade e particularidades na 
movimentação de bens, mercadorias e informação de tal modo que as especificidades sejam 
plenamente atendidas pelos prestadores de serviços logísticos, com segurança e sem prejuízos aos 
seus importadores e exportadores.  

Diante da atenção que a carga aérea requer no que diz respeito ao seu armazenamento, 
embarque, transporte e desembarque destacamos a importância da ANAC trabalhar em conjunto 
com o setor de carga aérea, conforme segue abaixo: 

▪ Para difusão do treinamento (que de acordo com as diretrizes internacionais irá sofrer 
relevantes mudanças em 2021); 

 
▪ Reconhecimento de expedidores/agências de carga, (não somente em security, mas também 

na parte de safety e de cargas perigosas); 
 

▪ Ações conjuntas para difusão da segurança operacional e diminuição no número de 
ocorrências; 
 

▪ Atuação no segmento de e-commerce; 
 

▪ Desenvolvimento seguro do setor, por meio de iniciativas de colaboração com a ANAC. 

Para melhor contextualização da questão, cabe ressaltar que o setor de carga dentro da 
ANAC, passou por diversas mudanças, que causaram seu enfraquecimento ao longo dos últimos 
tempos.  

Há cerca de 10 anos, havia um setor exclusivo de cargas na Agência, que tratava não só de 
temas afetos aos operadores aéreos, mas também tinha forte atuação junto aos expedidores e 
agências de carga. O setor foi extinto quando entrou em vigor a Resolução nº 116 de 2009, era 
responsável, inclusive, pela acreditação das agências de carga. 



 

 

Após a reestruturação de 2009, o tratamento de assuntos relativos à carga na ANAC ficou 
restrito à Gerência Técnica de Artigos Perigosos, que lidava com tema bastante específico e 
diretamente ligado à segurança da carga. Embora não fosse diretamente responsável por assuntos 
que dizem respeito à carga geral, o assunto recebia o suporte da Gerência Técnica de Artigos 
Perigosos e, portanto, ficou sendo o único setor defendendo o tema da carga dentro da ANAC. Havia 
também uma pequena parte do assunto, que ficou dentro do setor que cuida de security (raio-x, 
inspeção contra atos de interferência ilícita e etc). É importante observar que a mudança da estrutura 
organizacional deixou expedidores e agências de cargas sem o respaldo adequado para suas 
atividades. 

Nesse contexto, destaca-se que, foi publicada a Resolução Nº 581, de 21 de agosto de 2020, 
que infelizmente extinguiu a Gerência Técnica de Artigos Perigosos e não contempla nenhum outro 
setor específico para tratar da carga dentro da ANAC. 

O modal aéreo está em franco desenvolvimento no país. E certamente será em futuro muito 
breve, a exemplo do que já ocorre em países e blocos mais desenvolvidos, a melhor alternativa para 
os prestadores de serviços logísticos, através de um único gerenciamento e coordenação, 
transitarem as cargas de seus clientes através de aeroportos e fronteiras sem solução de 
continuidade. 

 
Por fim, nossa sugestão, senhor Presidente, é que não seja permitido que o seguimento de 

cargas fique desamparado dentro da estrutura da ANAC e de que faça a opção pela MANUTENÇÃO 

DO STATUS QUO, com a devida e necessária CRIAÇÃO do Setor de Carga Aérea dentro da ANAC, 

que trate não só de cargas perigosas, mas dos demais temas relacionados à cargas, visando o 

desenvolvimento desse setor que é tão importante para a sociedade brasileira, com segurança e 

com maior integração entre os entes que atuam no transporte aéreo e multimodal de cargas. 

 
As entidades SINDICOMIS e ACTC, através do seu Presidente Luiz Ramos, colocam-se à 

inteira disposição para os esclarecimentos adicionais julgados necessários. 
 
 

Aproveitamos o ensejo para manifestar nossos protestos de consideração e apreço.  
 
 
Respeitosamente, 
 

 

 

Luiz Antonio Silva Ramos 

          Presidente  
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