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1 INTRODUÇÃO 
 

Conforme determina a IS 107-001 na sua seção F.20.71 (a), o operador de aeródromo, 

durante o processo de concessão de credencial temporária, exige do solicitante, no mínimo, 

o seguinte:  

a) para pessoas: 

— formulário de Solicitação de Credencial Temporária, preenchido com os dados 

pessoais do solicitante, justificativa para acesso e assinatura do representante da 

respectiva entidade junto ao setor de credenciamento; 

— documento de identificação:  

(i) Para brasileiros: Documento legal de identificação válido, com fotografia; 

(ii) Para Estrangeiros: carteira Nacional de Estrangeiro, dentro da validade, 

expedida pela PF ou passaporte válido; 

— termo de responsabilização das pessoas com credencial permanente que 

acompanharão o solicitante durante a permanência em ARS ou AC; 

— comprovante de registro no sistema de verificação de segurança de credenciais 

aeroportuárias da Polícia Federal- SISCAER, conforme disponibilização pela Polícia. 

 

2 PROCEDIMENTOS 
 

Para solicitação de credencial temporária, deverão ser observadas as seguintes orientações: 

 

a) preenchimento do Formulário de Solicitação de Credencial Temporária, pelo 

responsável da empresa cadastrado junto ao setor (Ficha Cadastro); 

— nota 1: os formulários deverão ser preenchidos digitalmente, não serão aceitos 

formulários preenchidos manualmente ou com rasuras. 

b) cópia legível e em tamanho original, do documento de identificação válido de todas 

as pessoas  que estão sendo credenciadas, bem como a apresentação do formulário 

SISCAER. O formulário SISCAER deverá ser preenchido corretamente e com foto 

legível.  A foto deverá estar de acordo com as orientações do site, pois será utilizada 

para impressão da credencial; 

c) encaminhar para o e-mail credenciamentopoa@fraport-brasil.com  e/ou 

credenciamentofor@fraport-brasil.com,  com 72 horas (úteis) de antecedência, os 

documentos para simples conferência pelo setor. O e-mail deverá ser denominado 

mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
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com o Assunto: Solicitação de Credencial Temporária. Caso o e-mail não esteja 

denominado, poderá não ser processado no período determinado acima. 

— nota 2: é obrigatório a apresentação dos formulários originais, preenchidos e 

assinados no momento de retirada das credenciais; 

— nota 3: o setor de credenciamento não irá imprimir nenhum tipo de documentação. 

d) após a conferência, caso exista alguma pendência, o setor de credenciamento 

enviará e-mail à empresa, informando a pendência a ser sanada. Caso não exista 

pendência, a credencial estará liberada para retirada após 72 horas úteis do envio 

da documentação por e-mail. Caso o acesso solicitado seja para a área alfandegada, 

a liberação da documentação dependerá do tempo de avaliação da Receita Federal.  

e) as credenciais poderão ser retiradas por um dos funcionários indicados no formulário 

como “Responsáveis pelo Acompanhamento”, não sendo necessário o 

comparecimento de todos as pessoas que necessitam de credencial temporária, no 

setor de credenciamento. Caso o Representante cadastrado no credenciamento, seja 

também o responsável pelo acompanhamento, seu nome deverá constar na lista de 

“Responsáveis pelo Acompanhamento”; 

— nota 4: as credenciais somente serão emitidas após a confirmação do pagamento 

na loja virtual. 

— nota 5: em hipótese alguma a credencial temporária será entregue ao credenciado, 

somente ao acompanhante com credencial permanente válida e devidamente 

nomeado no formulário. 

f) em caso de Urgência, o responsável por solicitar credencial ou o acompanhante, 

poderá comparecer diretamente ao setor de credenciamento com a documentação 

original. 

 

3 PENALIDADES 
 

Os funcionários indicados no formulário como Responsáveis pelo acompanhamento nas ARS 

e/ou AC, deverão permanecer em tempo integral acompanhando os colaboradores com 

credencial temporária.  Caso seja observado durante a fiscalização de segurança, pelo 

Operador de Aeródromo, Polícia Federal, Receita Federal, ANAC ou qualquer outro agente 

fiscalizador, que os funcionários responsáveis não estão presentes, haverá o imediato 

recolhimento de todas as credenciais e novas concessões de credenciais e/ou autorizações 

serão suspensas por um período de 30 dias. 
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Credenciais temporárias não devolvidas em até 24 horas após o vencimento no setor de 

credenciamento, acarretarão a suspensão de novas concessões, sendo, para cada dia de 

atraso, 03 dias de suspensão. 

 

4 REFERÊNCIAS 
 

RBAC 107 - Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 

IS 107 – Instrução Suplementar 

 


	1 INTRODUÇÃO
	2 PROCEDIMENTOS
	3 PENALIDADES
	4 REFERÊNCIAS

