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Introdução
Prezado (a),

O controle das mercadorias que entram e 
saem da fronteira é necessário para manter 
a segurança no País, mas esse tipo de 
procedimento pode ser bastante complexo 
e custoso para as empresas que veem seus 
produtos parados na alfândega para conferência. 
Para facilitar esse processo, o governo implantou 
em março de 2015 o Programa Brasileiro OEA 
(Operador Econômico Autorizado).

O OEA é uma certificação para empresas de 
cadeia logística internacional que apresentem 
baixo grau de risco em suas operações, tanto 
em termos de segurança física da carga quanto 
à legislação aduaneira. 

Entre as vantagens de se tornar um OEA 
estão a adoção de medidas de simplificação 
e agilização de procedimentos aduaneiros, a 
redução do percentual de cargas selecionadas 
para canais de conferência, a utilização da 
logomarca OEA e a divulgação no site da 
Receita Federal.

A seguir preparamos um resumo dos 
principais tópicos da Instrução Normativa que 
disciplina a elaboração do dossiê digital para 
pleito do OEA para a Receita Federal do Brasil, 
caso se interesse em saber mais sobre como 
se tornar um OEA. 

Boa leitura!

Elson Eduardo Bueno
Sócio - Tributos Indiretos e Aduaneiros



O Programa
O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 
(OEA), consiste na certificação dos intervenientes da cadeia 
logística que representam baixo grau de risco em suas 
operações, tanto em termos de segurança física da carga 
quanto no cumprimento de suas obrigações aduaneiras.

A adesão ao Programa é voluntária e o objetivo da 
Receita Federal do Brasil é atingir 50% das declarações 
de exportação e de importação registradas por empresas 
certificadas OEA até 2019, segundo números da Receita 
Federal do Brasil (RFB), isto representa aproximadamente 
500 empresas.

O Programa OEA foi instituído originalmente em 
dezembro de 2014, por intermédio da Instrução 
Normativa RFB nº 1.521/2014. O Programa se iniciou com 

a modalidade OEA-Segurança, voltada para a exportação 
e dirigida principalmente aos exportadores, depositários 
ou operadores portuários, e previa a implementação 
gradual de modalidades.

Atualmente, o Programa está disciplinado de acordo com a 
Instrução Normativa RFB nº 1.598, de 09 de dezembro de 
2015 (IN 1.598/15).

Entende-se por Operador Econômico Autorizado (OEA) o 
interveniente em operação de comércio exterior envolvido 
na movimentação internacional de mercadorias a qualquer 
título que, mediante o cumprimento voluntário dos 
critérios de segurança aplicados à cadeia logística ou das 
obrigações tributárias e aduaneiras, conforme a modalidade 
de certificação, demonstre atendimento aos níveis de 
conformidade e confiabilidade exigidos pelo Programa OEA.



Dos princípios do 
Programa:

O Programa OEA será regido pelos 
seguintes princípios:

I Facilitação
II Agilidade
III Simplificação
IV Transparência
V Confiança
VI Voluntariedade
VII Parceria público-privada
VIII Gestão de riscos
IX Padrões internacionais de segurança
X Conformidade aos procedimentos e à 

legislação
XI Ênfase na comunicação por meio digital.

São objetivos do 
Programa OEA:

I Proporcionar maior agilidade e 
previsibilidade no fluxo do comércio 
internacional.

II Buscar a adesão crescente de operadores 
econômicos, inclusive pequenas e médias 
empresas.

III Incrementar a gestão do risco das 
operações aduaneiras.

IV Firmar Acordos de Reconhecimento 
Mútuo (ARM) que atendam aos 
interesses do Brasil.

V Implementar processos de trabalho que 
visem à modernização da Aduana.

VI Intensificar a harmonização dos 
processos de trabalho com outros órgãos 
regulatórios do comércio exterior.

VII Elevar o nível de confiança no 
relacionamento entre os operadores 
econômicos, a sociedade e a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB).

VIII Priorizar as ações da Aduana com foco 
nos operadores de comércio exterior de 
alto risco ou de risco desconhecido.

IX Considerar a implementação de outros 
padrões que contribuam com a segurança 
da cadeia logística.



Poderão ser certificados os 
seguintes intervenientes da 
cadeia logística:

I O importador
II O exportador
III O transportador
IV O agente de carga
V O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro
VI O operador portuário ou aeroportuário
VII O despachante aduaneiro.

A certificação será 
concedida para:

I O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
do estabelecimento matriz, extensivo a todos os 
estabelecimentos do requerente, nas hipóteses de 
que tratam os itens I a IV do tópico acima.

II O CNPJ do estabelecimento, na hipótese de que 
tratam os incisos V e VI do tópico acima; ou

III O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), na hipótese 
de tratar-se de despachante aduaneiro, item VII do 
tópico acima.

Segundo consta da IN nº 1.598/15, a Coordenação-Geral 
de Administração Aduaneira (Coana) poderá estender 
a certificação OEA a outros intervenientes da cadeia 
logística no fluxo do comércio exterior.

O Programa OEA possibilitará 
a certificação do operador 
nas seguintes modalidades:

I OEA-Segurança (OEA-S), com base em critérios de 
segurança aplicados à cadeia logística no fluxo das 
operações de comércio exterior.

II OEA-Conformidade (OEA-C), com base em critérios de 
cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras, 
e que apresenta níveis diferenciados quanto aos 

critérios exigidos e aos benefícios concedidos:
 a) OEA-C Nível 1
 b) OEA-C Nível 2
III OEA-Pleno (OEA-P), com base nos critérios referidos 

para o OEA-S e OEA-C.

Dos benefícios de ser  
um OEA

Aos operadores certificados no Programa OEA, serão 
concedidos benefícios que se relacionem com a facilitação 
dos procedimentos aduaneiros, no País ou no exterior.

Os benefícios poderão ser de caráter geral ou concedidos 
de acordo com a modalidade de certificação, a função do 
operador na cadeia logística ou o grau de conformidade.

O OEA poderá usufruir dos benefícios concedidos para sua 
modalidade de certificação em qualquer unidade aduaneira.
A Coana poderá conceder outros benefícios, além dos já 
previamente estabelecidos.

São benefícios de caráter geral, extensivos a todas as 
modalidades de certificação:

no sítio da RFB, após a publicação do respectivo Ato 
Declaratório Executivo (ADE), caso a empresa solicite.

do Centro OEA, de um servidor como ponto de contato 
para a comunicação entre a RFB e a empresa, para 
esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Programa 
Brasileiro de OEA e a procedimentos aduaneiros.

certificação de operador que já tenha sido certificado em 
outra modalidade ou nível do Programa Brasileiro de OEA.

vantagens dos Acordos de Reconhecimento Mútuo que 
a RFB venha a assinar com as Aduanas de outros países.

de propostas para alteração da legislação e 
dos procedimentos aduaneiros que visem ao 
aperfeiçoamento do Programa Brasileiro de OEA, por 
meio do Fórum Consultivo.

dispensarão a empresa OEA de exigências formalizadas 
na habilitação a regimes aduaneiros especiais ou 
aplicados em áreas especiais que já tenham sido 
cumpridas no procedimento de certificação no 
Programa Brasileiro de OEA.



Das condições para 
certificação

Para certificação no Programa OEA, deverá ser observado o 
atendimento de: (i) requisitos de admissibilidade, que torna 
o operador apto a participar do processo de certificação no 
Programa OEA; (ii) critérios de elegibilidade, que indicam a 
confiabilidade do operador; e (iii) critérios específicos por 
modalidade ou por interveniente.

Dos requisitos de 
admissibilidade

São requisitos de admissibilidade:

I Formalização do pedido de certificação, mediante 
formação de dossiê digital de atendimento (DDA), 
instruído com o requerimento de Certificação como 
OEA, Questionário de Autoavaliação (QAA) e relatório 
complementar de validação, para as modalidades de 
certificação OEA-C Nível 2 e OEA-P.

II Adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
III Adesão à Escrituração Contábil Digital (ECD).
IV Comprovação de regularidade fiscal, por meio da 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND).

V Inscrição no CNPJ e recolhimento de tributos federais 
há mais de 24 (vinte e quatro) meses.

VI Atuação como interveniente em atividade passível de 
certificação como OEA por, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses.

VII Autorização para o requerente operar em sua área 
de atuação, nos termos estabelecidos pelo órgão de 
controle específico, quando for o caso.

VIII Experiência mínima de 3 (três) anos e aprovação em 
exame de qualificação técnica instituído por meio da 
Instrução Normativa RFB nº 1.209, de 7 de novembro de 
2011, para o despachante aduaneiro.

IX Inexistência de indeferimento de pedido de certificação 
ao Programa OEA nos últimos 6 (seis) meses.

e treinamentos organizados conjuntamente com o 
Centro OEA.

São benefícios específicos para o operador certificado 
na modalidade OEA-S e OEA-P:

de exportação do exportador OEA terá seu percentual 
reduzido em relação aos demais.

exportador OEA será executada de forma imediata após o 
envio para despacho da Declaração de Exportação (DE).

processada pelas unidades da RFB de forma prioritária, nos 
termos de ato específico emitido pela Coana.

aduaneiro cujo beneficiário seja transportador OEA.

São benefícios específicos para o operador certificado 
na modalidade OEA-C Nível 1, OEA-C Nível 2 e OEA-P:

formulada nos termos da Instrução Normativa RFB nº 
1.464, de 8 de maio de 2014, desde que atendidos os 
quesitos de que tratam os artigos 5º e 6º da referida 
Instrução Normativa, terá solução proferida em até 40 
(quarenta) dias, a contar da protocolização da consulta 
ou de seu saneamento, quando necessário.

importador OEA na concessão do regime de admissão 
temporária para utilização econômica.

São benefícios específicos para o operador certificado 
na modalidade OEA-C Nível 2 e OEA-P:

de importação do importador OEA terá seu percentual 
reduzido em relação aos demais.

importador OEA será executada de forma imediata após 
o registro da Declaração de Importação (DI).

processada pelas unidades da RFB de forma prioritária, 
nos termos de ato específico emitido pela Coana.

OEA registrar a DI antes da chegada da carga ao 
território aduaneiro, com aplicação de seleção 
parametrizada imediata.

aduaneiro de admissão temporária poderá ser 
selecionada para o canal verde de conferência 
aduaneira, dispensados o exame documental e a 
verificação da mercadoria.



Dos critérios de elegibilidade
São critérios de elegibilidade:

I Histórico de cumprimento da legislação aduaneira.
II Sistema informatizado de gestão comercial, contábil, 

financeira e operacional, com registros que permitam 
procedimentos de auditoria em formato estabelecido 
pela RFB.

III Solvência financeira adequada para manter e aperfeiçoar 
as medidas que garantam a segurança de sua atividade 
na cadeia logística e o cumprimento da legislação 
tributária e aduaneira.

IV Política para seleção de parceiros comerciais.
V Política de recursos humanos.

Dos prazos
O prazo para conclusão da análise do pleito por parte 
dos agentes da RFB será de até:

I 15 (quinze) dias, para análise dos requisitos de 
admissibilidade, contados da juntada dos documentos.

II 90 (noventa) dias, para análise dos critérios de 
elegibilidade e dos critérios específicos por modalidade, 
contados da data da decisão pela admissibilidade do 
requerimento. Este prazo poderá ser prorrogado por 
igual período na hipótese de pedido de certificação na 
modalidade OEA-P.

Da autorização
A certificação será concedida em caráter precário, com prazo 
de validade indeterminado, por meio de Ato Declaratório 
Executivo (ADE) emitido pelo Coordenador Nacional do 
Centro OEA, publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O ADE indicará a função do interveniente na cadeia logística 
e sua modalidade de certificação.

A concessão de certificação não implica homologação pela 
RFB das informações apresentadas no pedido de certificação.

Das condições para 
permanência no  
Programa OEA

Para fins de permanência no Programa, caberá à empresa 
OEA a manutenção do atendimento aos requisitos e 
critérios necessários para a obtenção da certificação. O 
não atendimento das condições para permanência no 
Programa OEA poderá acarretar na exclusão do operador 
certificado como OEA.

A empresa OEA será periodicamente submetida a 
procedimento de revisão de sua certificação pelo prazo de 3 
(três) a 5 (cinco) anos.

A exclusão do Programa OEA, a pedido do operador 
certificado como OEA, poderá ser efetuada a qualquer 
tempo, mediante a publicação do respectivo ADE no DOU.

Fórum consultivo
O Fórum Consultivo OEA tem como objetivo constituir canal 
permanente de comunicação entre a empresa OEA e a 
RFB, no âmbito do Programa OEA.
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A KPMG tem um time multidisciplinar que pode 
assessorar sua empresa na elaboração do dossiê 
digital para pleito do OEA, consulte-nos:

Elson Eduardo Bueno
Sócio, Tributos Indiretos e 
Aduaneiros
Tel.: (11) 3940-3281 
Cel.: (11) 99256-0912 
ebueno@kpmg.com.br
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