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Programa Brasileiro de OEA

• Fortalecer a segurança da cadeia logística;

• Estimular o aumento da conformidade 
em relação à legislação aduaneira.

Instrução Normativa 

RFB nº 1985/2020

Portaria Coana

nº 77/2020



Estatística OEA
Dados atualizados até 31/03/2021

278 OEA-S 01 OEA-C 1 251 OEA-C 2

Certificados530

407

65% (265)

CNPJ diferentes



Impactos da 
Pandemia



Validação Virtual Pontos viabilizar as validações virtuais

O operador deve estar apto a apresentar 
as evidências solicitadas por meio de 
compartilhamento de tela na plataforma 
ou por correio eletrônico, em tempo real, 
para verificação do validador.

O operador deve ser capaz de realizar 
conexão por meio de telefone celular para 
maior mobilidade, de modo que possa ser 
utilizado para mostrar áreas da empresa e 
permita questionamentos aos empregados 
executores dos procedimentos.

Possibilidade de visualizar imagens de 
lugares estratégicos determinados pelo 
validador por meio de seu circuito interno 
de TV (CCFTV) ou correspondente, com 
qualidade e nitidez.

• Segue o mesmo formato da física/presencial, 
e tem como objetivo verificar o atendimento 
dos requisitos de certificação aplicáveis ao 
operador.

• Ferramenta aplicável para validações e Re-
validações (OEA-S e OEA-C).



Percentual de Seleção para canais de conferência
e Tempo Médio Bruto do Despacho de Importação



Simplificação do 
Trânsito Aduaneiro
Portaria Coana nº 5/2021

Benefício:
Dispensa as empresas OEA das etapas de "Informar 
Elemento de Segurança" e "Registro de Integridade“.

Consequência:
O trânsito poderá iniciar em qualquer dia e horário, desde 
que o regime esteja concedido e a DTA não tenha sido 
selecionada pelo gerenciamento de risco.

Aplicação:
• Zona primária para zona secundária (cargas do provenientes 

do exterior para recinto aduaneiro); e
• Zona primária para outra zona primária (trânsito entre 

aeroportos internacionais).

Solicitação do Serviço: Notícia Siscomex nº 015/2021
Formalizar requerimento via Dossiê de Atendimento Certificado, 
por meio de mensagem eletrônica à Caixa Corporativa da 
unidade aduaneira da Região Fiscal responsável pela análise do 
pedido, ou via atendimento presencial onde não houver caixa 
corporativa disponível. Veja os endereços das caixas corporativas 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-presencial/unidades-no-brasil


ARM - Acordo de 
Reconhecimento Mútuo



TIN – Trader

Identification

Number

Como é composto o TIN?

Onde identificar o TIN nos 
campos da DI?

Campo de INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da DI

País emissor CNPJ, sem pontos ou 
dígitos

Como descobrir qual o TIN 
de seu parceiro estrangeiro?

Deve ser fornecido pelo EXPORTADOR ESTRANGEIRO



OEA-Integrado



Monitoramento OEA

Objetivo do processo de monitoramento:
Acompanhar o compromisso dos OEA com o fortalecimento 
da segurança da cadeia logística e com o aumento da 
conformidade em relação à legislação aduaneira.

Questionário de Autoavaliação - QAA:
• Ferramenta de autoavaliação
• Atualização constante para refletir processos internos

Importância da proximidade entre OEA e PCO-RFB:
• E-mail do PCO-RFB está na aba “Dados Gerais” do menu 

“Requerimento” no Sistema OEA.

O que se espera do OEA:
• Comunicação de incidentes de violação da segurança;

• Sistema de Gerenciamento de Risco. Ex: Notificações da 
Malha Aduaneira e autuações de zona primária e 
secundária devem servir de inputs para 
aperfeiçoamento de controles.



Novo material orientativo sobre

Classificação Fiscal e
Descrição das Mercadorias

Com o objetivo de auxiliar no cumprimento 
dos requisitos, o material foi elaborado um 
comunicado com orientações e 
recomendações, divididas em sete tópicos:

1. Fluxo de informações;

2. Validação das informações sobre as 
características dos produtos;

3. Descrição completa da mercadoria;

4. Observância das regras vigentes sobre 
classificação fiscal;

5. Formalização do processo de Consulta de 
Classificação Fiscal;

6. Prevenção de erros e retificações; e

7. Capacitação.



Atualização Normativa



Obrigado!


