
 
Webinar: Programa OEA: Por dentro da Atualidade 

Em 14.04.2021, foi realizado o evento “Webinar: Programa OEA: Por dentro da Atualidade”, 

promovido pela Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP, que contou com a participação de 

membros da Receita Federal Brasileira e da equipe de consultoria da Portorium. 

Em disposições gerais, foram tratados alguns assuntos, tais como: agenda, panorama geral, 

impactos da pandemia, perspectivas futuras, monitoramento OEA, atualização normativa e gestão de 

parceiros comerciais.  

O Programa Brasileiro de OEA é regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1985/2020 e 

pela Portaria Coana nº 77/2020. O programa visa fortalecer a segurança da cadeia logística e estimular 

o aumento da conformidade em relação à legislação aduaneira.  

Até março de 2021, os dados indicam uma média de 530 empresas certificadas, sendo 65% 

importadores e exportadores, com uma curva ascendente para mais CNPJ’s a serem certificados. 

Impactos da Pandemia 

A pandemia do COVID-19 impactou nesse projeto, sendo necessários realizar adaptações diante 

desse cenário. Sendo assim, uma mudança adotada pela Receita diante desse cenário para continuar 

com as certificações foi a validação virtual. 

A validação virtual segue o mesmo formato da física/presencial, e tem como objetivo verificar o 

atendimento dos requisitos de certificação aplicáveis ao operador. Essa ferramenta é aplicável para 

validações e revalidações (OEA-S e OEA-C). 

Para que a empresa possa se submeter à validação virtual, ela deverá considerar os seguintes 

pré-requisitos: 

⬧ 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.  



 
Simplificação do Trânsito Aduaneiro 

A Portaria Coana nº 5/2021 prevê a simplificação do trânsito aduaneiro. Entre suas disposições 

é possível citar o benefício que dispensa as empresas OEA das etapas de "Informar Elemento de 

Segurança" e "Registro de Integridade“, resultando na possibilidade de o trânsito iniciar em qualquer 

dia e horário, desde que o regime esteja concedido e a DTA não tenha sido selecionada pelo 

gerenciamento de risco. 

A aplicação ocorrerá de zona primária para zona secundária (cargas do provenientes do exterior 

para recinto aduaneiro); e de zona primária para outra zona primária (trânsito entre aeroportos 

internacionais). 

Para solicitar o serviço, deverá formalizar o 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. 

Perspectivas Futuras 

Em relação às perspectivas futuras, apesar de já existente o Acordo de Reconhecimento Mútuo 

(ARM) com muitos países da América do Sul e com a China, há a busca da participação de mais países. 

Recentemente o governo implementou o TIN (Trader Identification Number), que é um cadastro 

exclusivo dos operadores estrangeiros (para saber mais informações acessar 

https://portorium.net/tin-trader-identification-number/). 

O OEA integrado vem crescendo desde dezembro de 2016, e hoje em dia já conta com o OEA-

AGRO (Ministério da Agricultura), OEA-EXÉRCITO (Exército Brasileiro), OEA-ANAC (Aviação Civil), OEA-

ANVISA (Vigilância Sanitária) e OEA-INMETRO (Metrologia, Qualidade e Tecnologia). 

Monitoramento 

O Monitoramento OEA tem como objetivo acompanhar o compromisso dos OEA com o 

fortalecimento da segurança da cadeia logística e com o aumento da conformidade em relação à 

legislação aduaneira. 

Para tanto, é utilizado o Questionário de Autoavaliação – QAA. Essa é a ferramenta de 

autoavaliação que deverá ser atualizada constantemente para refletir processos internos. 

É importante manter a proximidade entre OEA e PCO-RFB. O e-mail do PCO-RFB está na aba 

“Dados Gerais” do menu “Requerimento” no Sistema OEA. 



 
Assim, a Receita espera que o OEA comunique os incidentes de violação da segurança e utilize 

o 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). 

Recentemente foi disponibilizado um novo material orientativo sobre Classificação Fiscal e 

Descrição das Mercadorias. A fim de auxiliar no cumprimento dos requisitos, esse material dispõe de 

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 

Com início em 2014, o Programa OEA na modalidade Segurança foi regulamentado pela IN RFB 

1521/2014. Após, foi instituída a modalidade Conformidade de acordo com a IN RFB 1598/2015. 

Em 2020 a IN sofreu novas alterações, ocorrendo a segmentação entre a IN (IN 1985/2020) e a 

Portaria (Portaria Coana nº 77/2020). Em 2021, ocorreram alterações dos requisitos, dando lugar a 

uma nova IN e Novos Anexos (saiba mais: https://portorium.net/noticia-receita-federal-publica-nova-

instrucao-normativa-para-o-programa-oea/), além da previsão de 2022 entrar em vigor a nova 

legislação. 

O Cenário Brasileiro de Segurança da Cadeia Logística Internacional e o Contexto Global 

As principais rotas do tráfico de cocaína reportadas entre 2014 e 2018 contam que o Brasil 

apresenta duas principais funções nesse percurso, sendo o trânsito e a origem. 

O cenário brasileiro de segurança da cadeia logística demonstra o crescimento significativo nas 

apreensões em zona primária, majoritariamente na exportação, sendo que o balanço aduaneiro 

aponta a apreensão de quase 60 toneladas de cocaína em 2019/2020. O método mais comum de 

contaminação: Rip-On e Rip-Off. 

Sendo assim, torna-se necessária a participação da Aduana em conjunto com o Setor Privado 

com vistas ao aumento da segurança da cadeia logística internacional das empresas brasileiras. 

Gestão das Cadeias Logísticas 

A Gestão das Cadeias Logísticas exige processo de gestão de riscos das cadeias logísticas 

internacionais em que atua o operador, com revisão anual ou em período anterior, caso necessário. 



 
O QAA (Questionário de Auto Avaliação) ressalta as seguintes perguntas: 

a. O requerente dispõe de processo de gestão das cadeias logísticas internacionais em que atua? 

b. Referido processo possibilita identificar todos os operadores econômicos ao longo da cadeia 

logística?  

c. O processo permite avaliar os operadores de acordo com seu risco para a cadeia logística? 

É importante ressaltar que se a resposta for NÃO para algum dos questionamentos acima 

apresentados, será necessário realizar a adaptação dos procedimentos antes de apresentar o 

requerimento de certificação. 

Outro ponto significativo é identificar quais são os elos que compõe a cadeia logística. Deverá 

ser estudado todos os operadores econômicos com atuação ao longo da cadeia, desde a origem até o 

destino da mercadoria, para avaliá-los de acordo com seu risco para a cadeia logística, a fim evitar 

parcerias com operadores que representem ameaça à cadeia logística internacional. 

Entretanto, alguns operadores sentem resistência em fazer a gestão da cadeia logística dos 

clientes, com as alegações recorrentes de que: 

o Não faz parte do escopo de trabalho; 

o A gestão é realizada com base no limite de sua responsabilidade legal em cada 

uma das operações; 

o A impossibilidade de gerir os operadores de acordo com seu risco para a cadeia 

logística quando parte dela ocorre fora do território nacional; 

o Os parceiros e colaboradores são todos de empresas idôneas e reconhecidas 

em seus países ou estados; 

Para tanto, a Receita indica que seja realizado o “Five Step” (cinco passos) do C-TPAT para 

calcular o risco, sendo esses: 

1- Mapeamento do Fluxo de Carga 

2- Atribuição do grau de risco à rota utilizada 

3- Vulnerabilidade do parceiro comercial 

4- Plano de Ação 

5- Procedimento escrito 

Outras recomendações e exemplos são: 



 
O método mais fácil, é claro, é selecionar parceiros que sejam parceiros C-TPAT e / ou membros 

de programas de segurança da cadeia de suprimentos de outros governos. 

Um método de avaliação de riscos não precisa, necessariamente, ser de alta complexidade. 

Exemplo: Alto, Médio e Baixo; Conforme ou Inconforme; Risco Elevado, Médio ou Reduzido. 

Deverá constatar que um elo da cadeia possui risco, ainda que não seja possível reduzi-lo, já é 

parte do gerenciamento de riscos. 

Para operadores com numerosas cadeias logísticas, o foco principal deve ser em cadeias de 

maior risco; 

Reavaliações devem ser realizadas no mínimo anualmente. Entretanto, circunstâncias podem 

exigir a reavaliação de risco de forma mais frequente.  

A empresa deve demonstrar que busca realizar o que está ao seu alcance para reduzir o risco de 

suas cadeias logísticas. 

“Uma vez identificada uma ocorrência, evento de risco ou contaminação, o que fazer?” 

Primeiramente, é importante destacar que uma infração eventual ou evento de risco não são 

sinônimos de exclusão do Programa OEA. 

Há o questionamento se uma empresa pode ser excluída em razão de uma infração ou 

contaminação, mas no caso de ocorrências, é sempre mais importante avaliar o que foi feito pós o 

acontecimento e demonstrar proatividade para que o evento não recorra. 

Os Eventos de risco dolosos quebram a confiança e a parceria, e são avaliados dentro do 

contexto que envolve gravidade, reiteração e tipo de envolvimento. Assim, o OEA tem 

responsabilidade de buscar sempre a melhoria contínua. 

O que a empresa faz após a identificação de um evento de risco ou infração é determinante para 

o cumprimento dos requisitos do Programa OEA, tão importante quanto ter um número reduzido de 

eventos de riscos, é o que a empresa faz após identificá-los. 

Uma empresa OEA deve possuir um modelo de gerenciamento de risco que seja capaz de 

identificar falhas e corrigi-las proativamente, possuindo elaboração de planos de ação e comunicação 

junto ao Programa OEA. 



 
A comunicação junto ao ponto de contato não deve ser apenas acerca de benefícios, mas deve 

server também para ajudar a empresa, mesmo quando uma ocorrência não for detectada pela Aduana, 

o OEA deve agir proativamente na sua correção. 

Os planos de ação que gerem alterações de procedimentos devem ser atualizados no 

Questionário de Autoavaliação – QAA e as ocorrências graves devem ser informadas ao Ponto de 

Contato com agilidade. 

Desafios e Oportunidades na Implementação e Monitoramento do Programa OEA na Empresa 

Para a realização de implementação e monitoramento do Programa OEA, muitas empresas 

sofrem com alguns desafios internos, que envolvem, por exemplo, a necessidade do envolvimento da 

diretoria na implementação da certificação, a resistência às mudanças, sobrecarga do focal point 

(ponto de contato) da empresa, a dificuldade frente ao desenvolvimento ou ajustes nos procedimentos 

para que estes fiquem de acordo com os requisitos solicitados, ou mesmo, no momento pós 

certificação, o abandono do projeto, quando o operador acredita que o monitoramento se torna 

desnecessário ou pode esperar para ser visto tardiamente. 

A partir desses obstáculos surgem incríveis oportunidades de compreender melhor eventuais 

ocorridos fiscais e/ou aduaneiros da empresa, além de gerar um maior domínio em relação a todas as 

operações em que o ente se vê envolvido e o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os 

participantes do projeto. 

Destaca-se que esses impedimentos muitas vezes estão interligados, o que permite que estes 

sejam explorados e resolvidos em conjunto. Com o estudo de resoluções dos eventos passados e a 

elaboração de planos para resolvê-los, torna-se possível o desenvolvimento de uma equipe 

centralizada, focada em dominar as operações a serem realizadas, e versátil, por incluir todas as áreas 

da empresa, além da formação de novos profissionais da área com um know-how diferenciado. 

A empresa desfruta de inúmeras vantagens decorrentes do projeto de implementação e suas 

etapas, dispondo de uma gestão de risco bem construída, do discernimento do controle da gestão e 

controle das operações, do equilíbrio e divisão das responsabilidades, e do desenvolvimento de um 

sistema Top Down e de Liderança cuja a empresa, como um todo, torna-se um só ente participativo. 

Desta forma, observa-se que o projeto de implementação OEA traz diversos benefícios, não só 

fiscais e comerciais como também internos, trazendo para o ente certificado um diferencial que 

repercutirá perante o mercado e o Comércio Exterior, como também obterá proventos com o Prazo 

de retorno do Investimento – PRI (para saber mais, acesse: 



 
http://www.aduaneiras.com.br/Materias?guid=0cb5a1efcbf448089d6726cabb308920), que envolve 

a redução de tempo e de custos nos processos de importação, eficiência e obtenção de ganhos 

monetários expressivos. 

FONTE 

EVENTO OAB/SP - WEBINAR: PROGRAMA OEA: POR DENTRO DA ATUALIDADE. Abril de 2021, São 

Paulo, Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2021 

           Marianna de Andrade


