
PROGRAMA OEA



É um programa de adesão voluntária da Receita Federal Brasileira, reconhecido mundialmente pela OMA, em
que as empresas que desejam a certificação, devem adotar procedimentos que garantam a segurança física
de suas cargas e o cumprimento das suas obrigações tributárias e aduaneiras.

Em outras palavras, através da certificação no Programa OEA a empresa demonstra a suas partes
interessadas e órgãos anuentes que é séria, segura, confiável e que apresenta baixo grau de risco nas suas
operações.
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MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO
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OEA C1: o foco é o fluxo de importação. A certificação é baseada no cumprimento das normas e procedimentos aduaneiros 
(descrição e classificação fiscal das mercadorias, regras de origem , cerificados de origem, entre outros...)

OEA C2: Essa certificação corresponde aos operadores que optarem pela certificação conjunta do OEA Segurança e 
Conformidade.

OEA Segurança: o foco desta certificação é o fluxo de exportação. A certificação é baseada no cumprimento dos requisitos 
de segurança (Políticas de TI, Políticas de RH, Segurança física da carga, controle de acesso....



EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA PARA AS EMPRESAS 

Cumprir com a 
legislação tributária 
e aduaneira.

Estabelecer políticas 
formais de recursos 
humanos.

Estabelecer políticas 
formais de segurança 
da informação.

Identificar e 
monitorar os riscos 
da sua operação.

Assegurar a 
integridade da 
mercadoria sob 
sua responsabilidade.

Formalizar a 
relação 
com parceiros 
comerciais.

Controlar o acesso 
de pessoas e veículos 
ao estabelecimento.

Promover a 
segurança física as 
instalações.

Conscientizar 

funcionários para 

a cultura OEA.

Selecionar e 
monitorar
parceiros comercias.



ETAPAS DO PROGRAMA 

Exame de admissibilidade: será verificado o cumprimento de todos os itens constantes no art. 14 da 
Instrução Normativa RFB nº 1598/2015. 

Análise de conformidade: está dividida em 2 etapas: análise documental (QAA) e validação física, que é 
a verificação “in loco” do que foi documentado.

Autorização da certificação: comprovada a conformidade, será concedida a certificação em caráter 
precário, com prazo de validade indeterminado, por meio de Despacho Decisório do Chefe do Centro 
Regional OEA, publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Pós certificação: os Operadores OEA serão submetidos a acompanhamento constante por equipe 
específica do Centro Regional OEA que o certificou. O monitoramento será quanto à manutenção 
constante dos requisitos e critérios definidos no ato de certificação.

Revisão da certificação: OEA será submetido a procedimento de revisão de sua certificação, 
periodicamente, em intervalo não superior a 5 anos. 



BENEFÍCIOS PARA OS OPERADORES

Utilizar a logomarca do Programa e ter sua participação divulgada no sitio da RFB;

Participação no Fórum Consultivo, Seminários e Treinamentos sobre o Programa OEA;

Usufruir das vantagens e dos benefícios de futuros Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM);

Utilizar de canal direto de comunicação com a RFB para esclarecimento de dúvidas 
relacionadas ao Programa;

Despacho de Exportação: Parametrização Imediata, Redução no percentual de Canais de 
Conferência e Prioridade na Conferência da DE;



BENEFÍCIOS PARA OS OPERADORES

Despacho de Importação: Parametrização Imediata, Redução no percentual de Canais de 
Conferência e Prioridade na Conferência da DI;

Dispensa de exigências já cumpridas no Programa OEA quanto da habilitação à Regimes 
Aduaneiros Especiais;

Resposta à consulta de classificação fiscal de mercadorias em até 40 dias;

Registro da DI antes da chegada da carga, com parametrização imediata no modal marítimo;

Dispensa de garantia no trânsito aduaneiro para transportadores OEA.



NOSSA METOLOGIA

Acompanhamento 
à eventuais exigências 
por 
parte da Receita 
Federal.

Diagnóstico e 
avaliação da empresa 
(aderência ao 
Programa OEA).

Validação das 
informações, admissão 
ao Programa e 
preenchimento do 
Questionário de 
Autoavaliação (QAA).

Consultoria de 
implantação dos 
critérios do Programa 
OEA.

Acompanhamento 
da auditoria de 
conformidade da RFB 
até a certificação 
(Publicação no DOU) 

MonitoramentoAvaliação Consultoria Validação

Desenvolvemos um método especializado e sob medida para auxiliar as empresas que buscam a certificação 
OEA.



Deseja certificar no Programa OEA? Temos consultores capacitados que podem lhe ajudar. Entre em contato e solicite uma proposta.


