
PROGRAMA BRASILEIRO DE OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO

O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (“OEA”) foi instituído pela Instrução                                 
Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.521, de 04 de dezembro de 2014 (“IN RFB n.º 1.521/2014”), 
com a finalidade de aperfeiçoar e padronizar os sistemas de segurança e controle aduaneiro no Brasil, 
sendo aplicado a todos os intervenientes1  em operação de comércio exterior envolvidos na movimentação 
internacional de mercadorias.

O Programa, de adesão voluntária, tem por objetivo alcançar, até 2019, que 50% das declarações 
de  exportação e de importação sejam realizadas por empresas certificadas no OEA, trazendo aos                             
contribuintes-intervenientes os seguintes benefícios:

 i. Usufruir das vantagens e dos benefícios de futuros acordos de reconhecimentos mútuos                
celebrados entre a Aduana Brasileira e as Aduanas de outros países;

 ii. Utilização de canal direto de comunicação com a Receita Federal do Brasil;

 iii. Redução de cargas selecionadas para canal de conferência (redução de custos/tempo);

 iv. Parametrização imediata, após o registro da declaração de importação/exportação, sem             
necessidade de aguardar a formação de lotes;
 v. Prioridade de análise dos procedimentos de certificação das fases subsequentes;

 vi. Dispensa da garantia no trânsito aduaneiro (exclusivo para transportadores);

 vii. Dispensa da exigência de habilitação nos regimes aduaneiros especiais;

 viii. Uso da logomarca do Programa OEA e publicidade no sítio da Receita Federal do Brasil; e

 ix. Participação na formulação de alteração de legislação e procedimentos aduaneiros para o  
 aperfeiçoamento do Programa, por meio do Fórum Consultivo.

A implementação do programa iniciou-se em dezembro/2014 com cinco empresas piloto, sendo disponibi-
lizado, a partir de março de 2015, aos demais intervenientes interessados. Atualmente, a implementação 
do programa está segmentada em 3 fases: 

 i. OEA Segurança (“OEA-S”): voltada ao mercado de exportação, os operadores econômicos  
 receberão um certificado com base no cumprimento dos requisitos de segurança definidos  
 pelo Programa;

 ii. OEA Conformidade (“OEA-C”): voltada ao mercado de importação, será implementada a par-
tir de junho/2015, após a certificação dos requisitos técnicos de segurança da OEA-S, que visará 
ao cumprimento das normas internas aduaneiras (legislação fiscal, aduaneira e procedimentos               
infralegais); e

_________________

1São passíveis de certificação os seguintes intervenientes:
- Importador e Exportador brasileiros;
- Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro;
- Operador portuário e aeroportuário;
- Transportador;
- Despachante aduaneiro;
- Agente de carga, entre outros.
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 iii. OEA Integrado (“OEA-I”): cujo objetivo de implementação será a partir de dezembro/2016, 
visando à integração do sistema aduaneiro com demais órgãos envolvidos com a atividade de 
comércio exterior, tais como a ANVISA, VIGIAGRO, entre outros. Nessa última fase, o sistema, 
após devidamente implementado, poderá ser aproveitado pelos demais órgãos reguladores das
atividades de importação e exportação de mercadorias específicas, de forma a facilitar a entrada e 
saída de tais mercadorias em território nacional.

A certificação é destinada a todos os intervenientes que atendam aos requisitos obrigatórios                                          
estabelecidos, dentre eles, (i) a comprovação de regularidade fiscal perante a Administração Pública                
Federal; (ii) a inscrição no CNPJ/MF pelo prazo mínimo de 24 meses e recolhimento de tributos por igual 
período; (iii) atuação como interveniente passível de certificação por no mínimo 24 meses; e (iv) que               
possuam Escrituração Contábil Digital.

Cumpridos tais requisitos, os intervenientes deverão apresentar à Receita Federal do Brasil de sua             
jurisdição o Questionário de Autoavaliação (“QAA”), definido pelo Anexo IV da IN RFB n.º 1.521/2014, o 
qual será analisado por Equipe Técnica específica, no prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual         
período mediante justificativa, ou suspenso em casos de pedidos de esclarecimentos adicionais por parte 
da Repartição Aduaneira. 

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados conta com equipe especializada 
apta a auxiliá-los no processo de obtenção do certificado OEA e coloca-se, desde já, à disposição para                   
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo.figueiredo@souzaschneider.com.br)

Flavio Eduardo Carvalho (flavio.carvalho@souzaschneider.com.br)

Sérgio Grama Lima (sergio.lima@souzaschneider.com.br)
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