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A importância do compliance tributário 
com o advento do Operador Econômico 

Autorizado (OEA) 
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 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 e seja certificado. 
 

 Caráter voluntário. 
 

 Nossa diretriz legal - Instrução Normativa nº 1.598/2015 

O que é OEA? 
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 buscar a adesão crescente de operadores econômicos, inclusive pequenas e 
médias empresas; 

 
 firmar Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) que atendam aos interesses 

do Brasil; 
 

 intensificar a harmonização dos processos de trabalho com outros órgãos 
regulatórios do comércio exterior; 

 
 elevar o nível de confiança no relacionamento entre os operadores 

econômicos, a sociedade e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 
  
 considerar a implementação de outros padrões que contribuam com a 

segurança da cadeia logística. 

Principais objetivos do programa 
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  OEA-Segurança (OEA-S) - critérios de segurança aplicados à cadeia logística no 
fluxo das operações de comércio exterior; 

 
 OEA-Conformidade (OEA-C) - 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;  
 
 OEA-Pleno (OEA-P) - OEA-S + OEA-C Nível 2 
 

Modalidades 
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Benefícios Gerais do programa 
 

 divulgação do OEA no sítio da RFB e utilização da logomarca; 
 
 ponto de contato (RFB e OEA); 

 
 prioridade na análise do pedido de certificação de operador que já tenha sido 

certificado em outra modalidade ou nível; 
 

 ARM; 
 
 Participação na formulação de propostas para alteração da legislação e dos 

procedimentos aduaneiros do Programa (Fórum Consultivo); 
 

 Dispensa de exigências formalizadas na habilitação a regimes aduaneiros especiais 
ou aplicados em áreas especiais que já tenham sido cumpridas no OEA; 
 

 Participação em seminários e treinamentos com o Centro OEA. 
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Benefícios específicos do programa 
 

 OEA-S e OEA-P: 
 

I – as seleções na exportação para canais de conferência reduzidas e parametrização das declarações aduaneiras do 
exportador de forma imediata após o envio para despacho da DE; 

 
II - declaração de exportação selecionada para conferência processada de forma prioritária; 

 
III –dispensa de apresentação de garantia no trânsito aduaneiro cujo beneficiário seja transportador OEA.  

 
 OEA-C Nível 1, OEA-C Nível 2 e OEA-P: 

 
I - a consulta sobre classificação fiscal de mercadorias com solução proferida em até 40 dias; 
 
II – dispensa de garantia para o importador na concessão de admissão temporária para utilização econômica. 

 
 OEA-C Nível 2 E OEA-P 

 
I – as seleções na importação para canais de conferência reduzidas; 
 
II - parametrização das DIs executada de forma imediata após o registro e DI processada de forma prioritária; 
 
III - no modal marítimo, será permitido ao importador OEA registrar a DI antes da chegada da carga ao território 
aduaneiro, com aplicação de seleção parametrizada imediata; e 
 
V - a DI de admissão temporária poderá ser selecionada para o canal verde, dispensados o exame documental e a 
verificação da mercadoria. 



8 8 

Intervenientes que podem ser certificados 
 

Certificação por CNPJ da 
matriz 

• importador; 

 

• exportador; 

 

• transportador; 

 

• agente de carga. 

Certificação por CNPJ 
do estabelecimento 

• depositário de 
mercadoria sob 
controle aduaneiro; 

 

• operador portuário 
ou aeroportuário 

Certificação por CPF 

• Despachante 
aduaneiro 

Atuação 
por conta 
prórpria 



9 9 

 

I - sistema de contabilidade e registro fiscal; 

II - política de verificação documental e controle de estoque; 

III - descrição completa das mercadorias; 

IV - capacitação e desenvolvimento; 

V - classificação fiscal; 

VI - operações indiretas; 

VII - operações cambiais; 

VIII - apuração da base de cálculo dos tributos e do preço das exportações; 

IX - cumprimento das normas relativas a regimes especiais e benefícios; 

X - regra de origem;  

XI - rastreabilidade das mercadorias. 

Critérios de compliance (IN nº 1.598/15) - obrigações tributárias e 
aduaneiras 
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Condições e Requisitos para certificação 
 

Requisitos de admissibilidade – aptidão para participar do processo de certificação. 

Requerimento  -  QAA – RCV – DTE – ECD – Regularidade Fiscal – 24 meses de 
recolhimento de tributos – Demais requisitos 

Critérios de elegibilidade – confiabilidade do operador. 

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. 

Critérios específicos da modalidade ou interveniente 
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Questionário de Autoavaliação (QAA) 
 

Bloco 1 : Informações 
Gerais  

Bloco 2 : Critérios de 
elegibilidade 

Bloco 3 – Critérios de 
segurança 

Bloco 4 : Critérios de 
conformidade – 26 

itens 
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Questionário de Autoavaliação (QAA) 
 

Compliance 
tributário 

Bloco 1: atualização 
do cadastro e 

regularidade fiscal 

Bloco 4 – adequação do sistema 
contábil/fiscal; plano de contas; guarda 

de docs; controle de estoque; 
informações para declaração de 

importação e exportação; qualidade da 
classificação fiscal, compliance na 

tributação da importação, valoração 
aduaneira, benefícios fiscais na 

importação 

Bloco 2 –procedimento 
de detecção de infrações 
à legislação aduaneira; 
sujeição à Reg. Especial 

de Fiscalização  
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Apontamento de não-conformidades: 

 

• Nos casos de concordância que permitam providências imediatas, comprovar as providências 

adotadas para os respectivos saneamentos (solicitação retificação de declarações, substituições de 

profissionais, etc.); 

 

• Nos casos de concordância que não permitam providências imediatas, apresentar plano de ação para 

a implementação de medidas de saneamento de médio e longo prazo (customização de sistemas, 

revisão de manuais de procedimentos, capacitação de profissionais, etc.); 

 

• Nos casos de não concordância manifestar as razões, de forma fundamentada, e apresentar eventuais 

providências adotadas (protocolização de processos de consulta tributária-aduaneira, etc.). 

Relatório Complementar de Validação (RCV) – OEA-C Nível 2 e OEA-P 
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Fluxo normativo para implantação do OEA 
 

1. Verificação dos requisitos de 
admissibilidade - art. 14 

2. Autoavaliação –
Preenchimento do QAA – 79 

itens 

3.RCV para OEA-C Nível 2 e 
Pleno. 

Profissionais com 
qualificação técnica ou 

equipe interna 
independente  

4. Formalização do processo 
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Fluxo operacional para implantação do OEA 
 

1. Planejamento e Mapeamento das 
análises 

2.  Levantamento das 
Melhorias 

3. Implementação 

4. Auditoria e 
documentação 
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 A sua empresa realiza auditorias/revisões fiscais periodicamente internamente ou 

através de profissional/empresas qualificadas? 

 

 Após a elaboração dos relatórios das revisões fiscais, os pontos levantados constituem 

objeto de medidas de melhoria? Tais medidas são efetivamente implementadas? 

 

 A sua empresa possui equipe interna para análise e acompanhamento de temas 

específicos ou terceiriza para profissional/empresas qualificadas (classificação fiscal, 

benefícios fiscais, revisão de parametrização do sistema etc)? 

 

 A sua empresa está preparada para uma auditoria tributária de OEA neste momento? 

 

 Como preparar a sua empresa? 

 

Impactos do compliance tributário 
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Tainá Veloso – taina.pereira@gsga.com.br 

 

Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados 
 

 

“Esta apresentação é de autoria dos advogados da Gaia, Silva, Gaede & Associados, a quem pertencem todos os direitos, e sem cuja 

autorização não deve ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um 

determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja 

atualização não nos responsabilizamos, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas mediante a 

análise de cada situação concreta”. 

Obrigada! 

mailto:taina.pereira@gsga.com.br

