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Dados: Time Release Study Brasil / Metodologia: Organização Mundial das Aduanas (OMA)



B e n e f í c i o s OEA
Parametrização imediata das declarações (DU-e). 
Reduzido percentual de seleção para canal de conferência 
Prioridade de conferência das (DU-e) selecionadas
Dispensa da garantia no Trânsito Aduaneiro
Acesso prioritário a transportador OEA (recintos alfandegados)

Resposta à consulta de classificação fiscal em até 40 dias  
Dispensa garantia Adm. Temporária utilização econômica  
Carga Pátio por 24h no modal aéreo (cargas diretas)                           
Parametrização imediata das declarações (DI)                                      
Reduzido percentual de seleção para canal de conferência  
Prioridade de conferência das DI selecionadas para canal  
Despacho sobre Águas OEA (Portaria Coana nº 85/2017)                    
Canal verde na Admissão Temporária

Publicidade no sítio da RFB  Utilização da logomarca “AEO”  
Ponto de contato na RFB 
Prioridade na análise em outras modalidades OEA 
Benefícios concedidos pelas Aduanas estrangeiras
Participação no Fórum Consultivo
Dispensa de exigências já cumpridas no OEA  
Participação em seminários e treinamentos



Publicidade no sítio da RFB  Utilização da logomarca “AEO”  
Ponto de contato na RFB *
Prioridade na análise em outras modalidades OEA 
Benefícios concedidos pelas Aduanas estrangeiras *
Participação no Fórum Consultivo *
Dispensa de exigências já cumpridas no OEA  
Participação em seminários e treinamentos





Em resumo...
ü Redução de custo final do item importado devido ao menor tempo de armazenagem em áreas 

alfandegadas.
ü Agilidade na liberação alfandegária e, consequentemente, na entrega das cargas nas

unidades/clientes.
ü Melhores condições logísticas e comerciais em terminais de carga.
ü Maior reputação e credibilidade (“selo de segurança”) em relação às negociações

internacionais e acordos de facilitação de comércio entre países.

Pontos adicionais relevantes:
Alguns clientes de exportação já exigem a habilitação OEA.



ETAPAS DA CERTIFICAÇÃO



DOCUMENTAÇÃO PARA 
COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS

POLÍTICAS

PROCESSOS DE 
TRABALHO

INSTRUÇÕES E 
FLUXOGRAMAS DE 

TRABALHO

EVIDÊNCIAS



ARTIA – GESTÃO DO PROJETO



Cronograma



DÚVIDAS ? 

LinkedIn: Fernando Pieri
Email: fernandopieri@hll.com.br

Whatsapp: 31-987059821

mailto:fernandopieri@hll.com.br

