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Instruções Gerais

1. As sugestões somente serão aceitas se enviadas na planilha “Minuta Anexo Requisitos OEA2021”;

2. Não renomeie ou mude o formato do arquivo;

3. Somente preencha os campos abertos nas abas: Introdução, 1 a 14 e outros;

4. Os campos para sugestão possuem títulos ou campos em verde;

5. Leia atentamente a aba instruções.



Instruções para preenchimento

1. Nas abas enumeradas, você poderá sugerir mudanças nos campos com título em verde

2. Caso tenha sugestão, mudar coluna sugestão efetuada de “Não” para “Sim” e completar demais campos na linha 

conforme título da coluna correspondente a sua sugestão.

3. Caso não tenha sugestão, não precisa completar nada. Apenas deixar as colunas verdes em branco e sugestão 

efetuada não (não precisa completar nada com: sem comentários, não aplicável ou algo do gênero).

4. A aba “Outros” são para comentários que sua empresa queira fazer e que não existe campo específico nas abas de 

critérios.  Serão desconsiderados comentários na aba Outros referente a critérios que possuem      aba especifica.



Envio e Contato

1. Após completar o questionário você precisará enviar 

a planilha para TODOS os contatos do Fórum 

Consultivo OEA abaixo:

1. AVON: camila.correa@avon.com

2. DHL: homero.Vecchi@dhl.com

3. GM: lia.piccirilli@gm.com

4. RFB: oea.df@rfb.gov.br

2. Título do e-mail: Sugestões IN OEA – (Empresa);

3. Nossos contatos também estão no caminho abaixo, 

onde é só dar um click no “Fale com o Fórum” que irá 

abrir os endereço acima: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-

comercio-exterior/importacao-e-exportacao/oea/espaco-do-

operador-oea/forum-consultivo-oea
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Cronograma e Câmaras Técnicas

1. As empresas serão convidadas para as câmaras técnicas 

conforme as sugestões efetuadas pela mesma.

2. Os convites serão enviados para os contatos mencionados na 

aba de instruções da planilha.

a. Poderá ser limitado o número de participantes por 

câmara técnicas para melhor aproveitamento da sessão 

baseado no número de contribuições e relevância.

b. Os convites serão enviados a partir de 25 de novembro. 

Caso não possa participar pedimos tão logo receber o 

convite nos informe de sua indisponibilidade, outro 

contato da empresa que irá em seu lugar ou mesmo 

desistência.

3. O andamento dos trabalhos serão divulgados via Portal OEA 

da RFB de acesso público.
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Contamos com sua participação!

Fórum Consultivo OEA

OBRIGADO


