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1 Art. 76. 

............................................................................................................................................................................................................. 

§ 2º Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se intervenientes, o importador, o exportador, o beneficiário de regime 

aduaneiro ou de procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o 
operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer 

outra pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art. 76. 
................................................................................................................................................................................................................ 
2 I - Advertência, na hipótese de: 

II - Suspensão, pelo prazo de até 12 (doze) meses, do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização 

de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a 

movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, na hipótese de: 

III - cancelamento ou cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização de regime 

aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a 

movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, na hipótese de: 

Art. 76. 

................................................................................................................................................................................................................ 
3 § 6o Na hipótese de cassação ou cancelamento, a reinscrição para a atividade que exercia ou a inscrição para exercer 

outra atividade sujeita a controle aduaneiro só poderá ser solicitada depois de transcorridos 2 (dois) anos da data de 

aplicação da sanção, devendo ser cumpridas todas as exigências e formalidades previstas para a inscrição. 
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