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1. Introdução 

O objetivo deste documento é apresentar a definição das especificações e critérios técnicos necessários 
para auxiliar os clientes da Valecard na integração do produto Valecard Logística para a geração do CIOT 

(Código Identificador da Operação de Transporte). 
 

Este manual foi construído utilizando-se como modelo de conexões o manual de integrações da ANTT(  
PEF_v2.00a - V_14-05-2012.pdf) qualquer alteração ou correção de conexões que porventura sejam feitas 
futuramente deverão ser replicadas neste manual. 
 

2. Referências 

Referência Versão 
Art. 5º-A da Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007 N/A 
Resolução ANTT Nº 3.056, de 12 de março de 2009; N/A 
Resolução ANTT Nº 3.658, de 19 de abril de 2011 N/A 
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1.1 Histórico de Atualizações 

 
Versão Resumo da Atualização Responsável Data 

1.0 Criação do documento Sérgio Piter 

Nogueira 

22/10/2012 

1.1 Alteração do documento para contemplar o XML de 

envio de informações sendo único 

Sérgio Piter 

Nogueira 

10/11/2012 

1.2 Alteração do documento para contemplar no XML 

de envio itens de banco e controle de RNTRC nos 

itens: 

• Correções/Alterações nas regras R001, 

R002, R008 e do leiaute do arquivo de 

entrada do método de cadastro da operação 

de transporte do WebService. - 

Correções/Alterações nas regras R001 e 

R006;  Correção/Alteração do leiaute do 

arquivo de entrada do método de 

retificação da operação de transporte do 

WebService. 

•  Adição de validação na regra R001; 

• Correções/Alterações nas regras R001 e 

R002; 

• Correção/Alteração do leiaute do arquivo de 

retorno do método de encerramento da 

operação de transporte. 

•  Inclusão das novas mensagens; 

Sérgio Piter 

Nogueira 

02/01/2013 
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3.Glossário 

Para fins deste documento entende-se: 
 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres; 
PEF – Pagamento Eletrônico de Frete; 
CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas; 
CIOT – Código Identificador da Operação de Transporte; 

WebService – Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre diferentes 
aplicações, utilizando a linguagem universal XML para o tráfego de dados, proporcionando que 
sistemas desenvolvidos em plataformas distintas sejam compatíveis; 
XML (eXtensible Markup Language) – É uma linguagem de marcação utilizada na criação de 
documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou 
desenhos vetoriais; 
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4. Arquitetura Tecnológica 

Todas as informações recebidas e repassadas pelos serviços são as que estão descritas nas 
interfaces dos Webservices, e detalhadas abaixo deste manual.  
Cada serviço estará preparado para, mediante o fornecimento dos dados obrigatórios, retornar as 
informações descritas nas interfaces; 
 

Todas as informações recebidas e repassadas por qualquer um dos serviços aos clientes 
serão armazenadas na base de dados da Valecard. 
Esta associação e gravação no banco de dados da Valecard têm como objetivo reportar-se com 
precisão às informações repassadas no momento do acesso dos clientes. 
O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do cliente por meio do envio de 
uma mensagem XML ao WebService com o pedido do serviço desejado, após prévia autenticação. 

O WebService sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da 
solicitação de serviço ao aplicativo da administradora de meios de pagamento na mesma conexão. 
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5. Padrões Técnicos de Integração 

Toda as requisições enviadas para os WebServices da Valecard deverão seguir o padrão de 
protocolo SOAP suportando autenticação através Header, sendo que os serviços síncronos; 
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6. WebServices 

Os dados a serem enviados ao nosso WebServices deverão obrigatoriamente seguir o padrão de 
layout especificado abaixo: 
 

7 LEGENDA PARA DETALHAMENTO DE CAMPOS 

Figura 1 - Legenda para Detalhamento de Campos de WS 

 

• #: Código identificador do campo. Este código é único por serviço, e identifica o campo correto quando 

o mesmo é referenciado por alguma outra coluna do leiaute; 

• Campo: Identificador do nome do campo. Este nome é o mesmo nome que deve ser passado como 

uma tag do XML; 

• Elemento (Elem): Identifica o tipo do elemento que o campo corresponde no XML. Os valores 

possíveis são: 

o Raiz – quando um campo é a raiz do XML. Os campos do tipo Raiz não possuem valores, 

apenas outros elementos; 

o A – quando um campo representa um atributo do campo anterior; 

o E – quando um campo representa um elemento; 

• Pai: Identifica o campo raiz ao qual o campo de valor pertence. Essa identificação se dá pelo Código 

identificador do campo; 

• Tipo: Identifica o tipo do dado do valor que deve ser passado no XML. Os valores possíveis para esta 

coluna são: 

o S – String – quando o valor do campo é alfanumérico; 

o N – Numeric – quando o valor do campo é numérico, podendo representar tanto valores 

inteiros como valores decimais; 

o D – Date – quando o valor do campo representa uma data contendo dia, mês e ano; 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 CampoRaiz Raiz - - 1-1 - - - 

2 Campo1 E 1 S 1-1 14 - Informações de 
preenchimento do Campo1. 
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o DT – Datetime – quando o valor do campo representa uma data completa, com dia, mês, ano, 

hora, minuto, segundo e milesegundos; 

• Ocorrências (Ocor): Identifica, através de dois dígitos separados por um hífen, a obrigatoriedade do 

campo e o número de vezes que o mesmo pode aparecer no XML. O primeiro número representa o 

número mínimo de ocorrências do campo no leiaute, enquanto o segundo número representa o 

número máximo de ocorrências do campo no leiaute. Com isso, quando temos o exemplo 1-1, significa 

que a tag no XML correspondente ao campo do leiaute é obrigatória e deve aparecer apenas uma vez. 

Caso o primeiro dígito seja “0” (zero), indica que o campo é opcional. Caso o segundo dígito seja N, 

significa que ele não possui um número máximo de ocorrências, podendo ser passado no XML uma 

lista de tags que representam o campo; 

• Tamanho (Tam): Identifica, através de um dígito ou dois dígitos separados por um hífen, o tamanho 

máximo e mínimo do valor da tag no XML correspondente ao campo do leiaute. Quando o valor da 

coluna é de apenas um dígito, significa que o tamanho deste campo é fixo. Quando o segundo dígito é 

representado por um N, significa que não há um tamanho máximo para o valor passado na tag XML. 

Esta coluna está presente apenas nos campos do tipo S e N; 

• Decimal (Dec): Identifica, através de dois dígitos separados por uma vírgula, o tamanho da parte 

inteira e da parte decimal de um campo do tipo N (quando este representar um número decimal). O 

número antes da vírgula representa o número máximo de dígitos da parte inteira, enquanto o número 

após a vírgula representa o número obrigatório de dígitos da parte decimal; 

• Descrição/Observação: Fornece uma breve descrição do campo do leiaute ou alguma observação 

importante que deve ser informada. 

7.1 REGRAS PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS 

• Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo 

previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos; 

• Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o 

tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros 

não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem ser 

informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se 

existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute; 
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• O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos 

devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também 

devem ser evitados; 

• As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”. Caso não seja informada neste formato 

ou não seja válida, o sistema deve retornar no XML a mensagem “mp-error-invalid-date”; 

• A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos do Pagamento Eletrônico de Frete estão 

previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar; 

• Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não 

deverá ser informada no arquivo XML. 

7.2 TRATAMENTO PARA CARACTERES ESPECIAIS 

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Alguns 

caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, não podendo aparecer no texto de uma forma não 

controlada. 

Os caracteres que afetam o “parser” são: 

• > (sinal de maior); 

• < (sinal de menor); 

• & (e-comercial); 

• " (aspas); 

• ' (sinal de apóstrofe). 

Alguns destes caracteres podem aparecer em alguns campos. Para resolver o problema, é recomendável o uso 

de uma sequência de “escape” em substituição ao respectivo caractere. 

 

Ex. Um transportador de razão social TRANPORTE FICTÍCIO & CARGAS LTDA deve ser informado como: 

TRANPORTE FICTÍCIO &amp; CARGAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do “parser”. 

 

Caractere Sequência de “escape” 

> &lt; 

< &gt; 

& &amp; 
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8. CADASTRAR OPERAÇÃO DE TRANSPORTE VIAGEM PADRÃO/TAC AGREGADO 

Propósito: 
 
Receber informações através de um XML para realizar o cadastro de uma operação de transporte 

padrão (TAC-Padrão) e/ou agregado (TAC-Agregado) e enviá-las para a ANTT.  

 
 
8.1 Detalhamentos técnicos dos campos nos XML´s: 
 

Regra Descrição 

R001 

• O sistema deverá validar os dados do XML e montar de retorno com todas as exceções encontradas 

conforme tabela de mensagens (ver seção 12.1 ). Os campos que serão validados são: 

TipoViagem: Validar se o tipo de viagem informado é 1 ou 3. Em caso de erro, retornar a 

mensagem“mp-error-invalid-travel-type”; 

• TipoTransportador: Validar se o tipo de transportador informado é 1, 2 ou 3. Em caso de erro, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-carrier-type”; 

• CpfCnpjTransportador: Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de erro, retornar a mensagem “mp-

error-invalid-cpfcnpj-transporter”; 

• RntrcTransportador: Validar se o RNTRC informado está no formato correto, ou seja, se o mesmo é 

composto de 8 números. Caso contrário, retornar a mensagem “mp-error-invalid-rntrc-transporter”; 

• CepTransportador: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar. Caso o valor 

informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cep”; 

• CodigoBancoTransportador: Validar se o código de banco informado está cadastrado na tabela 

auxiliar. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-bank-

" &quot; 

' &#39; 
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transporter”; 

• AgenciaTransportador: Validar se o código de agência informado está cadastrado na tabela auxiliar. 

Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-agency-code”; 

• RNTRCContratante: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 3. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-rntrc-contratante-required”; 

• RNTRCContratante: Validar se o RNTRC do contratante informado está no formato correto, ou seja, se 

o mesmo é composto de 8 números. Caso contrário, retornar a mensagem “mp-error-rntrc-

contratante-invalid”; 

• EmailTransportador: Realizar a validação padrão de E-mail caso tenha sido informado. Em caso de 

erro, retornar a mensagem “mp-error-invalid-email-transporter”; 

• CpfCnpjDestinatário: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cpfcnpj-addressee-required”; 

• CpfCnpjDestinatário: Validação padrão de CPF e CNPJ. Em casso de erro, retornar a mensagem “mp-

error-invalid-cpfcnpj-addressee”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 

tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality-source-code-required”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-

invalid-municipality-source-code”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 

tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality- destination-code-required”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-

invalid-municipality-destination-code”; 

• DataInicioViagem: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-trip-start-date-required”; 

• DataInicioViagem: Validar se a data é maior ou igual a data atual e menor ou igual a 30 dias caso o 

tipo de viagem for 1. Caso essa regra não tenha sido respeitada retornar a mensagem “mp-error-
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invalid-trip-start-date-invalid”; 

• DataFimViagem: Validar se a data é maior ou igual a data de início da viagem e menor ou igual a 90 

dias caso o tipo de viagem for 1. Caso o tipo de viagem for 3 a data deve ser menor ou igual a 30 dias 

da data de início da viagem. Caso essa regra não tenha sido respeitada retornar a mensagem “mp-

error-invalid-trip-finish-date-invalid”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-code-load-nature-required”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-

invalid-code-load-nature”; 

• PesoTotalCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha sido, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-total-weight-load- required”; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se a lista de Veículos contém de 1 a 5 registros. Caso contrário, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-total-vehicles”; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se existe apenas um veículo marcado como principal. Caso 

contrário, retornar a mensagem “mp-error-invalid-principal-vehicle”; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se existem veículos repetidos na lista de veículos. Caso existam, 

exibir a mensagem “mp-error-invalid-plate-repeated”; 

• AnoFabricaçãoVeiculo (VeiculoOperacaoTransporte): Validar o ano de fabricação do veículo, caso o 

veículo seja marcado como principal. Em caso de erro, exibir a mensagem “mp-error-invalid-year-

vehicle”; 

• PlacaVeiculo (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se o formato da placa está correto. Caso 

contrário, exibir a mensagem “mp-error-invalid-plate-format”; 

• Principal (VeiculoOperacaoTransporte):  Validar se o indicador de principal foi preenchido com 

true(1) ou false(0). Caso contrário, exibir a mensam “mp-error-invalid-principal-indicator-vehicle”; 

• CpfCnpjTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de 

erro, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cpfcnpj-vehicle-rntrc”; 

• RntrcTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se o RNTRC do transportador está no 
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formato correto. Em caso de erro, exibir a mensagem “mp-error-invalid-rntrc-vehicle-format”; 

• RntrcTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se, no caso do veículo ser principal, o 

RNTRC dele é igual ao RNTRC do Transportador informado na declaração da operação de transporte; 

• TipoRelacaoMotorista: Validar se o tipo de relação do motorista é A, C ou E. Em caso de erro, retornar 

a mensagem “mp-error-invalid-relationship-type-driver”; 

• CpfMotorista: Validação padrão de CPF. Em casso de erro, retornar a mensagem “mp-error-invalid-

cpf-driver”; 

• CepMotorista: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar. Caso o valor informado 

não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cep”; 

• CategoriaCarteiraMotorista: Validar se foi informada alguma das combinações de categoria: “A”, 

“A;B”, “A;C”, “A;D” ou “A;E”. Caso não tenha sido informada nenhuma das combinações, retornar a 

mensagem “mp-error-invalid-driver-category”; 

• CodigoBancoMotorista: Validar se o código de banco informado está cadastrado na tabela auxiliar. 

Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-driver-bank-

code”; 

• AgenciaMotorista: Validar se o código de agência informado está cadastrado na tabela auxiliar. Caso o 

valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-driver-agency-code”; 

• EmailMotorista: Realizar a validação padrão de E-mail caso tenha sido informado. Em caso de erro, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-email-driver”; 

• TipoFrete: Validar se o tipo do frete informado é C ou F. Em caso de erro, retornar a mensagem “mp-

error-invalid-type-freight”; 

• FormaPagamentoFrete: Validar se a forma de pagamento informada é B ou T. Em caso de erro, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-freight-payment-form”; 

R002 

O prazo máximo para o encerramento da operação de transporte é de 30 dias corridos a partir da 

data informada como previsão de término da operação de transporte. 

Caso a operação de transporte (TAC-Agregado) não seja encerrada até a sua data limite, o esta 

operação está “Pendente”. Uma vez a operação de transporteestando “Pendente”, o contratante 

fica impedido de gerar uma nova operação de transporte (TAC-Agregado) para o transportador 
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até que a mesma seja encerrada. O impedimento de umanova declaração no caso de pendência 

acontece exclusivamente na relação contratante/transportador,podendo o contratante agregar 

outros transportadores que não possuem pendência com ele, bem comoo transportador ser 

agregado por um outro contratante qualquer. 

Caso haja alguma pendência para o contratante/transportador o sistema sistema deve montar o 

XML de retorno com a seguinte mensagem de exceção: mp-error-transport-operation-pending. 

R003 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML 

de retorno com a(s) devida(s) exceções. 

R004 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML 

de retorno com a(s) devida(s) exceções. 

R005 

Durante o período de uma operação de transporte (TAC-Agregado) o transportador fica vinculado 

com exclusividade ao contratante, não sendo possível a emissão de CIOT de nenhum tipo para 

qualquer outro contratante para o transportador. O fim do vínculo de exclusividade acontece em 

dois momentos: No dia seguinte ao indicado como data de término da operação de transporte e 

no momento do encerramento da operação de transporte. 

Após o término desta vinculação, o transportador fica novamente disponível para ter CIOTs 

gerados para ele. 

Para o período da operação de transporte devem ser verificadas as datas de embarque, chegada, 

cancelamento e encerramento, caso haja. 

Caso haja algum vínculo de exclusividade do transportador o sistema transportador o sistema 

deve montar o XML de retorno com a seguinte mensagem de exceção: mp-error-exclusive-

transporter. 

R006 

Dados de Entrada: 

• CpfCnpjContratado: Identificado através da coluna CpfCnpjTransportador no leiaute de 

entrada;  

• RNTRCContratado: Identificado através da coluna RNTRCTransportador no leiaute de entrada; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Lista dos veículos informados no leiaute de entrada através da 

coluna VeiculoMotoristaOperacaoTransporte: 

o Placa: Identificado através da coluna PlacaVeiculo no leiaute de entrada; 
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o RNTRC: Identificado através da coluna RNTRCTransportador no leiaute de entrada; 

• CodigoIdentificadorOperacao: Executar método já existente para obter o CIOT; 

• CpfCnpjContratante: Essa informação será obtida através do Login e Senha informados na 

chamada do método “CadastrarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao 

produto “Logística” (ID 19); 

• CpfCnpjDestinatario: Identificado através da coluna CpfCnpjDestinatario no leiaute de 

entrada; 

• CodigoMunicipioOrigem: Identificado através da coluna CodigoMunicipioOrigem no leiaute de 

entrada; 

• CodigoMunicipioDestino: Identificado através da coluna CodigoMunicipioDestino no leiaute 

de entrada; 

• CodigoNaturezaCarga: Identificado através da coluna CodigoNaturezaCarga no leiaute de 

entrada; 

• PesoCarga: Identificado através da coluna PesoTotalCarga no leiaute de entrada; 

• FlagCliente: Identificado pelo valor “True”; 

• DataInicioViagem: Identificado através da coluna DataInicioViagem no leiaute de entrada; 

• DataFimViagem: Identificado através da coluna DataFimViagem no leiaute de entrada; 

• DataDeclaracaoTransporte: Data e Hora utilizados na geração do CIOT; 

• TipoViagem: Identificado através da coluna TipoViagem no leiaute de entrada; 

R007 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML 

de retorno com a(s) devida(s) exceções. 
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8.2 Leiaute Mensagem de Entrada: 
 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 CadastrarOperacaoTransp
orteRequest 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 TipoViagem E 1 N 1-1 1 - Tipo da Operação de 
Transporte: 

• 1 (Operação de 
Transporte Padrão); 

• 3 (Operação de 
Transporte com TAC-
Agregado).  

3 TipoTransportador E 1 N 1-1 1 - Tipo do Transportador: 

• 1 (TAC); 

• 2 (ETC); 

• 3 (CTC). 

4 CpfCnpjTransportador E 1 S 1-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
Transportador. 
Para ETC e CTC usar 
somente CNPJ. 

5 RNTRCTransportador E 1 S 1-1 8 - Número do RNTRC do 
Transportador . 

6 NomeRazaoSocialTranspor
tador 

E 1 S 1-1 60 - Nome ou Razão Social do 
Transportador. 

7 CepTransportador E 1 N 1-1 8 - Número de CEP do 
Transportador.  

8 TipoLogradouroTransport
ador 

E 1 S 1-1 40 - Tipo de Logradouro do 
Transportador, por 
exemplo, Rua, Avenida, 
Praça, etc. 

9 LogradouroTransportador E 1 S 1-1 100 - Logradouro do 
Transportador. 

10 NumeroTransportador E 1 S 1-1 10 - Número do Logradouro do 
Transportador. 

11 ComplementoTransportad
or 

E 1 S 0-1 50 - Complemento do 
Logradouro do 
Transportador. 

12 BairroTransportador E 1 S 1-1 70 - Bairro do Logradouro do 
Transportador. 

13 TelefoneTransportador E 1 S 1-1 11 - Número do Telefone do 
Transportador contendo o 
DDD com 2 dígitos e 
Telefone com 9 dígitos. 
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14 EmailTransportador E 1 S 0-1 400 - Endereço de E-mail do 
Transportador. 

15 CodigoBancoTransportado
r 

E 1 N 1-1 4 - Código do Banco do 
Transportador. 

16 AgenciaTransportador E 1 S 1-1 10 - Número Agência do 
Transportador. 

17 ContaCorrenteTransporta
dor 

E 1 S 1-1 12 - Conta Corrente do 
Transportador. 

18 RNTRCContratante E 1 S 0-1 8 - Número do RNTRC do 
Contrantante.  Obrigatório 
se o Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

19 CpfCnpjDestinatario E 1 S 0-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
Destinatário. Obrigatório 
se o Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

20 NomeDestinatario E 1 S 0-1 45 - Nome do Destinatário.  
Obrigatório se o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
Transporte Padrão). 

21 TelefoneDestinatario E 1 S 0-1 11 - Número do Telefone do 
Destinatário contendo o 
DDD com 2 dígitos e 
Telefone com 9 dígitos.  
Obrigatório se o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
Transporte Padrão). 

22 CodigoMunicipioOrigem E 1 N 0-1 7 - Código do Município de 
Origem da Carga, segundo 
IBGE. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

23 CodigoMunicipioDestino E 1 N 0-1 7 - Código do Município de 
Destino da Carga, segundo 
IBGE. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

24 DataInicioViagem E 1 D 0-1 - - Data de Início da Viagem. 
Para os casos em que o 
Tipo de Viagem for 1 
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(Operação de Transporte 
Padrão) a data poderá ser 
maior ou igual a data atual 
e menor ou igual a 30 dias. 
Quando o Tipo de Viagem 
for 3 ( Operação de 
Transporte com TAC-
Agregado) a data será a 
data atual. 

25 DataFimViagem E 1 D 1-1 - - Previsão da Data de 
Término da Viagem.  Para 
os casos em que o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
Transporte Padrão) a data 
poderá ser maior ou igual 
a Data de Início da Viagem 
e menor ou igual a 90 dias. 
Quando o Tipo de Viagem 
for 3 ( Operação de 
Transporte com TAC-
Agregado) a data poderá 
ser menor ou igual a 30 
dias da Data de Início da 
Viagem. 

26 CodigoNaturezaCarga E 1 N 0-1 4 - Código da Natureza da 
Carga. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

27 PesoTotalCarga E 1 N 0-1 7 5,2 Peso Total em quilos da 
Carga.  Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). 

28 TipoDocumentoCarga E 1 N 0-1 1 - Tipo do Documento da 
Carga: 

• 1 (Conhecimento); 

• 2 (Doc. Aux. 
Conhecimento); 

• 3 (Despacho de 
Transporte); 

• 4 (Manifesto); 

• 5 (Nota Fiscal). 

29 NumeroDocumentoCarga E 1 N 0-1 10 - Número do Documento da 
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Carga. 
 
 

 

30 MotoristaOperacaoTransp
orte 

Raiz 1 - 1-1 - - Dados do motorista 
principal. 

31 TipoRelacaoMotorista E 30 S 1-1 1 - Tipo Relação Motorista: 

• A (Autônomo); 

• C (Contratado); 

• E (Empregado). 

32 CpfMotorista E 30 S 1-1 11 - CPF do Motorista. 

33 NomeMotorista E 30 S 1-1 60 - Nome do Motorista. 

34 CategoriaCarteiraMotorist
a 

E 30 S 1-1 3 - Categoria da Carteira do 
Motorista. Caso o 
motorista tenha mais de 
uma categoria, elas 
deverão ser separadas por 
“ponto e vírgula”. Por 
exemplo:  

• A; 

• A;B;  

• A;C; 

• A;D; 

• A;E. 

35 NumeroCarteiraMotorista E 30 N 1-1 12 - Número da Carteira de 
Habilitação do Motorista. 

36 CepMotorista E 30 N 1-1 8 - Número de CEP do 
Motorista.  

37 TipoLogradouroMotorista E 30 S 1-1 40 - Tipo de Logradouro do 
Motorista, por exemplo, 
Rua, Avenida, Praça, etc. 

38 LogradouroMotorista E 30 S 1-1 100 - Logradouro do Motorista. 

39 NumeroMotorista E 30 S 1-1 10 - Número do Logradouro do 
Motorista. 

40 ComplementoMotorista E 30 S 0-1 50 - Complemento do 
Logradouro do Motorista. 

41 BairroMotorista E 30 S 1-1 70 - Bairro do Logradouro do 
Motorista. 

42 TelefoneMotorista E 30 S 1-1 11 - Número do Telefone do 
Motorista contendo o 
DDD com 2 dígitos e 
Telefone com 9 dígitos. 

43 EmailMotorista E 30 S 0-1 400 - Endereço de E-mail do 
Motorista. 
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Tabela 1 - Leiaute Mensagem Entrada 

 
 
 
 
 
 

44 CodigoBancoMotorista E 30 N 1-1 4 - Código do Banco do 
Motorista. 

45 AgenciaMotorista E 30 S 1-1 10 - Número Agência do 
Motorista. 

46 ContaCorrenteMotorista E 30 S 1-1 12 - Conta Corrente do 
Motorista. 

47 VeiculoOperacaoTransport
e 

Raiz 1 - 1-5 - - Veículo(s) utilizado(s) na 
operação de transporte. 

48 PlacaVeiculo E 47 S 1-1 8 - Placa do Veículo que o 
Transportador possui em 
sua Frota. 

49 AnoFabricacaoVeiculo E 47 N 1-1 4 - Ano de Fabricação do 
Veículo. 

50 RntrcTransportador E 47 S 1-1 8 -  RNTRC do transportador 
proprietário do veículo. 

51 CpfCnpjTransportador E 47 S 1-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
transportador proprietário 
do veículo. 

52 Principal E 47 N 1-1 1 - Indica se o veículo 
informado é o principal 
veículo da Operação de 
Transporte: 

• 0 – False; 

• 1 – True. 

53 ValorFrete E 1 N 1-1 18 16,2 Valor do Frete. 

54 TipoFrete E 1 S 1-1 1 - Tipo do Frete: 

• C (CIF) 

• F (FOB) 

55 ValorCTECTRCFrete E 1 N 0-1 18 16,2 Valor do CTE/CTRC da 
Viagem. 

56 FormaPagamentoFrete E 1 S 1-1 1 - Forma de Pagamento do 
Frete: 

• B (Boleto) 

• T (TED) 

57 DataPagamentoFrete E 1 D 1-1 - - Data de Pagamento do 
Frete. 
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8.3 Leiaute Mensagem de Retorno: 
 

Tabela 2 - Leiaute Mensagem Retorno 

 
 
 
 
 
 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 CadastrarOperacaoTransp
orteResponse 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 DadosCadastrarOperacaoT
ransporte 

Raiz 1 - 0-1 - - - 

3 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 2 S 0-1 12 - CIOT – Código de 
Identificação da Operação 
de Transporte.   

4 CodigoVerificador E 2 S 0-1 4 - Código Verificador gerado 
pela ANTT validando os 
dados enviados – 
protocolo de autorização. 

5 RNTRCTransportador E 2 S 1-1 8 - RNTRC Transportador. 

6 Sucesso E 1 B 1-1 - - Indica sucesso ou erro na 
solicitação do serviço. Os 
valores para este campo 
são: 

• True (Sucesso); 

• False (Erro). 

7 Excecao Raiz 1 - 0-1 - - - 

8 Mensagem E 7 S 1-1 1-N - Mensagem de Erro. 

9 AvisoTransportador E 2 S 1-1 0-300 - Mensagem de aviso 
cadastrada pela ANTT para 
o Transportador. Sempre 
que existir esta 
mensagem, sua 
apresentação ao 
transportador e impressão 
no documento 
correspondente é 
obrigatória. 
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9. RETIFICAR OPERAÇÃO DE TRANSPORTE 

Propósito: 
 
Receber informações através de um XML para realizar a alteração de uma operação de transporte 

padrão (TAC-Padrão) e/ou agregado (TAC-Agregado) e enviá-la para a ANTT. Para TAC-Agregado, a 

alteração só poderá ser feita até a data limite de retificação. Para a TAC-Padrão, ainda é permitido 

alterar os veículos após a data limite de retificação. 

 

9.1 Detalhes da Implementação: 

Regra Descrição 

R001 

O sistema deverá validar os dados do XML e montar de retorno com todas as exceções encontradas 

conforme tabela de mensagens (ver seção 0). Os campos que serão validados são: 

• CodigoIdentificacaoOperacao: Verificar se o CIOT informado está cadastrado na base de dados para o 

Contratante obtido através do Login e Senha informados na chamada do método 

“RetificarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao produto “Logística” (ID 19). 

Caso não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-ciot-not-exists”; 

• CpfCnpjTransportador: Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de erro, retornar a mensagem “mp-

error-invalid-cpfcnpj-transporter”; 

• RntrcTransportador: Verificar se existe cadastrada uma operação de transporte com o Rntrc, 

CPF/CNPJ e número de CIOT informados. Caso contrário, retornar a mensagem “mp-error-invalid-pair-

cpfcnpj-rntrc-transporter”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 

tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality-source-code-required”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-

invalid-municipality-source-code”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 

tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality- destination-code-required”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-
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invalid-municipality-destination-code”; 

• DataInicioViagem: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-trip-start-date-required”; 

• DataInicioViagem: Validar se a data é maior ou igual a data atual e menor ou igual a 30 dias caso o 

tipo de viagem for 1. Caso essa regra não tenha sido respeitada retornar a mensagem “mp-error-

invalid-trip-start-date-invalid”; 

• DataFimViagem: Validar se a data é maior ou igual a data de início da viagem e menor ou igual a 90 

dias caso o tipo de viagem for 1. Caso o tipo de viagem for 3 a data deve ser menor ou igual a 30 dias 

da data de início da viagem. Caso essa regra não tenha sido respeitada retornar a mensagem “mp-

error-invalid-trip-finish-date-invalid”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha 

sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-code-load-nature-required”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso tenha 

sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-

invalid-code-load-nature”; 

• PesoTotalCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não tenha sido, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-total-weight-load- required”. 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se a lista de Veículos contém de 1 a 5 registros. Caso contrário, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-total-vehicles”; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se existe apenas um veículo marcado como principal. Caso 

contrário, retornar a mensagem “mp-error-invalid-principal-vehicle”; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Validar se existem veículos repetidos na lista de veículos. Caso existam, 

exibir a mensagem “mp-error-invalid-plate-repeated”; 

• AnoFabricaçãoVeiculo (VeiculoOperacaoTransporte): Validar o ano de fabricação do veículo, caso o 

veículo seja marcado como principal. Em caso de erro, exibir a mensagem “mp-error-invalid-year-

vehicle”; 

• PlacaVeiculo (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se o formato da placa está correto. Caso 

contrário, exibir a mensagem “mp-error-invalid-plate-format”; 
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• Principal (VeiculoOperacaoTransporte):  Validar se o indicador de principal foi preenchido com 

true(1) ou false(0). Caso contrário, exibir a mensam “mp-error-invalid-principal-indicator-vehicle”; 

• CpfCnpjTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de 

erro, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cpfcnpj-vehicle-rntrc”; 

• RntrcTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se o RNTRC do transportador está no 

formato correto. Em caso de erro, exibir a mensagem “mp-error-invalid-rntrc-vehicle-format”; 

• RntrcTransportador (VeiculoOperacaoTransporte): Validar se, no caso do veículo ser principal, o 

RNTRC dele é igual ao RNTRC do Transportador informado na declaração da operação de transporte; 

• TipoRelacaoMotorista: Validar se o tipo de relação do motorista é A, C ou E. Em caso de erro, retornar 

a mensagem “mp-error-invalid-relationship-type-driver”; 

• CpfMotorista: Validação padrão de CPF. Em casso de erro, retornar a mensagem “mp-error-invalid-

cpf-driver”; 

• CepMotorista: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar. Caso o valor informado 

não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-cep”; 

• CategoriaCarteiraMotorista: Validar se foi informada alguma das combinações de categoria: “A”, 

“A;B”, “A;C”, “A;D” ou “A;E”. Caso não tenha sido informada nenhuma das combinações, retornar a 

mensagem “mp-error-invalid-driver-category”; 

• CodigoBancoMotorista: Validar se o código de banco informado está cadastrado na tabela auxiliar. 

Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-driver-bank-

code”; 

• AgenciaMotorista: Validar se o código de agência informado está cadastrado na tabela auxiliar. Caso o 

valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-driver-agency-code”; 

• EmailMotorista: Realizar a validação padrão de E-mail caso tenha sido informado. Em caso de erro, 

retornar a mensagem “mp-error-invalid-email-driver”; 

R002 

O prazo limite para a retificação dos dados para a operação de transporte (TAC-Padrão) é de 24 

horas após a data de início da viagem. Após este prazo, só será permitida a alteração das placas 

dos veículos. Caso algum outro dado diferente das placas seja enviado após o prazo de 24 horas, 

ou caso a operação de transporte tenha sido consultada pela fiscalização da ANTT, o mesmo não 
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sofrerá nenhuma modificação, exibindo a mensagem de erro: mp-error-rectify-not-permited-

custom-tac. 

Para operações de transporte (TAC-Agregado), o prazo limite para retificação dos dados é de no 

máximo 72 horas após o fim da viagem. Após este prazo, ainda é possível retificar os dados da 

operação de transporte, porém apenas no encerramento da operação de transporte. Caso seja 

enviada alguma alteração além das placas dos veículos, é exibida a mensagem de exceção: mp-

error-rectify-not-permited-agregated-tac. 

Em qualquer um dos casos, a alteração das placas é permitida desde que pertencentes ao mesmo 

transportador. 

Caso a operação de transporte esteja fora do prazo de retificação o sistema deve montar o XML 

de retorno com a seguinte mensagem de exceção: mp-error-rectify-date-outside-time. 

R003 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML de 

retorno com a(s) devida(s) exceções. 

R004 

Dados de Entrada: 
 

• VersaoArquivo: Disponível na tabela LGT_PARAMETRO_SISTEMA, coluna VALOR do registro 

cuja coluna CHAVE seja igual a VersaoXSDDeclararOperacaoTransporte;  

• TokenAutenticado: Executar método já existentes para obter o Token; 

• CodigoIdentificacaoOperacao: Identificado através da coluna CodigoIdentificacaoOperacao 

no leiaute de entrada; 

• CpfCnpjContratado: Identificado através da coluna CpfCnpjTransportador no leiaute de 

entrada; 

• RNTRCContratado: Identificado através da coluna RNTRCTransportador no leiaute de 

entrada; 

• VeiculoOperacaoTransporte: Lista dos veículos informados no leiaute de entrada através da 

coluna VeiculoMotoristaOperacaoTransporte: 

o Placa: Identificado através da coluna PlacaVeiculo no leiaute de entrada; 

o RNTRC: Identificado através da coluna RNTRCTransportador no leiaute de entrada; 
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• CpfCnpjContratante: Essa informação será obtida através do Login e Senha informados na 

chamada do método “RetificarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao 

produto “Logística” (ID 19); 

• CodigoNaturezaCarga: Identificado através da coluna CodigoNaturezaCarga no leiaute de 

entrada; 

• PesoCarga: Identificado através da coluna PesoTotalCarga no leiaute de entrada; 

• FlagCliente: Identificado pelo valor “True”; 

• DataInicioViagem: Identificado através da coluna DataInicioViagem no leiaute de entrada; 

• DataFimViagem: Identificado através da coluna DataFimViagem no leiaute de entrada; 

• CodigoMunicipioOrigem: Identificado através da coluna CodigoMunicipioOrigem no leiaute 

de entrada; 

• CodigoMunicipioDestino: Identificado através da coluna CodigoMunicipioDestino no leiaute 

de entrada. 

R005 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML de 

retorno com a(s) devida(s) exceções. 
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9.2 Leiaute Mensagem de Entrada: 
 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 RetificarOperacaoTranspo
rteRequest 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 1 S 1-1 16 - CIOT – Código 
Identificador da Operação 
de Transporte (com 
Código Verificador). 

3 CpfCnpjTransportador E 1 S 1-1 11-14 - CPF ou CPNJ do 
Transportador. 

4 RNTRCTransportador E 1 S 1-1 8 - Número do RNTRC do 
Transportador. 

5 CodigoMunicipioOrigem E 1 N 0-1 7 - Código do Município de 
Origem da Carga, segundo 
IBGE. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão). Se o Tipo de 
Viagem for 3 (Operação de 
Transporte TAC-Agregado) 
essa informação será 
ignorada e não será 
atualizada. 

6 CodigoMunicipioDestino E 1 N 0-1 7 - Código do Município de 
Destino da Carga, segundo 
IBGE. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão).  Se o Tipo de 
Viagem for 3 (Operação de 
Transporte TAC-Agregado) 
essa informação será 
ignorada e não será 
atualizada. 

7 DataInicioViagem E 1 D 0-1 - - Data de Início da Viagem. 
Para os casos em que o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão) a data poderá ser 
maior ou igual a data atual 
e menor ou igual a 30 dias. 
Obrigatório se o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
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Transporte Padrão).  Se o 
Tipo de Viagem for 3 
(Operação de Transporte 
TAC-Agregado) essa 
informação será ignorada 
e não será atualizada. 

8 DataFimViagem E 1 D 1-1 - - Previsão da Data de 
Término da Viagem.  Para 
os casos em que o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
Transporte Padrão) a data 
poderá ser maior ou igual 
a Data de Início da Viagem 
e menor ou igual a 90 dias.  
Obrigatório se o Tipo de 
Viagem for 1 (Operação de 
Transporte Padrão).  Se o 
Tipo de Viagem for 3 
(Operação de Transporte 
TAC-Agregado) essa 
informação será ignorada 
e não será atualizada. 

9 CodigoNaturezaCarga E 1 N 0-1 4 - Código da Natureza da 
Carga. Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão).  Se o Tipo de 
Viagem for 3 (Operação de 
Transporte TAC-Agregado) 
essa informação será 
ignorada e não será 
atualizada. 

10 PesoTotalCarga E 1 N 0-1 7 5,2 Peso Total em quilos da 
Carga.  Obrigatório se o 
Tipo de Viagem for 1 
(Operação de Transporte 
Padrão).  Se o Tipo de 
Viagem for 3 (Operação de 
Transporte TAC-Agregado) 
essa informação será 
ignorada e não será 
atualizada. 

11 MotoristaOperacaoTransp
orte 

Raiz 1 - 1-1 - - Dados do motorista 
principal. 
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12 TipoRelacaoMotorista E 11 S 1-1 1 - Tipo Relação Motorista: 

• A (Autônomo); 

• C (Contratado); 

• E (Empregado). 

13 CpfMotorista E 11 S 1-1 11 - CPF do Motorista. 

14 NomeMotorista E 11 S 1-1 60 - Nome do Motorista. 

15 CategoriaCarteiraMotorist
a 

E 11 S 1-1 3 - Categoria da Carteira do 
Motorista. Caso o 
motorista tenha mais de 
uma categoria, elas 
deverão ser separadas por 
“ponto e vírgula”: 

• A;B; 

• A;C; 

• A;D; 

• A;E. 

16 NumeroCarteiraMotorista E 11 N 1-1 12 - Número da Carteira de 
Habilitação do Motorista. 

17 CepMotorista E 11 N 1-1 8 - Número de CEP do 
Motorista.  

18 TipoLogradouroMotorista E 11 S 1-1 40 - Tipo de Logradouro do 
Motorista, por exemplo, 
Rua, Avenida, Praça, etc. 

19 LogradouroMotorista E 11 S 1-1 100 - Logradouro do Motorista. 

20 NumeroMotorista E 11 S 1-1 10 - Número do Logradouro do 
Motorista. 

21 ComplementoMotorista E 11 S 0-1 50 - Complemento do 
Logradouro do Motorista. 

22 BairroMotorista E 11 S 1-1 70 - Bairro do Logradouro do 
Motorista. 

23 TelefoneMotorista E 11 S 1-1 11 - Número do Telefone do 
Motorista contendo o 
DDD com 2 dígitos e 
Telefone com 9 dígitos. 

24 EmailMotorista E 11 S 0-1 400 - Endereço de E-mail do 
Motorista. 

25 CodigoBancoMotorista E 11 N 1-1 4 - Código do Banco do 
Motorista. 

26 AgenciaMotorista E 11 S 1-1 10 - Número Agência do 
Motorista. 

27 ContaCorrenteMotorista E 11 S 1-1 12 - Conta Corrente do 
Motorista. 

28 VeiculoOperacaoTransport
e 

Raiz 1 - 1-5 - - Veículo(s) utilizado(s) na 
operação de transporte. 
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Tabela 3 - Leiaute Mensagem Entrada 

 

9.3 Leiaute Mensagem de Retorno: 
 

Tabela 4 - Leiaute Mensagem Retorno 

29 PlacaVeiculo E 28 S 1-1 8 - Placa do Veículo que o 
Transportador possui em 
sua Frota. 

30 AnoFabricacaoVeiculo E 28 N 1-1 4 - Ano de Fabricação do 
Veículo. 

31 RntrcTransportador E 28 S 1-1 8 -  RNTRC do transportador 
proprietário do veículo. 

32 CpfCnpjTransportador E 28 S 1-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
transportador proprietário 
do veículo. 

33 Principal E 28 N 1-1 1 - Indica se o veículo 
informado é o principal 
veículo da Operação de 
Transporte: 

• 1 – Sim; 

• 2 – Não. 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 RetificarOperacaoTranspo
rteResponse 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 DadosRetificarOperacaoTr
ansporte 

Raiz 1 - 0-1 - - - 

3 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 2 S 1-1 16 - CIOT – Código de 
Identificação da Operação 
de Transporte.   

4 DataRetificacao E 2 DT 1-1 - - Código Verificador gerado 
pela ANTT validando os 
dados enviados – 
protocolo de autorização. 

5 Sucesso E 1 B 1-1 - - Indica sucesso ou erro na 
solicitação do serviço. Os 
valores para este campo 
são: 

• true (Sucesso); 

• false (Erro). 

6 Excecao Raiz 1 - 0-1 - - - 

7 Mensagem E 6 S 1-1 1-N - Mensagem de Erro. 
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10. CANCELAR OPERAÇÃO DE TRANSPORTE 

Propósito: 
Cancelar uma operação de transporte padrão (TAC-Padrão) e/ou agregado (TAC-Agregado) e enviá-la para a 

ANTT desde que ela ainda não tenha sido realizada. Só será permitido o cancelamento de uma operação de 

transporte que não tenha sido consultada pela ANTT. 

 
 

10.1 Detalhes da Implementação: 
Regra Descrição 

R001 

O sistema deverá validar os dados do XML e montar de retorno com todas as exceções encontradas 

conforme tabela de mensagens (ver seção 0). Os campos que serão validados são: 

• CodigoIdentificacaoOperacao: Verificar se o CIOT informado está cadastrado na base de dados para o 

Contratante obtido através do Login e Senha informados na chamada do método 

“CancelarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao produto “Logística” (ID 19). 

Caso não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-ciot-not-exists”; 

• CpfCnpjTransportador: Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de erro, retornar a mensagem “mp-

error-invalid-cpfcnpj-transporter”; 

• RntrcTransportador: Verificar se existe cadastrada uma operação de transporte com o Rntrc, 

CPF/CNPJ e número de CIOT informados. Caso contrário, retornar a mensagem “mp-error-invalid-pair-

cpfcnpj-rntrc-transporter”; 

R002 

Só será permitido o cancelamento das operações de transporte que não tenham sido consultadas 

pela fiscalização da ANTT (supõe-se que para uma operação de transporte consultada, o serviço 

de transporte tenha sido realizado conforme contratado ou em parte) e que estejam dentro do 

prazo de cancelamento. 

Para as operações de transporte (TAC-Padrão), o cancelamento pode ser feito até o prazo 

informado como limite para a realização da operação de transporte (data prevista para o 

término) mais uma folga de 20%. As frações de dias serão sempre arredondadas para cima. Para 

exemplificar a regra acima, tomamos como base uma data de início de operação de transporte 

em 01/08/2011, com a data prevista para o término em 13/08/2011. Temos então um total de 13 

dias de viagem. Aplicando o cálculo dos 20%, a folga para o cancelamento seria de 2,6 dias, onde 

arredondaremos para 3 dias. Somando esses 3 dias à data de término prevista da viagem, a 
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mesma poderia ser cancelada até o dia 16/08/2011. 

Para as operações de transporte (TAC-Agregado), o cancelamento pode ser feito em até 5 dias 

corridos a partir da data de emissão da declaração, contando esta data como o primeiro dia. Para 

exemplificar a regra acima, tomamos como base uma data de início da operação de transporte 

em 01/03/2012. Considerando como primeiro dia o próprio dia 01/03/2012 e somando os 5 dias 

corridos, a operação de transporte poderá ser cancelada até o dia 05/03/2012. 

Caso a operação de transporte esteja fora do prazo de cancelamento o sistema deve montar o 

XML de retorno com a seguinte mensagem de exceção: mp-error-cancel-date-outside-time. 

R003 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML de 

retorno com a(s) devida(s) exceções. 

 
 
 

10.2 Leiaute Mensagem de Entrada: 

Tabela 5 - Leiaute Mensagem Retorno 

 

10.3 Leiaute Mensagem de Retorno: 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 CancelarOperacaoTranspo
rteRequest 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 1 S 1-1 16 - CIOT – Código 
Identificador da Operação 
de Transporte (com 
Código Verificador). 

3 CpfCnpjTransportador E 1 S 1-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
Transportador. 

4 RNTRCTransportador E 1 S 1-1 8 - RNTRC do Transportador. 

5 MotivoCancelamento E  S 1-1 1-500 - Motivo do Cancelamento 
da Operação de 
Transporte 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 CancelarOperacaoTranspo
rteResponse 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 DadosCancelarOperacaoTr
ansporte 

Raiz 1 - 0-1 - - - 

3 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 2 S 1-1 16 - CIOT – Código de 
Identificação da Operação 
de Transporte.   
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Tabela 6 - Leiaute Mensagem Retorno 

 

11. ENCERRAR OPERAÇÃO DE TRANSPORTE 

Propósito: 
 
Encerrar uma operação de transporte padrão (TAC-Padrão) e/ou agregado (TAC-Agregado) e enviá-la para a 

ANTT informando que a mesma foi executada com sucesso e que chegou ao seu fim. 

 

Observações e Exemplo da ANTT para Encerramento de Operação de Transporte: 

Serviço de Encerramento de Operação de Transporte 

O Serviço de  Encerramento  de  Operação  de  Transporte  é  o  serviço  oferecido  pela  ANTT  para  

encerrar  uma  operação  de  transporte,  declarando  que  a  mesma  foi  executada  com  sucesso  e  que  

chegou ao seu fim.    

O prazo máximo para o encerramento da operação de transporte é de 30 dias corridos a partir da  

data informada como previsão de término da operação de transporte.   

Para  as  operações  de  transporte  padrão,  é  possível no  momento  do  encerramento  retificar  o  

campo  peso  da  carga,  ajustando  o  seu  valor  ao  peso correto  aferido  no  término  da  operação  de  

transporte.  Caso a operação de transporte padrão não seja encerrada até a sua data limite, o sistema irá  

encerrará-la  automaticamente,  atribuindo  como  valores  corretos  os  valores  informados  no  momento  da  

declaração ou da última retificação.  

 Para as operações de transporte com TAC-agregado, o encerramento é obrigatório. No momento  

do  encerramento,  devem  ser  informadas  todas  as  viagens  que  aconteceram  durante  a  vigência  da  

4 DataCancelamento E 2 DT 1-1 - - Data/Hora do 
Cancelamento da 
operação de transporte. 

5 Sucesso E 1 B 1-1 - - Indica sucesso ou erro na 
solicitação do serviço. Os 
valores para este campo 
são: 

• True (Sucesso); 

• False (Erro). 

6 Excecao Raiz 1 - 0-1 - - - 

7 Mensagem E 6 S 1-1 1-N - Mensagem de Erro. 

8 ProtocoloCancelamento E 2 S 1-1 15 - Protocolo de 
Cancelamento. 
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operação  de  transporte,  descriminando  o  código  do  município  de  origem,  o  código  do  município  de  

destino, o código da natureza da carga, o peso da carga e a quantidade de viagens. Para os dois últimos  

campos, deve-se considerar sempre o somatório das viagens de mesma origem/destino e mesma carga.   

  

Para  exemplificar  a  regra  acima,  caso  o  transportador  contratado  tenha  realizado,  durante  a  

vigência da  operação de  transporte, cinco  viagens entre Rio  de Janeiro e  São Paulo, levando em cada  

uma  delas  dez  toneladas  de  soja,  deve-se  declarar, no  momento  do  encerramento,  as  seguintes  

informações:   

•  Município de Origem: 3304557 (código IBGE para o município do Rio de Janeiro / RJ)  

•  Município de Destino: 3550308 (código IBGE para o município de São Paulo / SP)  

•  Natureza da Carga: 1201 (código do SH para Soja)  

•  Peso da Carga: 50.000 (peso total das cinco viagens em quilos)  

•  Quantidade de Viagens: 5  

  

Caso  a  operação  de  transporte  com  TAC-agregado  não seja  encerrada  até  a  sua  data  limite,  o  

sistema irá marcar automaticamente esta operação como “Pendente”. Uma vez a operação de transporte  

marcada como “Pendente”, o contratante fica impedido de gerar uma nova operação de transporte com  

TAC-agregado para o transportador contratado até que a mesma seja encerrada. O impedimento de uma  

nova  declaração  no  caso  de  pendência  acontece  exclusivamente  na  relação  contratante/contratado,  

podendo o contratante agregar outros transportadores que não possuem pendência com ele, bem como  

o transportador ser agregado por um outro contratante qualquer.    

É permitido  encerrar a operação de transporte antes  da  data prevista para  o término da mesma.  

Ao  fazer  isso,  o  sistema  considerará  como  data  de  fim  da  operação  de  transporte  a  própria  data  do  

encerramento,  retificando  a  operação  de  transporte e,  no  caso  de  operações  com  TAC-agregado,  

retirando a exclusividade do transportador. 
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11.1 Detalhes da Implementação: 

Regra Descrição 

R001 

O sistema deverá validar os dados do XML e montar de retorno com todas as exceções 
encontradas conforme tabela de mensagens (ver seção 0). Os campos que serão validados são: 
 

• CodigoIdentificacaoOperacao: Verificar se o CIOT informado está cadastrado na base de 

dados para o Contratante obtido através do Login e Senha informados na chamada do 

método “CancelarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao produto 

“Logística” (ID 19). Caso não esteja cadastrado, retornar a mensagem “mp-error-invalid-ciot-

not-exists”; 

• CpfCnpjTransportador: Validação padrão de CPF e CNPJ. Em caso de erro, retornar a 

mensagem “mp-error-invalid-cpfcnpj-transporter”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso 

não tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality-source-code-required”; 

• CodigoMunicipioOrigem: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso 

tenha sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem 

“mp-error-invalid-municipality-source-code”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso 

não tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-municipality- destination-code-

required”; 

• CodigoMunicipioDestino: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, 

caso tenha sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a 

mensagem “mp-error-invalid-municipality-destination-code”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso 

não tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-code-load-nature-required”; 

• CodigoNaturezaCarga: Validar se o valor informado está cadastrado na tabela auxiliar, caso 

tenha sido informado. Caso o valor informado não esteja cadastrado, retornar a mensagem 

“mp-error-invalid-code-load-nature”; 

• PesoTotalCarga: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 
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tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-invalid-total-weight-load- required”; 

• QuantidadeViagens: Validar se o campo foi preenchido caso o tipo de viagem for 1. Caso não 

tenha sido, retornar a mensagem “mp-error-amount-trips-required”; 

R002 

Dados de Entrada: 
 

• CpfCnpjContratado: Identificado através da coluna CpfCnpjTransportador no leiaute de 

entrada; 

• RNTRCContratado: Identificado através da coluna RNTRCTransportador no leiaute de 

entrada; 

• CodigoIdentificacaoOperacao: Identificado através da coluna CodigoIdentificacaoOperacao 

no leiaute de entrada; 

• CpfCnpjContratante: Essa informação será obtida através do Login e Senha informados na 

chamada do método “CancelarOperacaoTransporte”, onde o usuário deve ter permissão ao 

produto “Logística” (ID 19); 

• PesoCarga: Peso da carga. Informado apenas quando for viagem do tipo padrão (TAC-Padrão); 

• ViagemOperacaoTransporte: Lista das viagens informadas no leiaute de entrada através da 

coluna ViagemOperacaoTransporte: 

o CodigoMunicipioOrigem: Identificado através da coluna CodigoMunicipioOrigem no 

leiaute de entrada; 

o CodigoMunicipioDestino: Identificado através da coluna CodigoMunicipioDestino no 

leiaute de entrada; 

o CodigoNaturezaCarga: Identificado através da coluna CodigoNaturezaCarga no 

leiaute de entrada; 

o PesoCarga: Identificado através da coluna PesoTotalCarga no leiaute de entrada; 

o QuantidadeViagens: Identificado através da coluna QuantidadeViagens no leiaute de 

entrada; 



Manual de Integração para Geração CIOT Valecard Logística 

NÚMERO 

FRM.TI-001.22-2012 
INÍCIO DA VIGÊNCIA 

Na Publicação 
VERSÃO 

01 
PÁGINA 

37 de 42 
ELABORAÇÃO  

Sérgio Piter Nogueira 

APROVAÇÃO 

Jose Geraldo Ortigosa 
CLASSIFICAÇÃO 

☐ Confidencial              ☒ Público            ☐ Sigiloso           ☐ Restrito 
 

R003 
Caso a mensagem de retorno do campo Sucesso seja igual a “False” o sistema deve montar o XML 

de retorno com a(s) devida(s) exceções. 

 
 
 

11.2 Leiaute Mensagem de Entrada: 
 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 EncerrarOperacaoTranspo
rteRequest 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 1 S 1-1 16 - CIOT – Código 
Identificador da Operação 
de Transporte (com 
Código Verificador). 

3 CpfCnpjTransportador E 1 S 1-1 11-14 - CPF ou CNPJ do 
Transportador. 

4 RNTRCTransportador E 1 S 1-1 8 - RNTRC do Transportador. 

5 PesoTotalCarga E 1 N 1-1 7 5,2 Peso em quilos da Carga. 
Utilizado apenas para 
operação de transporte 
padrão (TAC-Padrão). 

6 ViagemOperacaoTran 
Sporte 

Raiz 1 - 0-N - - Obrigatório se o Tipo de 
Viagem for 3 (Operação de 
Transporte TAC-
Agregado). 

7 CodigoMunicipioOrigem E 6 N 1-1 7 - Código do Município de 
Origem da Carga, segundo 
IBGE.  

8 CodigoMunicipioDestino E 6 N 1-1 7 - Código do Município de 
Destino da Carga, segundo 
IBGE. 

9 CodigoNaturezaCarga E 6 N 1-1 4 - Código da Natureza da 
Carga. 

10 PesoTotalCarga E 6 N 1-1 7 5,2 Peso Total em quilos da 
Carga durante a vigência 
da operação de transporte 
para a mesma combinação 
de município de origem, 
município de destino e 
código da natureza da 
carga.   

11 QuantidadeViagens E 6 N 1-1 - - Quantidade de viagens 
realizadas durante a 
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Tabela 7 - Leiaute Mensagem Retorno 

11.3 Leiaute Mensagem de Retorno: 

Tabela 8 - Leiaute Mensagem Retorno 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 Informações Gerais 

vigência da operação de 
transporte para a mesma 
combinação de município 
de origem, município de 
destino e código da 
natureza da carga. 

# Campo Elem Pai Tipo Ocor Tam Dec Descrição/Observação 

1 EncerrarOperacaoTranspo
rteResponse 

Raiz - - 1-1 - - - 

2 DadosEncerrarOperacaoTr
ansporte 

Raiz 1 - 0-1 - - - 

3 CodigoIdentificacaoOpera
cao 

E 2 S 1-1 16 - CIOT – Código de 
Identificação da Operação 
de Transporte.   

4 DataEncerramento E 2 DT 1-1 - - Data/Hora do 
Encerramento da 
operação de transporte. 

5 ProtocoloEncerramento E 2 S 1-1 - - Protocolo de 
encerramento da 
operação de transporte na 
ANTT. 

6 Sucesso E 1 B 1-1 - - Indica sucesso ou erro na 
solicitação do serviço. Os 
valores para este campo 
são: 

• true (Sucesso); 

• false (Erro). 

7 Excecao Raiz 1 - 0-1 - - - 

8 Mensagem E 7 S 1-1 1-N - Mensagem de Erro. 
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12.1 MENSAGENS 

As mensagens a serem exibidas para o usuário deverão ficar no arquivo de configuração messages-pt-

BR.properties segundo a tabela abaixo. 

 

Código Mensagem 

mp-error-invalid-travel-type 
Tipo de Viagem inválido. Somente é permitido 1 (TAC-

Padrão) ou 3 (TAC-Agregado). 

mp-error-invalid-carrier-type 
Tipo de Transportador inválido. Somente é permitido 1 

(TAC), 2 (ETC) ou 3 (CTC). 

mp-error-invalid-cpfcnpj-transporter 
CPF ou CNPJ do transportador é inválido. 

mp-error-invalid-rntrc-transporter 
O RNTRC do transportador informado não possui um 

formato válido. O RNTRC deve possuir 8 caracteres. 

mp-error-invalid-cep 
CEP informado não está cadastrado. 

mp-error-invalid-bank-transporter 
O código do banco do transportador não foi informado ou  

não foi encontrado na base de dados. 

mp-error-invalid-agency-code 
O código da agência do transportador informada não existe 

para o banco informado. 

mp-error-rntrc-contratante-required 
Para operações de transporte TAC-Agregado, o RNTRC do 

contratante é obrigatório. 

mp-error-rntrc-contratante-invalid 
O RNTRC do contratante informado não possui um formato 

válido. O RNTRC deve possuir 8 caracteres. 

mp-error-invalid-email-transporter 
E-mail do transportador é inválido. 

mp-error-invalid-cpfcnpj-addressee-
required 

CPF ou CNPJ do destinatário é requerido quando o Tipo de 

Viagem for 1 (TAC-Padrão). 

mp-error-invalid-cpfcnpj-addressee 
CPF ou CNPJ do destinatário é inválido. 

mp-error-invalid-municipality-source-
code-required 

Código do Município de Origem é requerido. 

mp-error-invalid-municipality-source-
code 

Código do Município de Origem informado não está 

cadastrado. 
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mp-error-invalid-municipality- 
destination-code-required 

Código do Município de Destino é requerido. 

mp-error-invalid-municipality- 
destination-code 

Código do Município de Destino informado não está 

cadastrado. 

mp-error-invalid-trip-start-date-
required 

Data de Início da Viagem é requerido quando o Tipo de 

Viagem for 1 (TAC-Padrão). 

mp-error-invalid-trip-start-date-invalid 

Data de Início da Viagem inválida.  Quando o Tipo de 

Viagem for 1 (TAC-Padrão) a data pode ser maior ou igual a 

data atual e menor ou igual a 30 dias. 

mp-error-invalid-trip-finish-date-invalid 

Data de Fim da Viagem inválida. Quando o Tipo de Viagem 

for 1 (TAC-Padrão) a data pode ser maior ou igual a Data de 

Início da Viagem e menor ou igual a 90 dias. Caso o Tipo de 

Viagem for 3 (TAC-Agregado) a data pode ser menor ou 

igual a 30 dias da Data de Início da Viagem. 

mp-error-invalid-code-load-nature-
required 

Código da Natureza da Carga é requerido. 

mp-error-invalid-code-load-nature 
Código da Natureza da Carga informada não está 

cadastrada. 

mp-error-invalid-total-weight-load- 
required 

Peso Total da Carga é requerido. 

mp-error-invalid-total-vehicles 
Número total de veículos é inválido. Devem ser informados 

de 1 a 5 veículos. 

mp-error-invalid-principal-vehicle 
É necessário que somente 1 (um) veículo informado seja 

marcado como principal. 

mp-error-invalid-plate-format 
Formato da placa informada inválido. O formato esperado é 

XXX-#### (Exemplo:ABC-1234). 

mp-error-invalid-plate-repeated 
A mesma placa foi informada mais de uma vez na lista de 

veículos. 

mp-error-invalid-cpfcnpj-vehicle-rntrc 
O CPF/CNPJ do transportador proprietário de um dos 

veículos está incorreto. 

mp-error-invalid-principal-indicator-
vehicle 

É necessário informar o indicador de veículo principal para 

todos os veículos informados. 
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mp-error-invalid-rntrc-vehicle-format 
O RNTRC do transportador proprietário de um ou mais 

veículos informados está incorreto. 

mp-error-invalid-principal-vehicle-rntrc 
O RNTRC do veículo principal deve ser o mesmo do 

transportador contratado. 

mp-error-invalid-year-vehicle 
Ano de fabricação do veículo inválido. 

mp-error-invalid-relationship-type-
driver 

Tipo de Relação do Motorista inválido. Somente é permitido 

A (Autônomo), C (Contratado) ou E (Empregado). 

mp-error-invalid-cpf-driver 
CPF do motorista é inválido. 

mp-error-invalid-driver-category 

Combinação de Categoria do Motorista inválida. Somente é 

permitido as seguintes combinações: “A”, “A;B”, “A;C”, 

“A;D” ou “A;E”. 

mp-error-invalid-driver-bank-code 
O código do banco do motorista não foi encontrado na base 

de dados. 

mp-error-invalid-driver-agency-code 
O código da agência do motorista informada não existe para 

o banco informado. 

mp-error-invalid-email-driver 
Email do motorista em formato inválido. 

mp-error-invalid-type-freight 
Tipo do Frete inválido.  Somente é permitido C (CIF) ou F 

(FOB). 

mp-error-invalid-freight-payment-form 
Forma de Pagamento do Frete inválido. Somente é 

permitido B (Boleto) ou T (TED). 

mp-error-exclusive-transporter Transportador em exclusividade. 

mp-error-invalid-ciot-not-exists Número do CIOT não encontrado. 

mp-error-rectify-date-outside-time 
Retificação da operação de transporte está fora do prazo 
permitido. 

mp-error-cancel-date-outside-time 
Data de Cancelamento da operação de transporte está fora 
do prazo permitido. 

mp-error-transport-operation-pending 
Existe operação de transporte pendente para o 
Contratante/Transportador. Não é possível cadastrar uma 
nova operação de tranposrte. 

mp-error-amount-trips-required 
Quantidade de Viagens é requerido quando o Tipo de 
Viagem for 3 (TAC-Agregado). 

mp-error-invalid-date 
Data informada não é válida. Os campos de data devem ter 
o seguinte padrão: AAAA-MM-DD 
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Tabela 9 - Mensagens 

mp-error-dependency-exclusion 
Não foi possível excluir o registro. Existe uma ou mais 
dependências associadas a este registro. 

mp-error-invalid-pair-cpfcnpj-rntrc-
transporter 

Não existe nenhuma operação de transporte cadastrada na 
base de dados da Valecard com a combinação de CIOT, 
CPF/CNPJ e RNTRC informada na solicitação de retificação. 

mp-error-rectify-not-permited-
agregated-tac 

Não é permitido alterar nenhum valor além dos veículos na 
Retificação da Operação de Transporte do tipo TAC-
Agregado. 

mp-error-rectify-not-permited-custom-
tac 

Não é permitido alterar nenhum valor além dos veículos 
após a data limite para a Retificação da Operação de 
Transporte do tipo TAC-Padrão. 

mp-error-logged-user-not-permission 
O usuário logado não possui a permissão necessária para 
realizar a operação. 

mp-error-logged-user-not-found Falha ao buscar o cliente do usuário e senha fornecidos. 


