
 
Irregularidade observada / Descrição dos itens de fiscalização 

Código Autuação 

Transp. Exp. 

Documentação 
 Documento comprobatório original do CTPP ou do CIPP ausente 129 2226 
 CTPP ou CIPP vencido 1210 2227 
 CTPP ou CIPP preenchido incorretamente ou ilegível 1211 2228 
 Sem portar o CIV original 1324 2223 
 Veículo com CIV vencido 127 2224 
 Veículo com CIV preenchido incorretamente ou ilegível 128 2225 
 Condutor sem comprovação de aprovação em curso específico 1219 2221 

 Comprovação de aprovação em curso específico do condutor preenchida de forma incorreta, ilegível 
ou vencida 

1220 2222 

 Documento para o transporte de produtos perigosos ausente 1221 2229 
 Documento para o transporte de produtos perigosos ilegível 1320 2230 
 Documento para o transporte de produtos perigosos incorretamente preenchido 1321 2231 
 Outros documentos ou declarações exigidos ausentes 1414 2234 
 Outros documentos ou declarações exigidos incorretamente preenchidos 1322 2312 
 Outros documentos ou declarações exigidos ilegíveis 1323 2235 
 Declaração do Expedidor ausente 1410 2232 
 Declaração do Expedidor ilegível 1411 2233 
 Declaração do Expedidor incorretamente preenchida 1412 2311 
 Condições gerais dos veículos e dos equipamentos de transporte 
 Veículo com características técnicas ou operacionais inadequadas 123 223 
 Equipamento com características técnicas ou operacionais inadequadas 124 224 

 Veículo ou equipamento de transporte com resíduos de produtos perigosos em seu exterior 132 232 
 Veículo não classificado como de “carga”, “misto” ou “especial” 125 229 

 Produtos perigosos em compartimento não segregado do condutor e auxiliares em veículo 

classificado como “misto” ou “especial” 
137 235 

 Sinalização dos veículos e dos equipamentos de transporte 
 Veículo ou equipamento sem nenhuma sinalização 121 221 
 Veículo ou equipamento com sinalização incorreta ou ilegível 122 222 

 Veículo ou equipamento com a sinalização incompleta ou afixada de forma inadequada 131 231 

 Sinalização não retirada do veículo ou equipamento após limpeza e descontaminação ou após 

descarregamento quando não restar contaminação ou resíduo dos produtos perigosos 
141 x 

 Porte, no veículo, de sinalização não relacionada aos produtos perigosos transportados 142 x 

 Uso da sinalização de produtos perigosos para o transporte de produtos não perigosos 143 x 

 Condições específicas dos veículos e dos equipamentos de transporte a granel 
 Veículo não inspecionado pelo Inmetro 126 2223 

 Equipamento de transporte não certificado ou inspecionado pelo Inmetro, sem a placa do fabricante, 

sem o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro ou sem as placas de identificação e/ou de 

inspeção do Inmetro 

 
129 

 
2226 

 Condições específicas do carregamento a granel 
 Produtos perigosos a granel não constam no CTPP ou CIPP 1212 2237 

 Equipamentos de transporte certificados para o transporte de produtos perigosos a granel 

transportando alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, 

farmacêuticos, veterinários ou seus insumos, aditivos ou suas matérias primas 

 
1213 

 
2210 



 Condições específicas do carregamento fracionado 
 Transporte de produtos perigosos incompatíveis sem cofre de carga 1214 2216 

 Transporte de produtos perigosos com alimentos, medicamentos, insumos, aditivos e matérias 

primas alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou veterinários ou objetos ou com produtos já 

acabados destinados a uso ou consumo humano ou animal de uso direto ou, ainda, com embalagens 

de mercadorias destinadas ao mesmo fim, sem cofre de carga 

 

1215 

 

2217 

 Volumes contendo produtos perigosos abertos durante as etapas da operação de transporte 1217 x 
 Produtos perigosos em embalagens não permitidas 138 2211 

 
Produtos perigosos em embalagens com sinais de violação, deterioração, mau estado de conservação 139 2212 

 Produtos perigosos fora do compartimento de carga, mal estivados nos veículos ou presos por meios 

não-apropriados 
1314 237 

 Cofre de carga inadequado 1319 2310 
 Identificação dos volumes e embalagens 
 Volumes com identificação relativa aos produtos e seus riscos incompleta 1310 236 
 Volumes com identificação relativa aos produtos e seus riscos incorreta, ilegível ou disposta de forma 

inadequada 
1311 2215 

 Volumes sem nenhuma identificação relativa aos produtos e seus riscos 1312 2214 

 Volumes sem marcação ou comprovação de sua adequação a programa de avaliação da 
conformidade da autoridade competente 

1313 2213 

 Regras para estacionamento e procedimentos em caso de emergência, acidente ou avaria 
 Veículo parado ou estacionado em local não autorizado sem sinalização 1413 x 
 Veículo parado ou estacionado em local não autorizado sem a vigilância de seu condutor 1327 x 
 Informações solicitadas em caso de emergência ou acidentes não apresentadas 1222 2236 

 Providências obrigatórias em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização do 

veículo não adotadas pelo condutor 
1325 x 

 Equipamentos para situação de emergência, Equipamentos de Proteção Individual - EPI e vestimenta 
 Conjunto de equipamentos para situação de emergência ausente 133 225 

 Conjunto de equipamentos para situação de emergência inadequados ao uso ou ao produto 134 226 
 Conjunto de equipamentos para situação de emergência incompletos 144 233 
 Conjunto de equipamentos para situação de emergência no compartimento de carga 145 x 
 Conjuntos de EPIs ausentes 135 227 
 Conjuntos de EPIs inadequados ao uso ou ao produto transportado 136 228 
 Conjuntos de EPIs incompletos 146 234 
 Conjuntos de EPIs fora da cabine 147 x 
 Condutor ou auxiliar sem calça comprida, camisa ou camiseta ou calçados fechados 149 x 
 Outros 
 Fiscalização impedida ou dificultada 111 x 
 Transporte de produto perigoso proibido pela ANTT 112 211 
 Transporte simultâneo de animais e produtos perigosos 1216 2219 

 Aparelho ou equipamento de aquecimento sujeito à combustão, a gás ou elétrico ou produtos 

combustíveis para seu funcionamento, ou recipientes ou dispositivos capazes de produzir ignição dos 

produtos, gases ou vapores no veículo 

 
1218 

 
x 

 Pessoas sendo conduzidas em veículos transportando produtos perigosos 1315 x 

 Transporte de alimentos, medicamentos, objetos ou produtos destinados ao uso ou consumo 

humano ou animal em embalagens que tenham contido produtos perigosos 
1316 2218 

 Condutor ou auxiliar fumaram durante as etapas da operação de transporte 1317 238 

 Condutor ou auxiliar adentraram as áreas de carga do veículo ou equipamentos com dispositivos 

capazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, durante as etapas da operação de 

transporte 

 
1318 

 
239 

 Transbordo em desacordo 1326 2313 
 Amostras testemunhas incorretamente acondicionadas, identificadas ou segregadas 148 220 

 


