
Manual para emissão de Certificado Veterinário Internacional no

VIGIAGRO-CURITIBA

PASSO A PASSO

1. A solicitação do CVI(Certificado Veterinário Internacional) deverá ser enviada a
partir de 10 dias antes da viagem.

2. Enviar a solicitação de emissão de CVI por e-mail para cvi.curitiba@agro.gov.br

A. Título do e-mail: SOLICITAÇÃO DE CVI – PAÍS DE DESTINO
B. Incluir no e-mail o telefone de contato do solicitante
C. Anexar o Requerimento preenchido e assinado

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-
estimacao/arquivos/RequerimentoparaFiscalizaodeAnimaisdeCompanhia.pdf

D. Anexar a Declaração de Regularidade preenchida e assinada

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-
estimacao/sair-do-brasil/declaracao_regularidade_cvi_covid_2022-jan22.pdf

E. Anexar o Atestado de Saúde emitido e assinado por um Médico Veterinário
(observar o modelo do atestado a ser emitido para cada país de destino com
as respectivas exigências). Obs: não emitir antes de 10 dias da data da
viagem.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-
estimacao/sair-do-brasil/sair-do-brasil

F. Para viajar com animal que não está em seu nome, preencher e assinar a
autorização para despachar, emitir CVI ou viajar:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-
estimacao/sair-do-brasil/autorizacao_para_viajar__editavel.pdf

G. Anexar demais documentos obrigatórios, de acordo com a exigência para
cada destino(ex: certificado do microchip, carteira de vacinação com registro
das vacinas exigidas, sorologia).

H. Enviar todos os documentos em um único email, em formato PDF, legível e
com boa resolução.

I. Será enviado um e-mail de confirmação do protocolo.

3. Aguardar o recebimento do parecer por e-mail, no qual será informado que o
CVI está pronto para retirada ou então com notificação de não conformidades.

4. A ordem de análise do processo respeitará a data e horário do protocolo, que
será definido pelo recebimento do e-mail de solicitação com os documentos
obrigatórios.
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Orientações Gerais

● Os CVIs deverão ser retirados presencialmente na SFA-PR ( Rua José Veríssimo,
420, Tarumã-Curitiba/PR). No dia da retirada, comparecer com as vias originais dos
documentos do animal(os mesmos que foram enviados por e-mail ao protocolar a
solicitação de CVI).

● Protocole sua solicitação de CVI com antecedência de 10 dias. Será considerada a
data e horário do protocolo para fila de análise do processo. A data da viagem não
será critério para ordem de análise.

● Terão prioridade na análise apenas CVI destinados a países que exigem protocolos
específicos poucos dias antes da viagem. Exemplo: Finlândia, Irlanda, Reino Unido,
Emirados Árabes Unidos.

● Caso seja solicitado pela fiscalização correções documentais ou apresentação de
algum documento faltante, o prazo para análise começará a contar novamente a
partir do cumprimento das exigências.

● O prazo máximo para analisar/emitir um CVI é de 5 dias (art. 22, Lei 9784/1999),
portanto se programe com antecedência. 10 dias antes da viagem protocole sua
solicitação com os documentos obrigatórios.

● Consulte a exigência específica de cada país, caso não conste no site do MAPA,
procurar o consulado/embaixada ou serviço veterinário oficial do país de destino a
fim de obter informações sobre exigências específicas.

● Certifique-se de atender TODOS os pontos listados como exigência pelo país de
destino, a exemplo de respeitar o intervalo entre vacinação e coleta de sangue, ou
de aplicar o reforço da vacina dentro do prazo de validade da vacina anterior a fim
de não perder a validade dos exames.

Orientações para preenchimento do Requerimento

DADOS DO SOLICITANTE NO BRASIL:

DADOS DO SOLICITANTE/DESTINATÁRIO NO PAÍS DE DESTINO:


