
PROCEDIMENTOS PARA TER SEU CVI EMITIDO NO VIGIAGRO- 

VIRACOPOS 

 

Para ter o CVI (Certificado Veterinário Internacional) emitido, deverá o 

interessado obrigatoriamente: 

 

PRIMEIRO PASSO 

 

Enviar e-mail para cvi.viracopos@agricultura.gov.br,  

 

1. Preenchendo no título o assunto: “Solicitação de Agendamento”,  

2. Anexar no corpo o arquivo da “Planilha de Solicitação do CVI” completa e 

corretamente preenchida (preferencialmente digitada)  

1-planilha_de_solicitacao_do_cvi_nao_presencial_editavel-v4.pdf 

3. Anexar o Comprovante de viagem. 

 

De posse destas informações será verificado a disponibilidade de atendimento em data 

compatível com a viagem; 

 

Observações: 

 

a. As solicitações serão atendidas por ordem de entrada;  

b. Solicitações sem a Planilha devidamente preenchida ou sem comprovante 

de viagem não serão consideradas;  

c. Deverá ser enviado um e-mail para cada CVI solicitado;  

d. Caso não haja restrições por parte do País de destino para mais de um 

animal por CVI desde que sejam os mesmos exportadores de 

importadores; 

e. Aconselhamos veementemente que o agendamento seja feito com a 

máxima antecedência possível.  

 

Será enviado um e-mail de confirmação com a identificação de seu processo 

(Nome Proprietário/Destino/Nome Animal) e com a data/hora do agendamento.  

 

Somente após a confirmação o interessado deverá seguir para o segundo passo  

 

SEGUNDO PASSO 

 

Após a confirmação do agendamento, os documentos do(s) animal(is) devem ser 

digitalizados e encaminhados em formato PDF até 48 horas antes da data/hora do 

agendamento para o e-mail  cvi.viracopos@agricultura.gov.br  

 

O assunto do e-mail deverá seguir o padrão: (Nome Proprietário/Destino/Nome 

Animal/Data/Hora). 
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Documentos a serem digitalizados e encaminhados  

 

- Requerimento de Fiscalização de Animais de Cia devidamente preenchido e assinado 

fisicamente com tinta azul e preferencialmente digitado. Digitalizar juntamente com a 

documentação exigida pelo país de destino do animal; 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-

estimacao/arquivos/RequerimentoparaFiscalizaodeAnimaisdeCompanhia.pdf 

 

- Autorização para viajar/despachar animal “ou emitir CVI em nome do proprietário; 

assinado fisicamente com tinta azul.  

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-

estimacao/sair-do-brasil/4-autorizacao-para-viajar-editavel.pdf 

 

Atestado de Saúde: assinado fisicamente com tinta azul. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-

estimacao/sair-do-brasil/sair-do-brasil 

 

- Documentos digitalizados precisam estar em formato PDF e legíveis;  

 

- No dia/hora do agendamento presencialmente deverão ser apresentados os 

documentos originais e 2 copias simples. 
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