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Circular n° 006/2014 
 
As Federações Estaduais 

A/C: Sr (a). Presidente 

Ref.: Novo Sistema CBH 

Prezados Senhores (as): 
 
  Em virtude da grande demanda de ligações recebidas por esta Confederação 

referente a documentos necessários para emissão de serviços através do novo sistema 

CBH, segue abaixo os documentos exigidos por cada tipo de serviço.  

 
 

ALTERAÇÃO DE FEDERAÇÃO 
 
- Passaporte CBH - pág. 01 - 10 - 11 - 24 – 25 – (Deve está homologado) 
 
ALTERAÇÃO DE NOME 
 
- Formulário Alteração de nome do animal 
- Passaporte CBH – pág. 01 – 10 – 11 – 24 – 25 – (Deve está homologado) 
- Boleto Pago/Comprovante de pagamento – (O boleto será gerado após autorização) 
 

ALTERAÇÃO DE PROPRIETÁRIO 
 
 - Formulário Transferência de Proprietário – (Com firma reconhecida) 
 - Passaporte CBH – pág. 01 – 10 – 11 – 24 – 25 (Deve está homologado) 
 - Boleto Pago/Comprovante de pagamento (O Boleto será gerado após autorização) 
 
CAPA FEI 
 
 - Formulário Emissão de Capa FEI 
 - Passaporte CBH – pág. 01 – 10 – 11 – 24 – 25 – (Deve está homologado) 
 - Boleto Pago/Comprovante de pagamento – (O boleto será gerado após autorização) 

     
MICROCHIP 
 

 - Passaporte CBH – pág. 01 – 10 – 11 – 24 – 25  

       - Boleto Pago/Comprovante de pagamento – (O Boleto será gerado após autorização) 
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PASSAPORTE 
 
 - Documento de identificação do proprietário (IDT) Autenticado 
 - Registro genealógico Stud Book da Raça - (Frente) 
 - Registro genealógico Stud Book da Raça - (Verso com a resenha) 
 - Resenha Gráfica e Descritiva - (Modelo que consta no sistema) 
 - Foto da frente da cabeça e dos dois lados do corpo todo do animal 
 - Contrato Social autenticado  
 - Guia de Importação - (Necessário para animal importado) 
 - Formulário Transferência de Proprietário - (Caso o animal seja importado por outra 
pessoa/empresa) 
 - Boleto Pago/Comprovante de pagamento - (O Boleto será gerado após autorização do 
Veterinário CBH) 
 
PASSAPORTE SRD 
 

 - Documento de identificação do proprietário (IDT) Autenticado 
 - Contrato Social autenticado  
 - Formulário Declaração Passaporte SRD - (Com firma reconhecida) 
 - Formulário Inspeção Veterinário 
 - Formulário Transferência de Proprietário - (Caso o animal seja importado por outra 
pessoa/empresa) 
 - Foto da frente da cabeça e dos dois lados do corpo todo do animal 
 - Guia de Importação - (Necessário para animal Importado) 
 - Resenha Gráfica e Descritiva - (Modelo que consta no sistema) 
 - Boleto Pago/Comprovante de pagamento - (O Boleto será gerado após autorização do 
Veterinário CBH) 
 
SELO 
 
  - Passaporte CBH - pág. 01 - 10 - 11 - 24 – 25 - (Deve está homologado) 
  - Boleto Pago/Comprovante de pagamento - (O Boleto será gerado após autorização) 
 
SELO FEI 
 
  - Capa FEI ou Passaporte FEI - (Deve ser encaminhado para CBH fixar o Selo FEI) 
  - Formulário Emissão de Selo FEI 
  - Boleto Pago/Comprovante de pagamento - (O Boleto será gerado após autorização) 

 


