
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  
REQUERIMENTO 

OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SISTEMA SISPASS 
 

1. Código de Agendamento 
      
 

2. Nº do Processo (se houver) 

      

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

3. Nome do Responsável 
      

4. Cadastro Sispass 
      

5. CPF  
      

6. Endereço 
      

7. Número 
      

8. CEP 
      

9. Telefone 
      

10. Bairro  
      

11. Município  
      

12. UF 

      
13. E-mail 
      

PROCURADOR 

14. Nome do Procurador ou do Representante Legal 
      

15. RG  
      

16. CPF 

      

17. Endereço 
      

18. Número 
      

19. CEP 
      

20. Telefone 
      

21. Bairro  
      

22. Município  
      

23. UF 
      

24. E-mail 
      

25. Data da procuração 
      

CADASTRO DA ASSOCIAÇÃO / FEDERAÇÃO /CLUBE 

26. Razão Social 
      

27. Nome Fantasia 
           

28. CNPJ 
      

29. Endereço 
      

30. Nº / Km 
      

31. Bairro / Quadra / Lote 
      

32. Município  
      

33. CEP  
      

34.  Anterior 01.08.14   Posterior 01.08.14 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

 
35. Vem requerer ao Inea, 
 

 Recuperação de senha 

Aplica-se quando o criador necessita a recuperação da senha pessoal e 
intrasferível do Sispass (somente presencial) 
 

 Homologação de cadastro 

Aplica-se quando o interessado pretende liberar o cadastro com a 
apresentação e análise dos documentos necessários (somente presencial) 

 

 Apresentação de comprovante de residência 

Aplica-se quando o interessado troca de endereço para regularização do 
cadastro 
 

 Cadastro bloqueado 

Aplica-se quando o interessado busca a apresentação de documentação 
pertinente ao desbloqueio/baixa de pagamento (somente a partir de 14/15) 

. 

 Inclusão de pássaro no plantel 

Aplica-se quando o interessado pretende incluir pássaro adquirido em 
estabelecimento/criador comercial autorizado pelo órgão ambiental (nota 
fiscal original ou autenticada) 
 

 Cadastramento de clube/associação/federação 

Aplica-se para o cadastramento de clubes, associações e federações. 

 
 

 Comunicação de óbito/fuga/roubo/furto 

Aplica-se para o interessado comunicar e apresentar a 
documentação em relação aos fatos indicados (somente 
presencial) 
 

 Entrega de anilha 

Aplica-se quando o interessado promove a entrega de anilhas 
ao órgão. 
 

 Alteração de sexo 

Aplica-se quando o interessado verifica a necessidade de 
alteração do sexo indicado no sistema (somente presencial 
com a ave) 
 

 Apresentação de calendário 

Aplica-se para a análise de calendários de torneios 
 

 Outros 

Objeto do requerimento deverá ser descrito no Campo 36. 
Informações adicionais / Observações. 
 

36. Informações adicionais / Observações: 

ATENDIMENTO/REQUERIMENTO RECEBIDO POR LOCALIZAÇÃO DO PROCESSO 

37. Rubrica e Carimbo do Funcionário 
      
 
 
 

38. Unidade do Inea 
      

ASSINATURA DO INTERESSADO DATA DO REQUERIMENTO 

39. Assinatura do Responsável ou de seu Representante Legal 
      

40. Data do requerimento 
      
 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  
 
Senhor Usuário, 
 
O uso do Sistema de Criação Amadorista de Passeriformes/Sispass é de inteira responsabilidade do usuário e não deve se destinar a fins 
ilícitos, violar direitos ou causar danos ao Inea e seus servidores, conforme disposto no art. 186 do Código Civil. A declaração de 
informações inverídicas, ofensas e todo e qualquer desrespeito ao princípio da boa fé e aos serviços oferecidos, sujeitam o infrator às 
penalidades legais, de acordo com o que prescreve os arts. 171, 297 e 299 do Código Penal, sem prejuízo de outros dispositivos. 
 
Código Civil:  Art. 186  - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.    
 
Código Penal: 
Estelionato - Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
 
Falsificação de documento público - Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público 
verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
 
Falsidade ideológica - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 
se o documento é particular. 

 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DOS CAMPOS NUMERADOS DO FORMULÁRIO 

 
Este formulário poderá ser preenchido em meio eletrônico, datilografado ou de forma manuscrita, de acordo com as seguintes instruções: 
 
Campo 1 – Número do Código de Agendamento – O preenchimento deste campo será efetuado pelo interessado (quando couber). 
 
Campo 2 – Número do processo administrativo – Para maior celeridade, o interessado deverá indicar o número do processo 
administrativo, quando houver. 
 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 

Campos 3 a 13 – Informar o nome completo do criador cadastrado e demais dados como RG, CPF, endereço, telefone, município, 
Unidade da Federação, e-mail. Os dados serão utilizados pelo Inea para o envio de notificações ao interessado, se necessário.  
 

CADASTRO DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR 
 

Campos 14 a 24 – Informar o nome completo do procurador e demais dados como RG, CPF, endereço, telefone, município, Unidade da 
Federação, e-mail. 
 
Campo 25 – O procurador deverá indicar a data de início da procuração. 
 

CADASTRO DA ASSOCIAÇÃO 
 

Campos 26 a 34 – Informar a razão social da associação/clube/federação, nome fantasia (se houver), CNPJ, endereço completo, 
Município, CEP, e informar se o clube é anterior ou posterior a 01.08.14.. 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 
 

Campo 35 – Assinalar com X a quadrícula correspondente ao objeto do requerimento. 
 
Campo 36 – Inserir informações adicionais que julgue relevantes ao objetivo do requerimento. 
 

REQUERIMENTO RECEBIDO POR 
 

Campo 37 – O funcionário que protocolou a documentação ou promoveu o atendimento, na data do recebimento do requerimento, deverá 
obrigatoriamente rubricar e identificar seu nome completo neste campo. 
 
Campo 38 – Neste campo deverá ser informado pelo interessado a unidade do Inea onde está localizado o processo administrativo, 
quando houver. 
 

ASSINATURA DO INTERESSADO 
 

Campo 39 – Este campo deverá ser obrigatoriamente assinado pelo responsável ou seu representante legal. 
 

DATA DO REQUERIMENTO 
 

Campo 40 – O preenchimento deste campo será efetuado pelo protocolo do Inea, no ato do recebimento do requerimento. 
 

 


