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531.297
03/08/2016 

ou antes
047.465.167-31 INDEFERIDO

O termo de transferência de propriedade deve ser 
apresentado com firmas reconhecidas por 
AUTENTICIDADE de ambas as partes, 
INCLUSIVE A DO RECEPTOR.

634.816 121.484.007-89 INDEFERIDO

Deverá ser apresentado original do Laudo Médico 
atestando o tipo e o grau de deficiência, assinado 
por profissional devidamente identificado, 
credenciado no Sistema Único de Saúde - SUS 
com o código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) que deverá, 
obrigatoriamente, enquadrar-se em algum dos 
casos contidos no Decreto Federal nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999

SEI-070002/000677/2020 22/1/2020 051.452.997-02 INDEFERIDO

Não foi apresentado o Certificado de Origem 
da ave constante na nota fiscal 14. O criador 
deverá protocolocar o requerimento, nota fical 
e certificado de origem.

SEI-07/002/007340/2019 11/12/2019 121.644.627-00 INDEFERIDO

Não foi apresentado o Certificado de Origem 
no Sisfauna da ave constante na nota 
fiscal1314. O criador deverá protocolocar o 
requerimento, nota fical e certificado de 
origem.

SEI-07/002/005910/2019 4/12/2019 119.852.577-00 INDEFERIDO

O interessado protocolou o pedido para 
inclusão de ave no plantel, porém a nota fiscal 
nº 846 e Certificado de Origem nº 437237 
constam em nome do Mauricio Raul Atallah, 
outro criador diferente do requerimento. 
Deverá ser encaminhado o Termo de 
transferência com a firma reconhecida dos 
dois partícipes (doador e receptor) e 
apresentar nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda 
deste animal e a Nota Fiscal nº 846.

SEI-07/002/004847/2019 18/11/2019
993.413.797-68

INDEFERIDO

Não foi apresentado o Certificado de Origem 
no Sisfauna da ave constante na nota fiscal 
020.727.602. Em consulta à Secretaria de 
Meio Ambiente de SP, foi informado que a 
venda da ave constante na nota fiscal 1.236 
não é regular. 

SEI-07/002/004818/2019 18/11/2019 258.940.997-49 INDEFERIDO
Não foi apresentado o Certificado de Origem 
do Sisfauna, emitido no sítio eletrônico do 
Ibama.

SEI-07/002/004460/2019 11/11/2019 056.479.167-91 INDEFERIDO

A alteração de sexo é procedimento 
presencial, que requer agendamento prévio e 
presença da ave, documento original de 
identidade com foto, CPF e exame de 
sexagem.

SEI-07/002/003628/2019 30/10/2019 988.348.947-15 INDEFERIDO

A licença 2019/2020 não foi isentada da taxa 
por existir aslicenças 2017/2018 e 2018/2019  
com pendência de pagamento e não 
apresentou cópia do comprovante de 
residência datado dos últimos 60 dias. 

SEI-07/002/003702/2019 24/10/2019 154.456.717-04 INDEFERIDO

Para inclusão da ave no plantel, o criador 
deverá apresentar o Certificado de Origem das 
aves das seguintes notas fiscais: 2.854 e 
2.855

702.969 21/10/2019 115.753.127-00 INDEFERIDO
O atestado médico apresentado foi datado 
em18/09/2019 e possui validade de 90 
(noventa) dias a contar da data de assinatura.



702.879 21/10/2019 813.709.977-87 INDEFERIDO

O interessado protocolou os documentos para 
inclusão de ave no plantel, porém consta um 
termo de transferência para outro criador. 
Deverão ser encaminhadas as notas fiscais 
novamente com o termo de transferência com 
a firma reconhecida dos dois partícipes 
(doador e receptor). Encaminhar o Certificado 
de Origem da ave descrita na Nota Fiscal 
2148.Deverá ser apresentada nova solicitação 
contendo o Certificado de Origem 
comprovando a venda deste animal pelo 
estabelecimento comercial e o termo de 
transferência constando a firma reconhecida, 
tanto do doador quanto do receptor. 

702.466 17/10/2019 033.812.827-19 INDEFERIDO
Não foi apresentado o boleto não pago do 
Sispass.

702.526 17/10/2019 114.122.027-01 INDEFERIDO

Para inclusão da ave no plantel, o criador 
deverá apresentar a nota fiscal acompanhada 
do Certificado de Origem da ave das seguintes 
notas fiscais:5688 e 5557

672.123 28/09/2019 096.146.097-02 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 969.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.

699.147 26/09/2019 751.863.657-34 INDEFERIDO
O termo de transferência deverá ter firma 
reconhecida por autenticidade de ambas as 
partes.

699.459 26/09/2019 097.926.307-75 INDEFERIDO
O requerente não possui licença atual regular, 
encontrando-se pendente desde sua 
homologação. 

698.508 20/09/2019 121.484.007-89 INDEFERIDO
Não foi apresentado o boleto não pago do 
Sispass.

698.505 19/09/2019 032.526.355-85 INDEFERIDO

Não foi apresentado o Certificado de Origem. 
Apresentar o certificado junto com a Nota 
fiscal e citar o número de DOC  INEA 698.505 
e colocar aos cuidados da Bióloga Priscila 
Diniz para que o procedimento de inclusão 
seja efetuado.

699.043 18/09/2019 123.888.777-50 INDEFERIDO
Não foram apresentados os comprovantes de 
pagamento.Documentação incompleta. Extrato 
bancário não faz referência ao boleto.

697.683 17/09/2019 392.345.847-91 INDEFERIDO
A isenção para maiores de 65 anos é automática 
pelo sistema e só contempla os que completam a 
idade antes do vencimento da licença.

697.391 12/09/2019 988.348.947-15 INDEFERIDO

A licença 2019/2020 não foi isentada da taxa 
por existir a licença 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019 com pendência de pagamento e 
não apresentou cópia do comprovante de 
residência datado dos últimos 60 dias. O 
comprovante de residência apresentado foi 
datado 07 meses atrás.

697.710 10/09/2019 768.253.537-72 INDEFERIDO
Corrigir nome da rua no CTF e após correção, 
informar ao inea, citando no documento o número 
697.710

697.709 10/09/2019 288.521.417-15 INDEFERIDO
Corrigir nome da rua no CTF e após correção, 
informar ao inea, citando no documento o número 
697.709

696.725 10/09/2019 331.081.377-00 INDEFERIDO Não foi encaminhado a nota fiscal 1652
696.727 10/09/2019 331.081.377-00 INDEFERIDO Não foi encaminhado a nota fiscal 1651

692.100 08/09/2019 022.653.994-69 INDEFERIDO
Apresentação de atestado temporário de 
afastamento do trabalho, não sendo considerado 
portador de deficiência.



696.132 06/09/2019 095.998.907-28 INDEFERIDO

Deverá ser apresentado original do Laudo Médico 
atestando o tipo e o grau de deficiência, assinado 
por profissional devidamente identificado, 
credenciado no Sistema Único de Saúde - SUS 
com o código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) que deverá, 
obrigatoriamente, enquadrar-se em algum dos 
casos contidos no Decreto Federal nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999

695.677 05/09/2019
045.911.867-68

INDEFERIDO
Para inclusão de ave no plantel, o criador 
deverá informar o diâmetro da anilha nas 
seguintes notas fiscais: 980 e 426.

695.677 05/09/2019 045.911.867-68 INDEFERIDO

Para inclusão da ave no plantel, o criador 
deverá apresentar a nota fiscal acompanhada 
do Certificado de Origem da ave das seguintes 
notas fiscais: 1641,1638, 426 e 980.

695.677 05/09/2019 045.911.867-68 INDEFERIDO

Para inclusão da ave no plantel, o criador 
deverá apresentar a nota fiscal acompanhada 
do Certificado de Origem da ave das seguintes 
notas fiscais: 1641,1638 e 980.

695.677 05/09/2019 045.911.867-68 INDEFERIDO
Para inclusão de ave no plantel, o criador 
deverá informar o diâmetro da anilha nas 
seguintes notas fiscais: 980 e 426..

695.390 30/08/2019 000.640.023-06 INDEFERIDO

Deferida a inclusão dos pássaros, porém foi 
indeferida a solicitação de inclusão de espécies 
que não constam no Anexo I da Lei estadual nº 
7845/2018.

693.389 15/08/2019 119.852.577-00 INDEFERIDO
Para inclusão de ave no plantel, o criador 
deverá apresentar a nota fiscal acompanhada 
do Certificado de Origem da ave.

693.390 14/08/2019 não informado INDEFERIDO

Solicitação de encerramento do Sispass 
indeferida uma vez que o requerimento está 
incompleto (sem informação de CPF, entre 
outros) e não foi apresentada cópia de RG e 
CPF.

691.768 08/08/2019 122.501.317-83 INDEFERIDO

As notas fiscais nº 2635, 2636,2626 e 2627 não 
foram incluídas pois os animais,  pois conforme a  
Lei nº 7845 de 10 de janeiro de 2018, só é 
permitida a inclusão de passeriformes presentes 
no anexo I.

691.662 05/08/2019 729.264.064-87 INDEFERIDO
Não foi apresentado o Certificado de Origem e foi 
apresentada somente a cópia comum do termo de 
transferência. 

687.779 11/07/2019 127.039.517-36 INDEFERIDO
Não foi apresentado o Certificado de Origem das 
aves constantes nas notas fiscais.

682.200 13/05/2019 003.427.307-70 INDEFERIDO A documentação entregue está incompleta.
678.334 09/05/2019 015.601.967-18 INDEFERIDO BAIXA DE BOLETO SOMENTE POR E-MAIL.

673.584 02/04/2019 071.157.617-36 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal596.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.

672.271 28/03/2019 052.205.937-65 INDEFERIDO
A nota fiscal encontra-se em nome de outra 
pessoa e não foi apresentado o termo de 
transferência para o solicitante.

672.126 27/03/2019 351.648837-91 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 424.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.

672.118 26/03/2019 533.395.177-20 INDEFERIDO BAIXA DE BOLETO SOMENTE POR E-MAIL.

670.562 18/03/2019 025.930.607-00 368.827.047-91 INDEFERIDO
O número de telefone informado está errado e não 
foi possível agendar atendimento com o Criador 
nem com seu Procurador.

670.559 15/03/2019 015.992.507-05 INDEFERIDO BAIXA DE BOLETO SOMENTE POR E-MAIL.

670.557 14/03/2019 052.205.937-65 INDEFERIDO
Na N.F nº 1.489 não consta a sigla do criador 
comercial nas anilhas dos pássaros vendidos.



672.814 14/03/2019 901.554.163-91 INDEFERIDO
Não foi encaminhado nenhuma documentação, 
apenas o formulário.

670.555 14/03/2019 149.900.537-70 INDEFERIDO Não foi encaminhado o certificado de origem 
668.110 28/02/2019 121.834.578-52 INDEFERIDO Não foi encaminhado o certificado de origem 

669.550 27/02/2019 333.418.468-40 INDEFERIDO
Homologação de cadastro realizada somente na 
Gerência de Atendimento.

668.171 25/02/2019 833.063.667-49 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 1582.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.

668.113 21/02/2019 126.007.197-92 INDEFERIDO

Em consulta ao Centro de Fauna Silvestre em 
Cativeiro do Estado de São Paulo, a NF 581 é 
falsa. O empreendimento ZOO-lógico encerrou 
sua atividade em 2007, de acordo com as 
informações repassadas pela SUPES/SP.

668.116 11/02/2019 791.464.577-04 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 5363.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.

666.624 07/02/2019 569.131.917-20 INDEFERIDO Não foi encaminhado o certificado de origem 

669.542 07/02/2019 116.762.407-64 INDEFERIDO
A Homologação de cadastro é realizada somente 
na Gerência de Atendimento.

666.430 07/02/2019 147.420.627-10 INDEFERIDO

O termo de transferência apresentado não possui 
reconhecimento de firma do doador. Deverão ser 
encaminhadas as notas fiscais novamente com o 
termo de transferência com a firma reconhecida 
dos dois partícipes (doador e receptor). 
Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 1129.Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial e o termo 
de transferência constando a firma reconhecida, 
tanto do doador quanto do receptor. 

662.061 24/01/2019 734.844.077-00 INDEFERIDO

Em consulta ao Centro de Fauna Silvestre em 
Cativeiro do Estado de São Paulo, a NF 374 é 
falsa. O empreendimento ZOO-lógico encerrou 
sua atividade em 2007, de acordo com as 
informações repassadas pela SUPES/SP.

662.295 24/01/2019 122.569.287-30 INDEFERIDO

Em consulta ao Centro de Fauna Silvestre em 
Cativeiro do Estado de São Paulo, as NF933, 934 
e 935 são falsas. O empreendimento ZOO-lógico 
encerrou sua atividade em 2007, de acordo com 
as informações repassadas pela SUPES/SP.

662.032 24/01/2019 513.394.557-49 INDEFERIDO

Não é possível homologar a inscrição no 
CTF/IBAMA do criador que reside em área fora de 
abrangência do Inea/RJ. O Criador reside em 
Anapolis-GO, conforme o comprovante de 
residência apresentado.

662.070 24/01/2019 003.803357-78 INDEFERIDO

O interessado não apresentou os seguintes 
documento: cópia do comprovante de residência 
datado dos últimos 60 dias e original do Laudo 
médico, no receituário do Hospital Angra Rim  
Serviços Médico Ltda.

662.055 18/01/2019 021.356.497-16 368+827.047-91 INDEFERIDO
Os números de telefone informados estão errados 
e não foi possível agendar atendimento com o 
Criador nem com seu Procurador.

SEI-070002/000617/2020 16/1/2019 014.614.267-58 INDEFERIDO

Não foi apresentado o Certificado de Origem 
no Sisfauna da ave constante na nota fiscal 
021.618.234. O criador deverá protocolocar o 
requerimento, nota fical e certificado de 
origem.

661.801 11/01/2019 855.221.477-68 INDEFERIDO

Foi apresentada somente cópia comum do termo 
de transferência. Deverá ser protocolada cópia 
autenticada do termo de transferência e este 
deverá conter o reconhecimento de firma por 
autenticidade do doador e do receptor.

660.147 04/01/2019 102.767.916-14 INDEFERIDO
Homologação de cadastro realizada somente na 
Gerência de Atendimento.

660.148 04/01/2019 029.081.836-25 INDEFERIDO
Homologação de cadastro realizada somente na 
Gerência de Atendimento.



660.289 02/01/2019 130.719.877-57 INDEFERIDO

Encaminhar o Certificado de Origem da ave 
descrita na Nota Fiscal 2092.  Deverá ser 
apresentada nova solicitação contendo o 
Certificado de Origem comprovando a venda deste 
animal pelo estabelecimento comercial.


