
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 04, DE 05 DE MARÇO DE 2014 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 22 da Estrutura Regimental do IBAMA, aprovada pelo 
Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007, publicado no Diário Oficial da União 
de 27 de abril de 2007, e em especial o disposto no artigo 111 do Regimento 
Interno IBAMA, aprovado pela Portaria GM/MMA nº 341 de 31 de agosto de 
2011, publicado no Diário Oficial da União de 1º de setembro de 2011; 
Considerando os dispostos na Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967; nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981; nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Decreto nº 
3.607, de 21 de setembro de 2000, que dispõe sobre a implementação da 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção - CITES; Considerando a necessidade de 
incluir no atual Sistema de emissão de licenças para a importação, exportação 
e reexportação, as autorizações relativas à flora e a recursos pesqueiros com 
finalidade de pesquisa científica; Considerando as proposições apresentadas 
pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas no Processo 
IBAMA n.º 02001.007018/2006-51, resolve: 
 
Art. 1º Alterar o Art. 1º da Instrução Normativa nº 140, de 18 de dezembro de 
2006, que passa vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Instituir o serviço de solicitação e emissão de licenças do IBAMA para a 
importação, exportação e reexportação de espécimes, produtos e subprodutos 
da biodiversidade brasileira ou exótica constantes ou não nos anexos da 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Fauna e Flora Selvagens em 
Perigo de Extinção - CITES. 

Parágrafo único A emissão de licenças de importação, exportação ou 
reexportação somente se dará nos casos previstos em normas específicas." 
(NR) 
 
Art. 2º Revogar os §§ 1º e 2º do Art. 1º, e o artigo 7º, da Instrução Normativa 
n.º 140, de 18 de dezembro de 2006. 
 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
VOLNEY ZANARDI JUNIO 
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