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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
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o fim do período monárquico.
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brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
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Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 
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pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
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providências.
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Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 
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Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
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3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
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que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
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4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



4

1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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Para um Patrimônio Imaterial (IMAT) o nome 
da pasta deve ser:

Pasta: Sigla do estado e abreviatura IMAT
  Ex.: MA_IMAT

1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



7

1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional
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1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.
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Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.
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Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

18

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.
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Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional



1- Bem-vindo ao CNART
 
O Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte (CNART) é o Sistema informatizado 
de cadastro, desenvolvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
registro de dados de negociantes e agentes de leilão. O CNART é destinado às pessoas físicas ou jurídicas 
que comercializem objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, de forma direta ou 
indireta, inclusive mediante recebimento ou cessão em consignação, importação ou exportação, posse 
em depósito, intermediação de compra ou venda, comércio eletrônico, leilão, feiras ou mercados 
informais, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou 
não (Artigos 1º e 2º da Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016). 

Além dos usuários já existentes (negociantes e leiloeiros) terão acesso ao Sistema usuários internos da 
área central do Iphan e das Superintendências – devidamente designados –, bem como usuários 
institucionais externos, a critério do Iphan. Por meio dos novos perfis, administradores e outros órgãos 
terão acesso a informações e produção de relatórios, subsidiando o acompanhamento do cadastro de 
usuários, objetos e futuras ações de fiscalização, possibilitando a interlocução e construção de ações 
conjuntas com instituições parceiras. 

Este manual tem como objetivo orientar usuários do Iphan sobre o uso do Sistema CNART. Serão estes 
que, como administradores, deverão atuar na fiscalização dos procedimentos a serem observados por 
pessoas físicas e jurídicas – que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza – e 
do comércio e leilões de obras de arte e antiguidades. 

2- Cadastre-se
Você, devidamente designado pela Superintendência e/ou Área Central do Iphan a ser administrador, 
para se cadastrar deve acessar a página inicial do Sistema – disponível em www.iphan.gov.br, CNART, 
localizado no menu, ao lado direito da tela. Basta clicar em Cadastre-se dentre as opções apresentadas. 

 

Em seguida, opte pelo cadastro de Pessoa Física. 

Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Cadastre-se como Negociante, selecionando a atividade relacionada. Concluído o cadastrado, sua 
confirmação deverá ser encaminhada para o endereço cnart.gestao@iphan.gov.br. Na sequência, seu 
perfil de acesso como Administrador será concedido pela Área Central, por meio de encaminhamento 
da solicitação à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). 
 

Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá definir a Nacionalidade Brasileira para que se abram os campos 
de inscrição para Brasileiros. 

 

Cadastro de Negociante – Contato: Campos Obrigatórios 
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.
 
 

Cadastro de Negociante – Senha

Cadastro de Negociante – Senha: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela.

Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso 
Ao enviar seus dados, você receberá uma mensagem acusando o registro correto de suas informações. 
Agora basta aguardar a criação do seu perfil pela CGTI.

3- Funcionalidades disponíveis para o perfil 
Administrador
Com perfil Administrador concedido, ao acessar o Sistema com seu login (CPF e senha), você terá 
disponíveis as funcionalidades no menu de navegação, relatório das últimas atividades do Sistema 
referente ao cadastro de usuários e objetos e acesso rápido aos comprovantes.

3.1- Documentos de Referência  

O CNART fornece um guia contendo os principais documentos relacionados à legislação pertinente ao 
cadastro de negociantes de objetos de antiguidades ou obras de arte de qualquer natureza, e aos 
procedimentos a serem observados pelas pessoas físicas ou jurídicas que os comercializem. 

Legislação referente ao Patrimônio Cultural Brasileiro 
Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 

Lei n° 3.924, de 16 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei n° 4.845, de 19 de novembro de 1965 - Proíbe a saída de obras de arte e ofícios produzidos no País até 
o fim do período monárquico.

Lei n° 5.471, de 9 de julho de 1968 - Dispõe sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos 
brasileiros. 

Artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil

Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.  

Instrução Normativa 01/2007 e alterações posteriores - Dispõe sobre o Cadastro Especial dos Negociantes 
de Antiguidades, de Obras de Arte de Qualquer Natureza, de Manuscritos e Livros Antigos ou Raros, e dá 
outras providências.  

Legislação referente ao comércio de antiguidades e de arte, aos leilões e aos temas afins  
Decreto n°21.981, de 19 de outubro de 1932 - Regula a profissão de Leiloeiro ao território da República. 

Lei das Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941

Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 - Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

COAF –Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 – Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do §1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas politicamente expostas.

Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010 – Dispõe sobre o processo de concessão de matrícula, 
seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências.

Portaria nº 396, de 15 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
pessoas físicas ou jurídicas que comercializem Antiguidades e/ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, 
na forma da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Legislação referente à veracidade de informações 
Artigo 299 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Criminaliza a Falsidade 
Ideológica.

Lei n° 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras 
providências.

Documentos para auxiliar Cadastro 
Manual de Usuário

3.2- Meu Cadastro 

Consulta e alteração de dados e senha 
Para consultar seus dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro (menu de 
navegação) e, na sequência, em Alterar Dados. 
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha. 

3.3- Leiloeiros e Negociantes 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Usuários Cadastrados, serão exibidos todos os usuários cadastrados. 
Ao clicar em Ver mais, em Últimos Objetos Cadastrados, serão exibidos todos os objetos cadastrados. 

A quantidade exibida por página pode ser alterada pelo usuário.

3.4-  Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos usuários cadastrados. Para isso deve clicar em 
Leiloeiros e Negociantes, aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. Aos usuários 
cadastrados provenientes da UF de sua Superintendência. Lembre-se: você tem acesso a informações de 
usuários cadastrados por todo o Brasil, apesar de sua área de atuação delimitar-se à sua UF.

3.5- Consultar usuários cadastrados – Pesquisa com filtros: Resultado
 

3.6- Consultar usuários cadastrados – Exportar Relatório 
Você pode obter relatórios. Para obter um relatório referente a todos os usuários cadastrados, clique 
Exportar Todos. 

Para obter um relatório referente a um usuário cadastrado ou a usuários cadastrados específicos, 
selecione o(s) usuários(s) e clique em Exportar Selecionados. 

3.7- Visualizar usuário cadastrado 
Na visualização são apresentadas todas as características do usuário selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. Clique na lupa para visualizá-lo.

3.8- Visualizar usuário cadastrado – Resultado 

3.9- Consultar usuários cadastrados – Consultar e visualizar objeto 
O Sistema permite a consulta e visualização de objeto cadastrado por usuário a partir da consulta aos 
usuários cadastrados. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados. 
Clique no ícone da imagem para consulta e, na sequência, na lupa para visualização. 

3.10- Consultar usuários cadastrados – Visualizar objeto: Resultado 3.11- Consultar objetos cadastrados – Pesquisa com filtros 
Você pode realizar uma busca específica referente aos objetos cadastrados. Para realizá-la você deve 
clicar em Objetos (menu de navegação), aplicar os filtros desejados e, na sequência, clicar em Pesquisar. 
Para visualizá-los a partir do resultado da pesquisa, deve clicar na lupa. 
Na visualização são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração 
dos dados, como no exemplo de visualização do objeto apresentado. 

3.12- Consultar Leilão 
O Sistema permite consulta aos leilões cadastrados. 
Para consultá-los você deve clicar em Leilão (menu de navegação) e, na sequência, em Consultar Leilão. 
Atenção: a função 'Cadastrar Leilão' deve ser ignorada pelo Administrador, uma vez que é exclusiva do 
Leiloeiro. Não a utilize!

3.13- Avisos 
O Sistema disponibiliza uma ferramenta para envio de avisos (menu de navegação) para perfis que 
possuam a respectiva permissão. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central do Iphan. Os avisos destinam-se aos usuários externos e 
têm finalidades, como a divulgação de notícias referentes ao marco regulatório incidente sobre as 
atividades das pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Sistema e suas atualizações operacionais, dentre 
outras. 

Os avisos produzidos ficam registrados em Avisos Cadastrados e podem ser ativados, conforme a 
necessidade de comunicação. 

3.14- Aviso – Comprovantes vencendo 
O Sistema permite o acesso rápido aos comprovantes que estão prestes a vencer. Importante lembrar 
que este comprovante aplica-se somente aos negociantes de obras de arte e antiguidades tipificados no 
artigo 3º. da Instrução Normativa nº 01/2007. Ao selecioná-los, conforme os prazos de vencimento 
disponíveis na tela, visualizam-se os usuários cujos comprovantes estão vencendo, permitindo 
selecioná-los e, em seguida, mandar o aviso de vencimento. 
Importante: embora disponível para o perfil Administrador, a utilização da ferramenta será feita pelo 
Grupo de gestores do CNART da Área Central. 

4- Fale conosco - Canal de comunicação do Sistema 
Disponível na página inicial do Sistema – em www.iphan.gov.br , CNART - e nos menus de navegação dos 
perfis Leiloeiro e Negociante. 
Importante: destina-se aos usuários externos. Sua gestão será feita pelo Grupo de gestores do CNART 
da Área Central. 
Em caso de dúvidas recebidas na Superintendencia por parte de usuários externos, oriente-os a se 
utilizarem do e-mail "faleconosco" do sistema CNART. ATENÇÃO: Não confundir com o "faleconosco" 
do site do IPHAN! 

5- Gestão do CNART 
Os Administradores do Sistema nas Superintendências deverão dirigir suas comunicações à Área Central 
através de e-mail ao Grupo de gestores do CNART: 
cnart.gestao@iphan.gov.br.

 

 

Cadastro de Negociante – Dados: Campos Obrigatórios
Para a edição e inserção de novos dados, ao avançar no cadastro, o Sistema indicará os campos 
obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da tela. 

 

Cadastro de Negociante – Contato 
Importante: cadastre seu e-mail institucional


