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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, voltado 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).
Através dele, negociantes e agentes de leilão informarão seus dados.
O negociante só deverá cadastrar objetos de seu acervo, quando estes corresponderem aos bens
culturais descritos no artigo 3º da Instrução Normativa nº 01 de 11 de junho de 2007.
Os agentes de leilões que venderem objetos que correspondam aos bens culturais descritos no artigo 3º
da Instrução Normativa nº 01 de 2007 deverão igualmente apresentar a respectiva relação descritiva na
Superintendência do Iphan, na circunscrição onde ocorrerá o evento.
O objetivo deste manual é servir de guia para que todos os usuários tenham informações suﬁcientes para
a utilização correta do sistema, disponibilizando respostas rápidas para as principais dúvidas que surjam
durante o primeiro contato com o CNART.
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2- Página Inicial do CNART
A página inicial do sistema apresenta um menu ao lado esquerdo da tela com as opções Página Inicial,
Documentos de Referência, Cadastre-se e Fale Conosco.

3- 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.
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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
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 - 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
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4- Cadastre-se
Se você comercializa objetos de Antiguidades ou Obras de Arte de Qualquer Natureza, acesse como
Pessoa Física.
Se você comercializa, em sociedade empresarial, objetos de Antiguidades ou Obras de Arte de Qualquer
Natureza, acesse como Pessoa Jurídica.

4.1- Cadastro de Pessoa Física - Negociante
Para prosseguir o cadastro, uma atividade deve ser selecionada a ﬁm de qualiﬁcar o usuário como
negociante ou leiloeiro

Para um Patrimônio Imaterial (IMAT) o nome
da pasta deve ser:
Pasta: Sigla do estado e abreviatura IMAT
Ex.: MA_IMAT
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4.1.1- Cadastro de Negociante - Dados
Na tela para inserir Dados, você deverá deﬁnir a Nacionalidade para que se abram os campos de
inscrição para Brasileiros ou Estrangeiros.

4.1.2- 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.
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4.1.3- Cadastro de Negociante Estrangeiro - Dados

4.1.4- Cadastro de Negociante Estrangeiro – 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.
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4.1.5- Cadastro de Negociante – Contato

4.1.6- 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.

9

4.1.7- Cadastro de Negociante – Senha

4.1.8- 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.
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4.1.9- Cadastro de Negociante – Mensagem de Sucesso
Ao enviar seus dados receberá mensagem acusando o registro correto de suas informações.
Importante: apenas negociantes que comercializem objetos que possam ser enquadrados na
tipiﬁcação constante no artigo 3º. da Instrução Normativa nº. 01/2007 deverão proceder ao
cadastramento de objetos. Demais negociantes cujos objetos não se enquadrem naquele dispositivo
não precisam realizar este cadastramento.

4.1.10- Consulta e alteração de dados e senha
Para realizar consulta de dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro e, na
sequência, em Alterar Dados.
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha.
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4.2- Cadastro de Pessoa Física – Leiloeiro

4.2.1- Cadastro de Leiloeiro – Atividade: 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.
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4.2.2- Consulta e alteração de dados e senha
Para realizar consulta de dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro e, na
sequência, em Alterar Dados.
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha.

4.3- Cadastro de Pessoa Jurídica
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4.3.1- Cadastro de Pessoa Jurídica – Dados

4.3.2- Cadastro de Pessoa Jurídica – 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.
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4.3.3- Cadastro de Pessoa Jurídica – Contato

4.3.4- Cadastro de Pessoa Jurídica – 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.
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4.3.5- Cadastro de Pessoa Jurídica – Contato

4.3.6- Cadastro de Pessoa Jurídica – 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.
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4.3.7- Cadastro de Pessoa Jurídica – Representante Brasileiro

4.3.7.1- Cadastro de Pessoa Jurídica – Representante Brasileiro: 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.
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4.3.8- Cadastro de Pessoa Jurídica – Representante Estrangeiro

4.3.8.1- Cadastro de Pessoa Jurídica – Representante Estrangeiro: 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.
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4.3.9- Cadastro de Pessoa Jurídica – Senha

4.3.10- Cadastro de Pessoa Jurídica – 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.

4.3.11- Cadastro de Pessoa Jurídica – Mensagem de Sucesso
Ao enviar seus dados receberá mensagem acusando o registro correto de suas informações. Importante:
apenas negociantes que comercializem objetos que possam ser enquadrados na tipiﬁcação constante no
artigo 3º. da Instrução Normativa nº. 01/2007 deverão proceder ao cadastramento de objetos. Demais
negociantes cujos objetos não se enquadrem naquele dispositivo não precisam realizar este
cadastramento.
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4.3.12- Consulta e alteração de dados e senha
Para realizar consulta de dados cadastrados ou altera-los, você deve clicar em Meu Cadastro e, na
sequência, em Alterar Dados.
Para alterar sua senha, você deve clicar em Alterar Senha.

5. Cadastro de Objetos
O negociante, pessoa física ou jurídica, só deverá cadastrar objetos de seu acervo, quando estes
corresponderem aos bens culturais descritos no artigo 3º da Instrução Normativa nº 01, de 11 de junho
de 2007.
Para cadastra-los, você deve clicar em Cadastro de Objetos e, na sequência, em Novo Objeto.
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5.1- Cadastro de Objetos – Novo Objeto
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5.1.1- Cadastro de Objetos – Novo Objeto: Campos Obrigatórios
O sistema indicará os campos obrigatórios não preenchidos corretamente no canto superior direito da
tela.

5.1.2- Cadastro de Objetos – Novo Objeto: Salvar
Para salvar as informações, você deve aceitar os termos. O sistema indicará no canto superior direito da
tela.
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Ao salvar as informações, você deverá ter cadastrado 2 (duas) imagens do objeto. O sistema indicará no
canto superior direito da tela.

5.2- Consultar Objeto
Uma vez cadastrados, é permitida a consulta dos objetos de sua propriedade na base do CNART.
Para consulta-los, você deve clicar em Cadastro de Objetos e, na sequência, em Consultar Objeto.
Importante: Para manter o sigilo das informações, cada negociante só terá acesso aos objetos de seu
acervo.

Ao clicar em Consultar Objeto, são exibidos os objetos cadastrados. A quantidade exibida pode ser
alterada pelo usuário.
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5.2.1- Consultar Objeto – Pesquisar Objeto
Para realizar uma busca especíﬁca, você deve aplicar ﬁltros.

5.2.1.1- Consultar Objeto – Pesquisar Objeto: Resultado

5.2.2- Consultar Objeto – Exportar Relatórios
Você pode obter relatórios.
Para obter relatório referente a todos os objetos cadastrados, clique Exportar Todos.
Para obter relatório referente a um objeto ou a objetos especíﬁcos, selecione o(s) objeto(s) e clique em
Exportar Selecionados.

Após realizar a consulta, as ações permitidas ao usuário para cada objeto são: visualizar, editar e efetuar
registro de movimentação.
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5.2.3- Visualizar Objeto
Na visualização, são apresentadas todas as características do objeto selecionado, sem permitir alteração
dos dados. Clique na lupa para visualiza-lo.

5.2.4- Editar Objeto
Na edição, é possível alterar algumas informações básicas do objeto. Clique no ícone de edição para
edita-lo.

5.2.5- Movimentação
Caso deseje atualizar os dados de movimentação do objeto, clique no ícone existente na coluna ação.

No registro de movimentação é possível registrar a destinação do objeto e a quantidade de unidades
movimentadas.
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6- Cadastro de Leilões
Agentes de leilões deverão cadastrar os leilões no CNART com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
à data do início do evento.
Importante: os agentes de leilões, que tiverem de vender objetos de natureza idêntica a dos
mencionados no artigo 3º desta Instrução Normativa, deverão igualmente apresentar a respectiva
relação descritiva na Superintendência do Iphan, na circunscrição onde ocorrerá o evento.
Para cadastrar leilões, você deve clicar em Leilão e, na sequência, em Cadastrar Leilão.
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6.1- Cadastrar Leilão
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6.1.1- Cadastrar Leilão – Campos Obrigatórios
Ao salvar as informações, o sistema indicará os campos obrigatórios não preenchidos corretamente no
canto superior direito da tela.

O sistema exibirá aviso de alerta no canto superior direito da tela referente à antecedência mínima de 15
(quinze) dias para o cadastro à data do início do evento.
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6.2- Consultar Leilão
O Sistema permite a consulta dos leilões cadastrados.
Para consulta-los, você deve clicar em Leilão e, na sequência, em Consultar Leilão.

Se você optar por não aplicar ﬁltro, são exibidos todos os leilões cadastrados. Clique, apenas, em Filtrar.
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Para realizar uma busca especíﬁca, você deve aplicar ﬁltros.

Após realizar a consulta, as ações permitidas ao usuário para cada leilão são: visualizar, editar e cancelar
leilão.
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6.2.1- Visualizar Leilão
Na visualização, são apresentados os dados do leilão selecionado, sem permitir alteração dos dados.
Clique na lupa para visualiza-lo.

6.2.2- Editar Leilão
Na edição, é possível alterar algumas informações básicas do leilão. Clique no ícone de edição para
edita-lo.

6.2.3- Cancelar Leilão
É possível cancelar leilão cadastrado. Clique no ícone de exclusão para cancela-lo.
Ao clicar, o Sistema apresenta aviso de alerta relacionado à operação.
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7- Emitir Comprovante
No Menu está disponível a opção emitir comprovante.
Importante: os dados pessoais do negociante deverão ser atualizados nos casos em que houver
modiﬁcações (por exemplo, mudança de endereço). Já a atualização da relação de objetos (para os
casos enquadrados no artigo 3º. da Instrução Normativa nº. 01/2007) deverá ser realizada a cada seis
meses.

Ao clicar em Emitir comprovante, o sistema exibe tela para efetuar sua emissão.
Se você possui objetos cadastrados e os dados referentes aos objetos estiverem corretos e atualizados,
você poderá clicar em Conﬁrmo. O comprovante será atualizado automaticamente e poderá ser salvo no
seu computador em PDF.
Se os dados dos objetos não estiverem corretos ou atualizados, você poderá clicar em Quero Revisar.
Para alterar dados nos objetos cadastrados, ou efetuar novo cadastro de objeto, veriﬁque as instruções
para alterar ou editar dados neste Manual. Ao ﬁnal, poderá emitir o comprovante selecionando Emitir
Comprovante no Menu.

Após conﬁrmar, o Sistema disponibiliza o PDF do comprovante via download. Clique em Emitir.
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8- Fale Conosco
O CNART disponibiliza a função Fale Conosco para o envio de mensagens. A função está disponível no
Menu ao acessar o Sistema.

Ao clicar em Fale Conosco aparecerá campos para preenchimento.

Você poderá selecionar o Assunto, conforme o conteúdo da mensagem.
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