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Decreto do desgaste

Há poucomais de ummês, um decreto as-
sinado pela presidente Dilma Rousseff
assustou galeristas, artistas e coleciona-

dores: o documento diz que o governo pode
apontar, dentrode coleçõesparticulares, obras de
arte como “bens de interesse público” e, assim,
controlar a trajetória de tais peças, desde seu res-
tauro até a comercialização. Isso significa que o
governo deve ser avisado de cada venda de uma
obra e, mais, passa a ter preferência de compra.
O decreto teve efeito desastroso — coleciona-

dores diziam que feria o direito de propriedade
privada, galeristas bradaram que criava entra-
ves para o mercado. A questão chegou à Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo,
que, até o fim do ano, vai analisar o texto e en-
trar com medida judicial para que seja revisto
ou até invalidado. O decreto está na pauta da
comissão de direito constitucional da OAB.
— O decreto serve para regulamentar duas leis

(a 11.904, de 2009, que criou o Estatuto dos Mu-
seus, e a 11.906, que instituiu o Instituto Brasileiro
de Museus, o Ibram). A primeira lei deixa claro
que não é aplicável a coleções visitáveis. Ora, se
não se aplica a coleções visitáveis, muito menos
se aplica a coleções privadas. O decreto, ao tratar
de coleções privadas, extrapola a lei—diz Rober-
to Dias, membro da comissão e professor de di-
reito constitucional da PUC-SP.
Dias e outros advogados se debruçaram sobre

o texto no último dia 20, em reunião no Museu
Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo.
—Notei forte insegurança entre as pessoas que

trabalham com arte, que sentem que o decreto
pode causar problemas jurídicos e econômicos.
Não tenho dúvida sobre a intenção de proteção
do Ibram, mas quando se cria uma insegurança
há uma retração do mercado, uma possibilidade
de as pessoas esconderemas obras.Odecreto po-
de ter efeito contrário— avalia o advogado.
No meio, de fato, o clima é de insegurança, e o

Ibram tenta correr atrás do prejuízo: vem mar-
cando reuniões noRio e emSãoPaulo para tentar
esclarecer os pontos polêmicos do documento.
Amanhã, o presidente do órgão, ÂngeloOswaldo,
chega à capital paulistana para um jantar na casa
da galerista Luisa Strina. No menu está a defesa
de que o Ibramnão pretende invadir a privacida-
de ou ferir o direito de propriedade de quem co-
leciona obras de arte. No próximo dia 13, reunião
semelhante está marcada no Rio, no Museu da
República, desta vez com a presença da Associa-

ção Brasileira de Arte Contemporânea (Abact).
—Houve interpretação demá fé, um alarmis-

mo — diz Oswaldo. — O decreto não fere o di-
reito à propriedade. É como ocorre com um
imóvel: se houve tombamento do Iphan, a pes-
soa continua sendodonado imóvel e pode exer-
cer plenamente o direito de propriedade.
Um dos advogados na reunião do MuBE, Pedro

Mastrobuono (colecionador e presidente do Insti-
tutoVolpi) contaque vai processar civil e criminal-
mente o presidente do Ibrampor injúria. Segundo
ele, Oswaldo teria atribuído publicamente a ele “a
interpretação de ma fé”. Já a Abact assumiu posi-
çãomais ponderada. A diretora da associação, Eli-
ana Filkenstein (dona da galeria Vermelho, de São
Paulo), afirma que o grupo ainda estuda o decreto
para semanifestar, já que o documento chegou ao
meio “demaneiramuito enviesada”.
—O governo diz que o decreto foi amplamen-

te discutido, mas acho que se refere só a direto-
res de museus. Creio que, fora essas pessoas,
ninguém sabia. Caiu como uma bomba — afir-
maEliana.—Por ser abrangente demais, o texto
nos deixou receosos. Ninguém sabe como o go-
verno vai lidar com isso. Por medo, talvez cole-
cionadores prefiram comprar arte estrangeira e
não invistam tanto em arte brasileira. A gente

OAB de São Paulo estuda medida para invalidar decisão do Instituto
Brasileiro de Museus, que, por prever intervenção em acervos privados,
vem causando polêmica entre galeristas e colecionadores de arte
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Receio. Detalhe de “Eu vi o mundo... ele começava no Recife” (1926-1929), de Cícero Dias, na coleção de Luis Antonio de Almeida Braga: para ele, decreto aumenta o risco para as obras pela “burocratização de guarda, conservação e restauro”

Defesa. “Vaso de flores” (1931), de Guignard, de Ronaldo
Cezar Coelho: “Como colecionador, eu me sinto protegido“

OGLOBO

CADERNO
SEGUNDO
QUARTA-FEIRA 27.11.2013

oglobo.com.br

COLEÇÕES PRIVADAS
Apesar de a lei 11.904, de
2009, não ser aplicável a
coleções visitáveis, mas
apenas a museus abertos ao
público, o decreto 8.124
(que regulamenta a lei), de
18 de outubro, se direciona
também às coleções
privadas, que podem ter
obras apontadas como “bens
de interesse público”

INSPEÇÃO
Tendo um bem declarado de
interesse público, o
colecionador é notificado e
começa a ser fiscalizado pelo
Ibram. O órgão pode avaliar se
a obra está ou não bem
conservada e até mesmo
punir legalmente o
colecionador. Ele fica
obrigado a informar o governo
sobre os restauros que fizer

PREFERÊNCIA DE COMPRA
O colecionador deve
consultar o Ibram sempre
que desejar vender uma obra
de arte, e o órgão terá a
preferência na compra. O
decreto, porém, não traz
detalhes sobre tal processo

DIREITO DE IMAGEM
O decreto define que será
preciso pedir autorização
prévia a museus para o uso
de imagens de obras de seus
acervos e define ainda que as
instituições poderão cobrar
por tal uso, ferindo a Lei do
Direito Autoral

U
Ospontospolêmicos

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

não sabe como vai se desenvolver.
Dono de uma das principais coleções do país, o

empresário Luis Antonio de Almeida Braga se diz
preocupado.
— O decreto aumenta o risco para as obras, pela

burocratização dos processos de guarda, conserva-
ção e restauro — afirma o colecionador. — Muitas
obras já se perderam namão do governo. Eu tenho
o “Euvi omundo... ele começavanoRecife” (grande
painel de Cícero Dias, tido como uma das grandes
criaçõesdoartista)hámaisdedezanos.Aconserva-
ção de umquadro é barata, e o dono é omaior inte-
ressado nela. É completamente diferente de um
imóvel histórico, que costuma ser localizado em lo-
cal nobre e demanutenção cara.

PUNIÇÃO POR MÁ CONSERVAÇÃO
Pelo decreto, “Eu vi o mundo...”, por exemplo, pode
ser declarada de interesse público e, a partir de en-
tão, o colecionador deve abrir a casa ao governopa-
ra que aobra seja inspecionada. Semal conservada,
o colecionador pode ser punido. Caso queira ven-
dê-la, deve dar preferência de compra ao Ibram. E o
órgão teria dinheiro?
—Issoéoutra coisa—dizOswaldo.—Havendoo

bem, pode existir um movimento, e nós podemos
exercer o direito de preferência e levantar esses re-
cursos.Éa janelaqueéabertaparavocêcontemplar
esse horizonte. A lei tem que prever isso. Não quer
dizer que vamos sair comprando obras. Ninguém
vai invadir a casa de ninguém. Vamos procurar o
proprietário, como visitamos uma casa que vai ser
tombada. Issonão é invasãodepropriedadedenin-
guém, é umaaçãodoEstadobrasileiro visandopro-
teger bens de interesse cultural.
Esse modelo já existe em países onde a preserva-

çãodaarte tem forte ingerênciadoEstado.NaFran-
ça, por exemplo, uma obra pode ser declarada “te-
souronacional” dopontode vista histórico, artístico
ouarqueológico e ter o certificadodeexportação re-
cusado. A partir da recusa, o Estado tem 30 meses
para fazer uma proposta de compra.
Defensor do decreto, o colecionador Ronaldo Ce-

zar Coelho diz que estaria disposto a abrir sua cole-
ção ao governo:
— Uma obra de arte, quando é importante ex-

pressão da cultura no seu tempo, não pode ficar
contida em patrimônio privado. Sua importância
excede, e o governo temo dever de tutela emnome
domais elevado interesse público. O dono não per-
de seus direitos, mas se obriga como ummantene-
dor. Não é intervenção indevida, não prejudica o
mercado de arte, não tira valor, nada disso. Para
mim, é ummarco civilizatório. Como colecionador,
nãome sinto ameaçado, e sim protegido. l

As dúvidas e
receios que
surgem na vinda
do segundo filho,
tão próximo
à primeira

pág. 2
FRANCISCO BOSCO

Product: OGloboSegundoCaderno PubDate: 27-11-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_A User: Asimon Time: 11-26-2013 15:10 Color: CMYK


