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Caderno2

Em livro, colecionador questiona
poder estatal sobre bens privados

COLECIONADOR

Salvador Dalí em
mostra no Rio

Obras do artista
estarão expostas
a partir de hoje
Pág. C8

● Procurado pelo Estado, o pre-
sidente do Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram), Ângelo Oswal-
do, defendeu o decreto 8.124,
assinado pela presidente Dilma
Rousseff em outubro passado,
que o colecionador Marco Anto-
nio Mastrobuono acusa de ferir a
Constituição. “O Estado democrá-

tico é aquele que protege os bens
de interesse público, abre acesso
até eles e preserva a memória
cultural”, disse, em nota enviada
por e-mail. “A Constituição Brasi-
leira, no artigo 216, diz enfatica-
mente caber ‘ao Poder Público,
com a colaboração da comunida-
de’, promover e proteger ‘o patri-
mônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapro-
priação, e de outras formas de
acautelamento e preservação’.”

O presidente do Ibram afirmou

ainda não ter intenção de intervir
no mercado, mas cumprir a Cons-
tituição: “Assim, a legislação mu-
seológica está em sintonia com a
norma constitucional. Visa a pro-
teger a memória, não intervindo
na propriedade, alienação, comer-
cialização ou exportação dos
bens que venha a proteger. Guar-
dar a informação sobre bens cul-
turais é uma medida de proteção,
que interessa a todos, começan-
do pelo proprietário, que deve
ficar confortado pela salvaguarda
oficial de seus bens”. / A.G.F.
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Antonio Gonçalves Filho

Um decreto assinado pela pre-
sidente Dilma Rousseff em ou-
tubro do ano passado, o de nú-
mero 8.124, que pode declarar
de interesse público bens mu-
sealizados e em mãos de cole-
cionadores particulares, cau-
sou polêmica no mercado de
arte no fim de 2013, e ainda de-
ve provocar muita discussão,
principalmente quando o
Ibram (Instituto Brasileiro de
Museus) usar o instrumento –
o decreto prevê processar cri-
minalmente quem não cuidar
dos bens culturais declarados
de “interesse público”.

Antes disso, um livro, que se-
rá lançado dia 9, na Livraria da
Vila do Shopping Higienópolis,
promete agitar de novo o merca-
do, a começar de seu título, Aba-
poru... Hipocrisias. Nele, o cole-
cionador Marco Antonio Mas-
trobuono, proprietário de um
acervo valioso em que se desta-
cam telas de Volpi, diz que o de-
creto fere a Constituição.

Mastrobuono acredita que o
poder estatal de monitorar a
propriedade privada tem preju-
dicado o colecionismo brasilei-
ro, seja o de obras barrocas, co-
mo as esculturas de Aleijadi-
nho, ou modernas, como a tela
Abaporu, de Tarsila, que foi pa-
rar na Argentina. O coleciona-
dor concedeu uma entrevista ex-
clusiva ao Caderno 2, em que co-
menta o que chama de “trope-
ços” dos órgãos que defendem
o patrimônio artístico no Brasil,
alertando para os “riscos de um
processo de bolivarianização,
visivelmente em marcha”.

● Segundo seu livro, o Patrimô-
nio já começa sua história confun-
dindo “propriedade de objetos de
culto público” com “propriedade
pública dos objetos de culto”. O
Estado brasileiro tem o mau
costume de avançar sobre a
propriedade privada?
O primeiro avanço, ainda que
sutil, encontra-se no Decreto-
lei 25 do Estado Novo. O insti-
tuto do tombamento condicio-
nou a propriedade. Os donos
dos bens atingidos por aquele
instituto foram onerados,
além de ter a respectiva liqui-
dez gravemente reduzida. Só a
arbitrariedade pouco pacífica
do Estado Novo deu eficácia
ao que não era permitido pela
Constituição de 1891.

● Ao se referir à criação do
Sphan (atual Iphan), o senhor
reconhece que o instrumento jurí-
dico do tombamento era o que
“de mais eficaz” estava ao alcan-
ce da República, uma vez que os
bens inscritos no Livro do Tombo
não poderiam ser mais destruí-
dos, cabendo aos proprietários a
obrigação de preservá-los. En-
tão, pelo que se pode concluir, a
lei do Ibram não traz nenhuma
novidade em relação ao instru-
mento de 1937 do Sphan?
Que anomalias o senhor
identifica nos dois?
A eficácia que esteve ao alcan-
ce da República não resultou
de um instrumento jurídico le-
gitimamente promulgado. Efi-
cácia como resultado de arbí-
trio. A novidade do Ibram relati-
vamente ao Decreto de 1937
não está na ilegitimidade, que
agora é renovada. A grande no-
vidade é que não se refere ao
que é antigo, nem o que é de pe-
dra e cal, e sim a bens móveis
sadios e modernos, longe da de-
terioração que motivou a cria-
ção do Sphan. A arte moderna
brasileira em mãos de particula-
res está preservada. Não se po-
de dizer o mesmo das pinturas
de Volpi e Portinari tombadas
no Palácio do Itamaraty.

● Seu livro defende que o Patri-
mônio não é dono de nada, que,

por ser objeto, e não sujeito, de
direitos, não pode possuir ne-
nhum bem cultural, apesar do
Decreto-lei 25, de 1937. Não é o
que pensam os governantes des-
de o Estado Novo. Como mudar
essa mentalidade?
Nem o Decreto de 1937 declara
o patrimônio proprietário de
alguma coisa. A confusão en-
tre “patrimônio” e “proprieda-
de” é, por um lado, de nature-
za ideológica. E, de outro, fru-
to da ignorância. A coletiviza-
ção ou socialização da proprie-
dade privada é um anseio utó-
pico comum aos socialistas so-
viéticos e aos nacional-socialis-
tas. Segundo Nietzsche, ambi-
ção do poder pelo poder. A uto-
pia é a camuflagem.

● Ao escrever sobre os antece-
dentes do Decreto-lei 8.124, de
17 de outubro de 2013, o senhor
lembra a história da imagem de
Nossa Senhora das Mercês, que
estava há mais de 30 anos com o
colecionador Antonio Carlos
Kfouri e hoje pertence a um mu-
seu de Ouro Preto, após ser
apreendida pela Polícia Federal
na residência dele. O senhor con-
sidera possível a reedição do
mesmo procedimento hoje, se o
Ibram considerar “musealizá-
vel” qualquer obra moderna ou
contemporânea pertencente a
particulares? Colecionadores
poderão ser julgados como réus,
como foi Kfouri?
Parece impossível aplicar a
qualquer obra moderna, ou
contemporânea, uma ação ci-
vil pública como aquela que de-
terminou a perda pelo Kfouri
de sua imagem. A ação civil pú-

blica depende de que tenha ha-
vido dano ao acervo já tomba-
do pelo Iphan. O instrumento
da declaração de “interesse pú-
blico” não produz o efeito de
inscrever o bem atingido nos li-
vros do Tombo. Deixam, pois,
de integrar o patrimônio histó-
rico e artístico nacional. So-
frem apenas as limitações esta-
belecidas no próprio Decreto
8.124. Estas últimas, não obs-
tante, são também inconstitu-
cionais e um mandado de segu-
rança bem conduzido as derru-
ba no Judiciário.

● O senhor argumenta que o gol-
pe contra a apreensão do Aleijadi-
nho pertencente a Kfouri produ-
ziu estragos. Quais foram os prin-
cipais, tanto para o mercado de
arte sacra quanto para seus cole-
cionadores?
O mercado de arte sacra defi-
nhou, vitimado pela “anore-
xia nervosa” provocada pela
insegurança que confunde ar-

te sacra com santa roubada.
Os colecionadores tiveram os
respectivos patrimônios dras-
ticamente desvalorizados.
Nossos governantes de fato
amam a pobreza, especial-
mente a cultural.

● Seu livro trata também do caso
da tela Abaporu, que pertencia a
Raul Forbes, como uma tentati-
va de “expropriação cultural”,
quando o governo baixou uma
portaria que desconsiderava o
preço obtido em leilões na apura-
ção de bens doados a museus. O
senhor diz que todas as portas
do Executivo foram fechadas
para Forbes, que não viu alterna-
tiva a não ser vender Abaporu
fora do Brasil. Esse mecanismo
de pressão pode se repetir com
o Decreto 8.124?
Sem dúvida. Uma obra declara-
da de “interesse público” pelo
Ibram não encontrará compra-
dores aos preços de mercado
vigentes na hipótese de que o

bem estivesse livre e desemba-
raçado. A desvalorização con-
sequente será tão drástica
quanto a que sofreu o Abaporu
quando o Condephaat abriu
processo de tombamento.

● Com a venda do Abaporu, a
reação imediata do Condephaat
foi tombar 104 obras brasileiras
que não poderiam mais sair do
País em 1996, intervenção polê-
mica que fez com que coleciona-
dores como Paulina Nemirovsky
estudasse uma reação com ou-
tros colecionadores. Por que os
colecionadores foram mais tími-
dos quando o governo Dilma bai-
xou o decreto do Ibram?
No caso do Abaporu, as rea-
ções foram enérgicas. Primei-
ramente, Raul Forbes ingres-
sou com mandado de segu-
rança e venceu em todas as
instâncias. A reação dos de-
mais colecionadores foi tão
eficaz que o tombamento
das 104 obras “melou”. Ficou
o dito pelo benedito. Face ao

Decreto 8.124, há que consi-
derar que peixes carnívoros
não mordem fora d’água.
Após a publicação, movimen-
tou-se um lobby tentando
modificar o aleijão jurídico,
sem macular politicamente
os desastrados autores da
violência legiferante. Enxuga-
ram gelo. Até hoje, o Ibram
não declarou de interesse pú-
blico coisa alguma. Espere-
mos que entre na água, que,
presumo, ficará vermelha.

● O foco de seu livro é o direito à
legítima propriedade de obras de
arte, assegurada pela Constitui-
ção aos cidadãos brasileiros. É
legítimo declarar de “interesse
público” obras históricas como
Abaporu e não pagar por elas? O
governo não estaria cometendo
uma arbitrariedade, ao baixar o
Decreto 8.124 e desrespeitar a
Carta Magna?
O decreto é claramente arbitrá-
rio. Faz parte de um processo
de bolivarianização, visivel-
mente em marcha, cujo perfil
da coisa insinua um Reich tro-
pical e macunaímico.

● Há quem diga que colecionado-
res brasileiros estão enviando
obras de suas coleções para fora
do Brasil com medo de que elas
sejam declaradas “de interesse
público”, diante do surto preser-
vacionista que se alastra pelo
País. O senhor, como coleciona-
dor particular, já sente uma retra-
ção do mercado? Os preços das
obras de arte foram prejudicados
pelo decreto 8.124?
Os investidores já manifestam
preferências por obras que se
encontram fora do País ou por
obras estrangeiras no Brasil,
mas que tenham liquidez no
exterior em moeda forte. Redu-
ção de preços não é visível,
mas a de liquidez é flagrante.

● O livro defende que o Decreto
8.124 é fruto de uma política cul-
tural invasiva, que obriga o cole-
cionador a fazer relatórios e sujei-
tar-se a inspeções de um órgão
federal, algo que vai contra o Es-
tado democrático. Como o se-
nhor vê o futuro do colecionismo
no Brasil com essas restrições?
O decreto, ao impor ônus ao
proprietário de obras, do tipo
redigir relatórios e coisas do
gênero, invade seara do Con-
gresso. Impor custo é tributar.
A Constituição proíbe o Poder
Executivo de criar impostos.
Se o decreto pudesse prevale-
cer, o Estado de Direito estaria
revogado. Não consigo imagi-
nar o Brasil com Constituição
rasgada. É mais fácil rasgar o
decreto e tudo ficará como
dantes no quartel de Abrantes.
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Ibram afirma que
cumpre a lei sem
intervir no mercado

Longe de
casa. À esq.,
a pintura
Abaporu,
que foi para
a Argentina;
à direita,
imagem da
santa que
dono perdeu
para museu
de Minas


