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" N o entanto, o R e i n o de D e u s dos 
ensinamentos de Jesus não é u m reino 

celestial existente e m u m plano cósmico" 

R E Z A A S L A N 
( E m A Vida e a Época 
de Jesus de Nazaré, 
E d i t o r a Z a h a r ) 

I M 1989, A P I N T U R A Jardim em 
Auvers, de Vincent van Gogh, 
foi declarada tesouro nacional 
pelo Ministério da Cultura 

Ifrancês. Seu proprietário à 
época, o milionário Jacques Walter, que
ria pendurar o quadro na casa de Genebra 
e com isso obter melhor preço em uma 
venda longe das leis francesas. Mas a no
va designação não só o impediu de trans
ferir ao exterior a obra do artista holandês 
como anunciou evidente prejuízo. Ao se 
ver leiloado três anos depois em Paris, o 
óleo de 1890 foi amealhado pelo 
banqueiro Pierre Vernes por me
nos de um sexto do valor estima
do no mercado internacional. 
Walter buscou a diferença na 
Corte francesa e recebeu do Es
tado 72,7 milhões de dólares. 

A legislação adotada em 1913 
pela França para restringir ex
portações é passagem ilustra
tiva agora requerida à realida
de brasileira. Cenário esse que 
não via agitação igual desde a 
Lei dos Direitos Autorais de 
1998 e, no caso do mercado, da 
venda do Abaporu, de Tarsila do 
Amaral, ao argentino Eduardo 
Costantini, três anos antes. 
Episódio, para muitos, estopim 
do debate sobre regulamentação 
do setor no País. Um passo con
troverso nesse sentido veio em 17 
de outubro, quando a Presidência 
da República sancionou o 
Decreto n° 8.124 de regulamen
tação de duas leis de 2009, uma que esta
belece o Estatuto de Museus e outra refe
rente à criação do Instituto Brasileiro de 
Museus, o Ibram, autarquia do Ministério 
da Cultura competente a implementá-lo. 

O universo das artes plásticas inquie-
tou-se com o artigo 35, que torna passíveis 
jde um processo de declaração de interes
se público obras de coleções particulares. 
Com isso, toda peça artística pode ser 

vigiada pelo Ibram, da sua conservação ao 
empréstimo a exposições e possível venda. 
No limite, acredita-se que o órgão poderá 
vetar, como fez a França. Galeristas, lei
loeiros e colecionadores opuseram-se ao 
que consideram interferência na circula
ção de obras no cenário nacional e estran
geiro e na sua negociação. "Quem vai que
rer comprar uma obra milionária sabendo 
que podem considerá-la de interesse pú
blico?", pergunta o leiloeiro carioca Jones 
Bergamin, preocupado também quanto a 
empréstimos, num momento em que se 

Oswaldo, do 
Ibram, e a tela 
Abaporu, que 

pode estar 
na origem do 

decreto 

aproxima, por exemplo, a retrospectiva 
de Lygia Clark no MoM A, em Nova York. 

Como Bergamin, seus colegas Max 
Perlingeiro e James Lisboa contestam 
um instrumento mal construído. "De ca
ra se nota que o decreto não define com 
precisão nem o que é obra de arte", apon
ta Perlingeiro. Lisboa denota a mesma es
tranheza. "Como está, o decreto sugere 
obra de arte ser uma pintura de Portinari 
a uma cuíca de escola de samba." Em jo
go estão os interesses de um mercado mi
lionário. Chegou-se ao pânico de pensar 

numa expropriação das coleções 
particulares como Hugo Chavez 
fez na Venezuela, provocando 
uma fuga das obras de arte para 
os Estados Unidos. "Um absur
do pensar nessas hipóteses. O 
objetivo é conhecer e salvaguar
dar obras em acervos públicos e 
privados", garante o presiden
te do Ibram, o advogado Angelo 
Oswaldo. "Ninguém irá à ca
sa de um colecionador vistoriar 
sua coleção, e sim o contrário. Se 
o colecionador quiser e permitir 
que sejainstaurado o processo de 
interesse público." 

Difícil imaginar tal procedi
mento voluntário. O dispositi
vo existiria apenas para inves
tir o governo do direito de bus
car as obras. Os artigos especí
ficos dão margem a interpreta
ções ao instituir, por exemplo, 
que "o processo administrativo 
de declaração de interesse públi

co será instaurado perante a Presidência 
do Ibram, mediante recomendação técni
ca do Ministério da Cultura ou do Ibram, 
ouporrequerimentoporqualquerinteres-
sado ou do proprietário do bem". "Não sa
bemos detalhes e se há pessoal qualificado 
para tal avaliação", contesta um galerista 
que prefere o anonimato. "Se hoje temos 
um gestor competente, amanhã pode vir 
um burocrata." 
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A alegada falta de transparência na 
elaboração do decreto é rebatida por 
Oswaldo, que diz terem sido de co
nhecimento público as discussões fei
tas por 24 nomes durante quatro anos, 
período em que os museus se prepa
rariam para o Inventário Nacional de 
Bens Culturais, agora criado. Não par
tiram deles as reclamações. "Mudapou-
co", diz Ivo Mesquita, diretor técnico da 
Pinacoteca do Estado. "E mais um órgão 
ao qual prestar esclarecimentos." 

No caso dos colecionadores, o presiden
te do Ibram busca a ponderação. "Entre 
os mais experientes há lucidez para não se 
deixar levar por opiniões apressadas." Seu 
pensamento se reflete em algumas postu
ras. "Não se verifica interferência na livre 
disposição das obras pelo proprietário", 
relata a advogada Marta Fadel, filha de 
Sergio Fadel, dono de uma das coleções de 
arte brasileira mais importantes do País. 
"Apenas se obriga que, em caso de venda 
pública, seja comunicado ao Ibram o di
reito de preferência para que um museu 
ligado a ele adquira a obra." Implementa
ção quejávigorae que o Ibram também to-
maparasi. Acoleção de arte construtivista 
de Adolpho Leirner, por exemplo, vendida 
a um museu do Texas, cumpriu tal obriga
ção, assim como o caso do Abaporu. 

A advogada ainda faz ressalva quan
to à declaração de interesse público. 
"Excluem-se as coleções visitáveis, defi
nidas como aquelas abertas à visitação, 
ainda que esporadicamente." Daí talvez a 
apreciação menos aflita do colecionador 
Orandi Momesso. "Não imagino o governo 
interessado em retirar uma obra de quem 
garante sua conservação e integridade", 
diz. "Creio que há apenas aí um conflito de 

Os leiloeiros Bergamin, 
Perlingeiro e Lisboa 

contra a redação que 
sugere ser obra de 

arte"uma pintura de 
Portinari a uma cuíca" 

legislações." Ele se refere alei que em 1937 
criou o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, órgão que aindahoje 
regulamenta a saída de qualquer obra de 
arte para o exterior. O novo Ibram convi
verá com o organismo federal. 

"O decreto extrapola e contraria 
as leis que regulamenta", acusa Pedro 
Mastrobuono, advogado especializado em 
direito autoral, referindo-se às leis 11.904 
e 11.906. "Se fosse o caso, as mudanças ca
beriam ao Congresso, mas foramfeitas pe
lo Executivo. Além de mal escrita e defini
da, a matéria gera imprevisibilidade e in
segurança." Alguns dispositivos do decre
to precisam ser ainda regulamentados em 
prazo livre, exceção ao inventário dos mu
seus, que tem 180 dias para ser definido. 

Assim como Mastrobuono, sua colega 
Eliane Abrão atenta à questão dos direi
tos autorais, ao se autorizarem museus a 
cobrar pelo uso de imagem de obras, por 

Um conflito 
de legislações 
cerca o decreto. 
O Ibram e o Iphan 
desempenhariam 
a mesma função 

exemplo. Nisto está consagrado pelalegis-
lação o direito patrimonial do autor, de sua 
família no caso de morte, e depois de 70 
anos, por domínio público. No caso das co
leções particulares hámecanismos de mo-
nitoramento, primeiro na declaração no 
Imposto de Renda e depois no chamado 
Direito de Sequência, que permite ao au
tor receber, no mínimo, 5% do valor de re
venda. Para a advogada, intui-se agora um 
cenário em que colecionadores, ao se sen
tirem lesados, recorrerão ao Judiciário. 

Se tal processo se provou viável na 
França, no caso dos EUA, onde não há 
Ministério da Cultura, a situação é outra. 
"As únicas leis aplicáveis são comerciais 
e se referem à taxação", explica Gabriel 
Pérez-Barreiro, diretor da Coleção Cis
neros. As leis em questão favorecem do
ações, uma vez que a taxa de transmissão 
por herança é alta. Nesse aspecto, há si
milaridade com o modelo francês. "O Mu
seu Picasso, em Paris, nasceu da coleção 
privada, de modo a fugir das altas taxas", 
lembra o curador francês Romaric Sul-
ger-Búel. "Mas o Brasil não tem tradição 
de doações, nem os museus, dinheiro pa
ra comprar." Por enquanto, uma melhor 
definição do novo decreto não parece ser 
prioridade das autoridades competentes. 
Em reunião realizada dia 20 no Museu 
Brasileiro da Escultura, o MuBE, em São 
Paulo, nenhum convidado dos governos 
federal e estadual compareceu. Na mesa 
majoritária de advogados, o contexto ju 
rídico definiu o debate e a OAB paulista 
anunciou preparar um parecer de incons
titucionalidade contra o decreto.» 
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