
                                                                                                    
 

 

 

Excelentíssimo Sr. Conselheiro Arnóbio Alves Viana1, DD. Relator do Processo de           
Acompanhamento de Gestão 2021 da Prefeitura Municipal de Conde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, por meio da            
FORÇA-TAREFA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (FTPC), criada em novembro de 2019          
pela Portaria PROGE nº 122, dando cumprimento à sua missão institucional de defesa             
da ordem jurídica e lastreado na independência funcional que o governa, vem à             
presença de Vossa Excelência, oferecer REPRESENTAÇÃO em face da Sra. KARLA           

1 A Portaria TC Nº: 040/2021 procedeu à permuta dos grupos de jurisdicionados municipais e estaduais                
distribuídos ao Relator Antônio Gomes Vieira Filho com os distribuídos ao Relator Arnóbio Alves Viana               
na Resolução Normativa RN 01/2021. 
2  Publicada no DOTCE de 11 de novembro de 2019. 
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MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS, PREFEITA MUNICIPAL DO CONDE, com base nos           
fundamentos fáticos e jurídicos a seguir declinados. 

 

SINOPSE FÁTICA  

 

Em 1825, em um escrito da juventude, o grande intelectual francês Victor Hugo             
se insurge contra a destruição do patrimônio cultural da velha França com um texto              
que virou clássico, “Guerre aux Démolisseurs!” (Guerra aos Demolidores!). Ali, o           
grande tribuno é enfático:  

“Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. […] Il y a deux choses dans                  
un édifice: son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa             
beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire c’est                
dépasser son droit.”3 
Aportou nesta Força-Tarefa do Patrimônio Cultural do Ministério Público de          

Contas informação dando conta da inopinada retirada do monumento “A Árvore dos            
Bons Ventos”, até então localizada no município do Conde, no entroncamento das            
Rodovias BR-101 e PB-018, uma criação do artista plástico Wilson Figueiredo. À            
primeira vista, não havia indicação de que a escultura estivesse em mau estado de              
conservação nem a sua manutenção apresentasse qualquer risco à população. 

Por coincidência, o artista visual Wilson Figueiredo é o autor também do            
monumento "Acauã", que adorna a fachada do Centro Cultural Ariano Suassuna           
(CCAS), deste Tribunal de Contas. 

Nas redes sociais é possível visualizar algumas imagens do artista e da escultura             
"Árvore dos Bons Ventos”: 

 

 

3 “Devemos parar o martelo que mutila a face do país. [...] Há duas coisas num monumento: sua                  
utilização e sua beleza. Seu uso pertence ao proprietário, sua beleza, a todos, a vós, a mim, a nós todos.                    
Portanto, destruí-lo é ir além do direito.” 
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Em consulta ao DOC TC 73888/18, verifica-se que a “A Árvore dos Bons             

Ventos” foi adquirida pela Prefeitura do Conde em 2018 por R$26.387,00. Embora o             
valor pecuniário não seja nem de longe o único valor que reveste um bem cultural, há                
de se sublinhar que o município não pode simplesmente se desfazer deste patrimônio             
sem maiores cuidados ou explicações. 

Eis um pequeno registro fotográfico da retirada da escultura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra em sua localização original 
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Flagrantes da retirada 
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A escultura foi substituída foi por essa âncora 
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O patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, constitui parte          

importantíssima do patrimônio público, o que legitima a especial atenção deste           
Ministério Público, bem assim do Tribunal de Contas no controle externo da            
Administração Pública. Ademais, em 2015, a ONU definiu como um dos “Objetivos do             
Desenvolvimento Sustentável” (ODS n. 11.4) a meta de “fortalecer esforços para           
proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo”. Esse compromisso            
internacional é subscrito pelo Brasil e vinculante para todas as esferas de Poder. 

De acordo com o art. 23, incs. III e IV, da Constituição Federal, é competência               
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os             
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os             
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, assim como           
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros               
bens de valor histórico, artístico ou cultural. 

Em brevíssima explicação divulgada há pouco em portais jornalísticos, a          
Prefeitura do Conde indica que a obra foi retirada do seu local de origem por conta de                 
algumas pichações, que precisavam ser removidas.4 Não fica evidente, porém, a           
proporcionalidade e a razoabilidade da medida, que podem acarretar sérios e           
irreparáveis prejuízos à obra (que pode ser danificada), à população (que ficou privada             
de um bem cultural em sua paisagem), à municipalidade (cujos cofres podem ter sido              
onerados à toa em tempos de pandemia) e ao artista (cuja liberdade de expressão              
artística foi tolhida). 

Note-se que todos esses possíveis prejuízos vão muito além do preço de            
aquisição do monumento retirado (“A Árvore dos Bons Ventos”), pois envolvem           
limitações a direitos consagrados constitucionalmente, além de custos de retirada,          
conservação e destinação, possíveis reparos, transporte, o que exige motivação que           
justifique o dispêndio de recursos públicos em momentos de grave crise financeira e             
sanitária em razão da PANDEMIA da COVID-19. Se não houver justa, proporcional e             
razoável motivação para a substituição da escultura, há mesmo possível          
caracterização de grave dano transindividual, quer à paisagem municipal quer à           
liberdade de expressão artística, uma vez que a retirada imotivada da escultura pode             
indicar “censura estética”. 

4https://parlamentopb.com.br/apos-polemica-prefeitura-do-conde-explica-retirada-de-arvore-dos-bons
-ventos/ 
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Não é de hoje que se reconhece aos artistas em geral, sendo ou não              

proprietários da sua obra de arte, o direito moral (i.e., não necessariamente pecuniário             
ou patrimonial) à integridade física de sua produção artística, o que a doutrina             
francófona chama de “droit au respect” e os anglófonos denominam de “right of             
integrity”.  

Foi com base no tal “droit au respect” e em legislações domésticas e             
internacionais, que a Universidade de Groningen, na Holanda, foi condenada em 1993            
por ter destruído um enorme mural de autoria do artista S. R. van den Berg depois de                 
uma reforma em um prédio daquela instituição acadêmica. Caso semelhante, também           
envolvendo a destruição de um mural, opôs o escultor indiano Amar Nath Sehgal ao              
Governo da Índia. Em 2005, o artista obteve importante vitória depois que as             
autoridades indianas removeram, sem sua autorização, um longo mural de bronze das            
paredes de um centro de convenções. 

No Brasil, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e                
consolida a legislação sobre direitos autorais no país, formula, em seu art. 24, inc. IV, o                
reconhecimento do “droit au respect” nos seguintes termos: 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

IV. o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações            
ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo,             
como autor, em sua reputação ou honra; 

Já há vários casos decididos na jurisprudência nacional que reconhecem o           
direito do artista à integridade de sua obra. Eis um exemplo: 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. RETIRADA DE       
ESCULTURAS CONFECCIONADAS SOB ENCOMENDA PARA ADORNAR      
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS OBRAS.        
AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ARTISTA. VIOLAÇÃO DO DIREITO         
MORAL DO AUTOR. DANO. INDENIZAÇÃO. A propriedade intelectual não se          
transfere, de modo que a aquisição de original não confere ao adquirente os             
direitos patrimoniais de utilizar, fruir e dispor da obra, sem a prévia            
autorização do autor, nos moldes dos arts. 24, IV, 28 e 29, VIII e X, da Lei n.                  
9.610/98. A retirada das obras escultóricas, especialmente criadas para         
compor o projeto arquitetônico das agências bancárias da CEF, em São           
Leopoldo e Porto Alegre/RS, sem a prévia comunicação do artista, bem como            
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a destruição de uma das esculturas, quando da sua retirada do espaço            
original, sem o seu prévio conhecimento, configuram a violação de direito           
moral do autor, implicando o ressarcimento pelos danos causados. A          
comprovação do nexo causal entre o ato culposo da CEF, bem como do abalo              
emocional sofrido pelo autor ensejam o pagamento de indenização por danos           
morais, conforme determina o art. 159 do Código Civil. Indenização fixada com            
base no abalo sofrido exclusivamente pelo autor, haja vista a ausência de            
provas conclusivas acerca da repercussão negativa na sua imagem junto ao           
meio artístico e comunidade em geral. Ônus sucumbenciais atribuídos à CEF,           
nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC. (TRF 4ª. Região, Apelação Cível              
199971000291870, Rel. Des. Fed. Edgard Antônio Lippmann Júnior, DJ         
25/07/2001, p. 407) 

Não resta dúvida de que a Administração Pública está obrigada a promover a             
guarda (vigilância constante para garantir a sua integridade e finalidade), conservação           
(cuidados para mantê-lo com as características de uso e fim) e aprimoramento            
(medidas de valorização) dos bens que lhe pertencem5. Mas a brevíssima alegação do             
Secretário Municipal de Planejamento Márcio Simões6 de que “A Árvore dos Bons            
Ventos” precisava ser repintada no pátio da SEINFRA, desacompanhada de maiores           
subsídios técnicos, não é suficiente para afastar a eventual ilegalidade e ilegitimidade            
da conduta. 

A fim de ser descaracterizada qualquer sombra inconstitucional de censura          
estética e dano ao patrimônio cultural bem como a fim de ser preservado o direito à                
integridade da obra de arte pelo artista, é fundamental que as seguintes questões             
sejam detalhadamente tratadas pela Prefeitura:  

A. A situação e o estado de conservação do bem cultural retirado; 
B. A motivação e justificativa técnica para a retirada da obra;  
C. A manifestação do artista autor da obra; 
D. Quais as cautelas adotadas para evitar danos ao bem cultural enquanto não            

estiver no seu local habitual; 
E. Qual o local de sua guarda temporária, o prazo que deverá durar a             

restauração e a destinação final;  

5 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 158. 
6https://parlamentopb.com.br/wp-content/uploads/2021/01/141819307_1019337165242697_7485411
232522026489_n.mp4?_=1 
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F. O procedimento adotado para aquisição do novo bem (a âncora) substituiu           

com auditoria dos valores eventualmente despendidos.  

Nunca é demais registrar que o Informativo Número 322 do Tribunal de Contas             
da União reproduziu o Acórdão 2028/2020 Plenário (Relator Ministro-Substituto         
Augusto Sherman), cuja ementa é a seguinte:  

RESPONSABILIDADE. CULPA. ERRO GROSSEIRO. DETERMINAÇÃO.     
DESCUMPRIMENTO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO        
BRASILEIRO. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser            
tipificado como erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb) o            
descumprimento, sem a devida motivação, de determinação expedida pelo         
TCU, pois tal conduta revela grave inobservância do dever de cuidado, o que             
configura culpa grave. 

 

DOS PEDIDOS 

 

ISTO POSTO, diante dos graves riscos a que a obra de arte “A Árvore dos Bons                
Ventos” está submetida neste momento, removida do seu local original, requer o            
Parquet a Vossa Excelência, por meio da Força-Tarefa do Patrimônio Cultural, as            
seguintes providências desta Corte de Contas: 

● RECEBA a presente Representação, dando o devido encaminhamento; 

● DETERMINE PRAZO, sob pena de multa, que a Prefeita Municipal do           
Conde, apresente a esta Corte todas as informações técnicas possíveis          
acerca da retirada do monumento “A Árvore dos Bons Ventos”, até           
então localizada no entroncamento das Rodovias BR-101 e PB-018, de          
autoria do artista visual Wilson Figueiredo, em especial as seguintes: 

o A situação e o estado de conservação do bem cultural retirado; 
o A motivação e justificativa técnica para a retirada da obra;  
o A manifestação do artista autor da obra; 
o Quais as cautelas adotadas para evitar danos ao bem cultural          

enquanto ela não estiver no seu local habitual; 
o Qual o local de sua guarda temporária, o prazo que deverá durar            

a restauração e qual o prazo para a sua reinstalação;  
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o O procedimento adotado para aquisição do novo bem (a âncora)          

substituiu com auditoria dos valores eventualmente      
despendidos, e  

o Quais os custos envolvidos na sua retirada. 

 

Termos em que pede e espera deferimento, com a urgência que o caso             
requer.  

 

João Pessoa, 26 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

(Assinado Eletronicamente)  

Manoel Antônio dos Santos Neto  

Procurador-Geral  

do Ministério Público de Contas da Paraíba 

msantos@tce.pb.gov.br | +55 83 3208 3336 

(Assinado Eletronicamente)  

Marcílio Toscano Franca Filho, Prof. Dr. iur.  

Procurador-Chefe da Força-Tarefa do Patrimônio 
Cultural do Ministério Público de Contas da Paraíba 

 mfilho@tce.pb.gov.br | +55 83 99954 0086 
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Assinado em

Marcílio Toscano Franca Filho
Mat. 3703487

26 de Janeiro de 2021

PROCURADOR
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