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SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em
defesa de interesses difusos l'eferClltes ao patrimônio bistórico e culttiral da Nação. O núcleo da lide está na
edificação onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Salvador, na Praça Toh1é de Squza, que,
segundo o Autor, feriria o conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico da Cidade, que se
constitui em acel7Jode inque.rtionáIJell1!presCII/a/üJidade 110 cOI/texto do patrimônio bútórico nacional, eis que pl'eseroa
fatos ligadoJ à Hútóna do Brasil. Argumenta o MPF que a edificação mencionada situa-se em local
objeto de tombamento coletivo, comprometendo toda a originalidade, autenticidade ambiental e
estética do conjunto arquitetônico tombado pelo Poder Público Federal, constrastando com a
arquitetura original do local, onde se situa, além da Igreja e Santa Casa de Misericórdia, o Palácio Rio
Branco e o Elevador Lacerda, incorrendo na vedação contida no Decreto-Lei 25, de 30 de novembro
de 1937. Apesar do disposto neste diploma legal, o Município de Salvador empreendeu a edificação,
enviando material incompleto ao IPHAN, omitindo dados essenciais, do que resultou sua aprovação
apenas em caráter provisório com a condição de que fosse firmado Termo de Compromisso, no qual
o Município de Salvador se obrigasse a transferir a Prefeitura, no menor tempo possível, para outro
imóvel.

Acrescenta o Autor que o IPHAN, órgão responsável pela fiscalização dos
bens históricos nacionais tombados pela União, manteve-se omisso durante catorze anos no sentido
de que fosse desmontada a estrutura metálica onde funciona a Prefeitura, do que resultou sua
figuração no pólo passivo desta ação. Adita que a Procuradoria da República envidou, em vão,
esforços no sentido de persuadir o Município de Salvador a adotar providências legais para
demolição da obra irregularmente executada.

Invoca, além do citado Decreto-Lei 25, o disposto no art.216, seus
parágrafos e incisos, da Constituição Federal, para, ao final, pedir a procedência no sentido de
determinar aos Réus a demolição, a suas expensas, da obra ilegal. Requereu fixação de multa diária e
a condenação dos demandados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A União foi admitida como assistente do Autor.

Citados, os Réus responderam a esta ação. O IPHAN, em sua contestação
de £1s.65-70, diz que a ação deve ser julgada improcedente. Argumenta que a provisoriedade da
edificação exigiria uma medida preparatória ou preventiva destinada à fixação do prazo de exigência
dessa obrigação sem data. Alega que não houve omissão de sua parte, pois desde o início a Prefeitura
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tinha sido cientificada de que teria que transferir-se em tempo hábil. Afirma que pretendia requerer
medida cautelar para que essa transferência fosse determinada judicialmente. Alega, ainda, que não há
solidariedade entre o Munidpio-Réu e a Contestante, não devendo ser condenada a demolir.

o Munidpio de Salvador contestou às £1s.75-88. Argumenta com a
necessidade de citação, como litisconsortes passivos necessários, da Sucom e do IPAC. No mérito,
admite o caráter de provisoriedade da edificação, diz que não há comprometimento da visibilidade,
como alegado na inicial, mesmo porque, no lugar da edificação, havia antes o prédio da Biblioteca
Pública, além do mais, a referida obra possui uma expressão neutra propositadamente para deixar sobressair a
escala da Santa Casa, tendo havido uma preocupação em manter o ambiente, a paisagem adjacente e o estilo
arquitetônico, valorizando ainda mais a harmonia do conjunto, realçando seu valor histórico e a sua beleza originaL
Afirma que foram cumpridas as exigências do IPHAN. Invoca exemplos célebres de convivência de
diferentes estilos arquitetônicos, como a pirâmide no paço do Museu do Louvre, a Torre Eiffel, o
Centro Georges Pompidou, entre outros. Requer improcedência do pedido.

Houve réplica.

Pela decisão de £1s.103e verso, o IPHAN foi mantido como parte passiva,
tendo sido rejeitado o litisconsórcio requerido pelo Munidpio de Salvador. Foi ainda designada
perícia, tendo sido nomeados um profissional com formação acadêmica em desenho industrial,
arquitetura de interiores e habilitação em programação visual, e outro com formação em arquitetura,
ambos professores da EBADE (Escola Baiana de Decoração). Somente o MPF ofereceu quesitos
(£1s.105-6),além dos formulados pelo Juiz (£1s.117).

Laudo apresentado às £1s.120-1,sobre o qual as partes se manifestaram.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

I-A figuração processual do IPHAN na lide

A presente ação é sucedâneo da atitude processual que se esperaria do
IPHAN. Mas isso não o toma obrigado a demolir ou remover obra que não construiu. Esse órgão
tem que se conter nos limites de suas atribuições. Se o pedido fosse para impedir que ele concedesse
licenciamento definitivo ou para, obrigativamente, compeli-lo ao jacere consistente em acionar o
Munidpio, sua adequação jurídica seria inquestionável. Mas, pelo rumo que o caso tomou com esta
ação substitutiva daquela que ele afirma ter pretendido aforar, poderia, no máximo, sofrer
responsabilização residual pela omissão de agir em defesa do patrimônio histórico, se se pudesse
aferir objetivamente o dano estético, provocado pela permanência da obra por quase duas décadas, e
sua quantificação pecuniária. Mas, o dever de demolir ou remover - que é algo completamente
diferente - corre a quem edificou.

o pedido é impertinente em relação ao IPHAN.
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II- Mérito da causa

1. Um dos temas recorrentes dessa ação diz respeito à Estética e sua
proteção juridica. Não por outro fundamento, o Município de Salvador assevera, quanto à sede da
Prefeitura, que se trata de um prédio de inegável beleza, absolutamente compatível com os monumentos bistóricos no
local existentes.(. ...) Parece feio para uns, bonito para outros. Mas não agride o Patrimônio Cultural. Muito pelo
contrário - fls.30. Sobre esse leitmotiv, traduzível popularescamente como "gosto não se discute", que,
ao contrário do que pensa o Réu, não constitui os limites da lide, como se verá logo a seguir, convém
acentuar, talvez até digressivamente, que a experiência ou recepção estética não pode estar sujeita a
condicionamentos normativos externos, porque, ao contrário disso, precisa a arte ser sentida, sem
preconceitos, sem idéias preconcebidas, já que se trata de um conhecimento intuitivo ("noesis") e
não discursivo ("dianoia"), mediado por argumentos e premissas, como o que estamos usualmente
acostumados a reconhecer com selo de erudição. Daí Vico ter afirmado que a fantasia, que é o agente
da arte, é tanto mais robusta quanto mais débil for o conhecimento.

o que se vê em todas as teorias e concepções estéticas é a idéia do
intangível por trás da manifestação sensíveL Assim, Sócrates não separou a Beleza do Bem. Platão,
seu discípulo, (embora ao lado de Tolstoi tenha procurado defender atitudes censórias em relação
aos poetas') teorizou sobre o mundo inteligível, onde, em outra dimensão, há uma essência imutável
de caráter universal, e o mundo sensível, em que estamos inseridos. Àquele, onde repousa o Belo,
somente os poetas (e não os pintores e escultores, que apenas imitariam as coisas deste mundo, e não
a idéia, a forma essencial) podem ascender por instigar a lembrança da Beleza eterna2• A esse
pensamento se oporá Aristóteles, para quem a mímesis (imitação) decorre da necessidade da
experiência: o artista não imita o fugidio, o individual, mas a essência, estando a tendência imitativa
associada à própria Razão, idéia que será retomada no Renascimento.O que já se nota nessa trajetória
de teorizações é a presença da sensibilidade como algo oposto ao entendimento, o que Kant
desenvolverá mostrando que os juízos estéticos não se fundamentam em conceitos, o que significa
dizer que esse condicionamento cognoscitivo convencional não conduz a caminho algum no terreno
da experiência estética, a qual é caracterizada pela aconceptualidade (não determinada por conceitos3),
pelo desinteresse (é contemplativa4) e pela autotelia (tem finalidade intrínsecat Por outra: a experiência

1 _ Por conseguinte, temos, parece-me, de exercer vigilância também sobre os que tentam nafTar estas fábulas e de lhes pedir que não caluniem
assim sem mais o que respeita ao Hades, JJlas que antes o louvem, quando não as suas histórias não são ver/dicas nem úteis aos que se
destinam ao combate - Platão. A república. 6 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1990. Livro III, 386c.
2 Não é, ficai sabendo, por ejézto da arte, mas pela apio de um Deus que neles reside e os possui, que todos os bons poetas épicos compõem
todos esses belos poemas, coisa que também se pode dizer dos bons autores de cantos líricos (platão. Íon. In Ouevres aJmplites, trad. de
Léon Robin, Pléiade, vol, p.62).
3 Quand on ne Júge les objets qu 'en vertu des concepts, toule représenlalion de la beauté disparaÍl (Kant. Le Jugemenl esthétique - lexles
choisis e Irad1llts par Florem.e Khodoss. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. Tradução livre: Quando se julga o objeto
em virtude dos conceitos, toda representação de beleza desaparece).
4 De plus, le senlimenl du beau est contemplati£ II ne comporle auCtlne ilnpulsion à la aClíon, il ne salisfail direl"lernent aucune inclínation.
le beau ne se propose pas comme but d'aclion, mais satisfad par le sml état d'esprit dans lequel nous /lOUS trouvons. II /I 'inspire aUl1ln désir.
Devanl !ui nous sommes désintéressés (Op. cil.p.2. Tradução livre: Além disso, o sentimento do belo é contemplativo. Ele não
comporta nenhuma impulsão à ação, não satisfaz diretamente nenhuma inclinação. O belo não se propõe como objetivo
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estética afasta-se da experiência cognoSClt1va(conhecimento intelectual) e da prática, fundada nos
juízos morais: as idéias estéticas são irredutíveis a conceitos, a racionalizações, porque correspondem a
intuições, pertencem aos domínios da sensibilidade, ou mesmo á uma realidade supra-sensível. Por
isso mesmo, Schiller6, ao lado do material e do espiritual de feitio platônico, formulará o conceito de
impulso lúdico, que joga com a Beleza, exercido acima das necessidades naturais da vida e
independentemente de interesses práticos, em movimentos livres, supérfluos, como nos animais e
nas crianças que brincam, "quando os seus instintos primários já foram saciados,,7. Se não chega ao
ars gratia artis, como queria o esteticismo de Walter Pater, nem à posição acima do Bem e do Mal,
como imaginava Nietzsche, a arte, embora um fato cultural, transpõe esses condicionamentos e
dialoga eternamente com o futuro, projetando-se no presente. Exatamente por isso, o tempo
histórico na arte é objeto de acesas controvérsias: na verdade, uma obra de arte, por ser aberta,
configura uma condição de transcendência, entreabrindo sempre novas possibilidades valorativas.
Mudam-se os condicionamentos históricos e sociais e, no entanto, a obra de arte perdura
desvendando angulações até então desconhecidas. Negar-lhe essa medida de transcendência é julgar
possível que adestrados símios datilógrafos pudessem aleatoriamente escrever GUelra e Paz.

Essa incursão por modelos teóricos não foi esboçada com a finalidade de
afetar eruditismo, mas sim demonstrar, repita-se, que, por trás da manifestação objetiva, sensível,
individual e particular da arte, todos os filósofos, filósofos da arte e estetas concordam que há uma
realidade caracterizada pela Essência, captável apenas pela sensibilidade, que, ao lado do
entendimento, é fonte do conhecimento. Nessa peculiaridade reside uma variável que quadra à
discussão travada nestes autos: sua inapreensibilidade pela normatização jurídica. A Arte, para usar de
inspiração hegeliana, pertence ao domínio do Absoluto e encama o espírito na matéria, escapando ao
estalão do pensamentoconceptual, porque faz de cada uma de suas figuras um Argos de mil olhos, a fim de
que a alma e o espírito apareçam em todos os pontos da jenomenalidadl. Melhor seria dizer - com todas as
vênias possíveis em relação ao admirável filósofo idealista alemão - da arte como um poliedro de
inumeráveis faces. Talvez com isso se explique a diversidade de tratamento teórico da arte ou da
estética a depender do tipo de indagação que se formula: se da relação entre arte e realidade (arte
como imitação, como criação ou como construção), entre arte e homem (arte como conhecimento,
como atividade prática ou como sensibilidade) ou da função da arte (arte como educação ou como

- )9expressa0 .

Estilos arquitetorucos, influenciados por diferentes tempos históricos e
sociais, não são inconviventes, como não o são, exemplificativamente, as construções arquitetônicas

da ação, mas satisfaz somente pelo estado de espírito em que nos encontramos. Ele não inspira nenhum desejo. Diante
dele somos desinteressados).
5 apudNUNES, Benedito. Introdução àfilosofia da arte. São Paulo: Ática, 2002. pp.13 e 49.
" SCHILLER, Friedrich. Sobre a educação estética. São Paulo: Herder, 1963.
7 NUNES, op.cit., p.SS.
8 HEGEL, Friedrich. Esthétique. Paris: Aubier, t.l, p.190.
9 Mas, sem dúvida} as possibilidades comunicativas de uma ohra de mte bem realizada são praticamente ilimitadas e também relativamente
independentes dogosto dominante. Isso significa que nem todos verão a mesma coisa numa obra de arte, ou que nem todos vãofrui-Ia do mesmo
modo. As respostas individuais diante de/a podem .fer inumeráveis e apresentar 011 não uniformidade de gostos. Mas o importante não é essa
uniformidade, mas a possibílidade que se abre a novas interpretações, a novos modelos defruir a obra (ABBAGNANO, op.cit., verbete
estética,p.374).
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europelas de estilo barroco, nascido no âmbito da ideologia católica contra-reformista, em relação
aos estilos modemos de outras edificações em seu derredor. Trata-se de diferentes visões de mundo
(Weltanschauun!!J não excludentes entre si, representativas de diferéntes matrizes culturais e históricas,
sem nelas se circunscrever como objeto estético porque a arte parece constituir o princípio de sua própria
hzjtória ou pelo menos de uma hzjtória mjas relações com a outra não estão fixadas por um determinismo estrito 10 • A
esse respeito, a lição de Benedito Nunes é lapidar, verbatim:

Quando consideramos os estilos (e vamos fazê-lo do ponto de
vista das artes plásticas), vemos que a atividade artística se condensa em formas essenciais,
dotadas de um dinamismo próprio, desenrolando seu curso temporal efetivo, como um
segundo processo histórico, que intercepta as linhas da história social e cultural, sem com elas
se confundir. O desenvolvimento das artes plásticas (escultura, arquitetura, pintura) estaria
regido por determinadas categorias estilísticas, correspondentes a certos modos definidos de
visão artística, comuns, num período que se recorta no tempo específico desse
desenvolvimento, à pintura, à escultura, à arquitetura. (....) As categorias visuais Oinear e
pictural), que são pontos de vista diferentes, integram os estilos, verdadeiros esquemas do
Belo para Heinrich Wülfflín (principes fondamentaux de l'histoire de l'art, Plon). O
desenvolvimento das artes processar-se-ia, então, como alternância dessas categorias visuais,
conforme a passagem de uma para outra modalidade de visão!!.

Tentar entender o objeto estético pelo juízo jurídico é puro quixotismo
intelectual que tenta limitar um signo dotado de valor maiêutico próprio, porque gerado, conforme já
dito e repetido, por diferente fonte de conhecimento, que não cabe na craveira conceptual.

Qualquer tentativa de normatividade estética!2 tende a se tomar objeto das
mesmas críticas dirigidas atualmente à estética normativa de base greco-naturalista, que timbrava pela
reverência exclusiva à fidelidade de retratar a aparência visível das coisas13, na passividade da imitação
artística ou mesmo da fidelidade anatômica nos moldes de Vitória de Samotrácia e do Discóbulo,
ambos de origem grega, ou do David renascentista de Michelangelo, ou ainda pelas noções clássicas
de ritmo, harmonia, medida e composição. Hoje, entretanto, os limites da educação artística não são
tão estreitos, sobressaindo por propor o caminho da convivência com as obras de arte, já que, nesta,
não há acordo, nela não se exige consenso nem que tenha relações com o passado. Desde que o
Cubismo iniciou a decomposição da realidade e o abstracionismo teve lugar, não mais se cobram

III DUFRENNE, Mikel. Phénoménologie de I'expenence esthétique. Paris: PUF, 1967. p.209.
11 Op.cit., p.102-3.
12 Para o espectador, eprecisamente quando se trata de um bom apreciador, um quadro bem visto tende a configurar uma ceria normatividade;
isso parece fataL De outro lado, o acúmulo de experiências originais, sempre engenhosas, leva não menos fatalmente a neutralizar,já pelo seu
excesso, o conceito de norma. Talvez o ,deal jásse q"e, por tais caminhos, se chegasse á anulação do próprio {rltico. Seja como jár, o bom olho
crltiw se deixa compor pela obra a partir de um ponto anterior a qualquer tipo de normatividade, despojado de toda járma a priorz; disposto a
lima aceitação completamente desprevemda. Até que ponto é isso posslvel? Seria o paradoxo da wincidência de 11m olhar que apresente a
matunaade de quem percorreu até mesmo os desvãos do museu imaginário e que ao mesmo tempo consiga situar-se no grau zero do olhar-
BORNHElM, op.cit., p.73.
13 No passo seguinte, extraído de A República, Platão dá exata dimensão dessa posrura:

Considera então o seguinte: relativamente a cada objecto, como que fim faz a pintura? Com o de imitar a realtdade, como ela
realmente é, ou a aparência, como ela aparece? É imitação da aparência 011da realidade?

- Da aparência
(A República. Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1990. 598 b)
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condicionamentos morais e religiosos, mesmo porque desde a Revolução Industrial o senso e
experiência da realidade mudaram agudamente na humanidade. Se isso é ou não reflexo da cultura de
massa, da falta de autenticidade de um mundo moderno clivado, áqui não interessa discutir, mas sim
que cada objeto estético tem sua aura, como afIrma Walter Benjamin, que implica em
inexauribilidade. Dos que sentem uma obra de arte não se pode exigir uma reação similar à de
faccionários que ouvem um discurso político, porque longe se está, repita-se, do classicismo que
acreditava numa objetividade estética, numa unidimensionalidade do belo. A obra de arte é aberta -
como intitula Umberto Eco uma de suas criações literárias -, do que se segue que ela "forma acabada
e fechada em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é, passível de
mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade.
Cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de
uma perspectiva original,,'4, o que também quer dizer que nem todos fruem do mesmo modo uma
obra de arte, daí decorrendo multifárias e multímodas reações individuais, que vão inclusive além da
capacidade imaginativa do próprio autor. A morte da arte (die Aujliisung der Kunst überhaupt),
conforme teorizado por Hegel em Vorlesungen über die A'sthetik, parece consistir exatamente nisso: a
passagem do exclusivismo presentifIcador do divino, forte até o barroco, que chegou a um estado de
desordem entrópica, para outros caminhos além da noção de imitação 15. Como ler a arte hoje, numa
época em que ela perdeu a referencialidade imediata, produzindo-se a dicotomia sujeito-objeto a
partir da perda de conexão entre o universal e o particular (Hegel), em que o artista interroga
epistemologicamente a própria arte, em que a imaginação criadora se revolta contra a cultura de
massa, não cabe nenhuma cunha jurídica, a não ser de assegurar que ela não seja entreposta, que não
se intrometa.

Vê-se, portanto, que a discursividade jurídica não dispõe de uma pedra de
toque com que possa imiscuir-se na densidade estética da poésis. À lei faltam impressões auditivas e
visuais que levam à visão interior do belo, que é o tema fundamental da arte'G, porque ele é um
prazer do espírito, depende de sensibilidade da alma, esta que é a enteléquia do corpo.

2. Essa curta digressão panorâmica pelo mundo da liberdade artística tem o
propOSltO de demonstrar que juízo estético e juízo jurídico-normativo se excluem
irreconciliavelmente. Todavia, a discussão travada nestes autos não pretende extrair do Judiciário
nenhum pronunciamento que dite normas artístico-arquitetônicas. É bom que fIque claro. Sendo a
Arquitetura uma arte (excelente em relação a todas as outras, na opinião de Valéry'7), não caberia na
moldura jurídica ditar sua maior ou menor pertinência estético-estilística. A tanto proíbe a referida

14 ECO, Umberto. Obra aberta. Tradução Giovanni Cutolo.São Paulo: Perspectiva, 2003. pAO.
15 BORNHEIM, Gerd. Páginas defilosofta da arte. Rio de Janeiro: Uapê, 1998.pp. 26 e 50.
1(, Os problemas relativos às belas-artes e a seu objeto "pecífico tabem h'!Jeao dominio da estética - ABBAGNANO, Nicola. Dieionáno
defirosofta. 4 ed. São Paulo:Martins Fontes,2000, verbete Arte.
17 Sobre Arquitetura e Arte: E o que é preeiso que se entenda é que a arquitetura é a grande (e talvez realmente a única) jórma de
expressão artística que se não é conscientemente dedicada às grandes massas é, pelo menos, aquela a que estas têm acesso do modo mais
imediatopossivel a. Teixeira Coelho Netto. A construçãodo sentido em arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2002. p.14).
Também: La Poesia (Dichtung) está tomada aqui en un sentido tan antplzoy pensada aI mismo tientpo en una unidad interna tan
eseneialcvn e! hablay la palabra, que debe quedar abierta la cllestzOnde si el arte en todas sus espeeiesdesde la arquitectura hasta la poesia
(Poesie) agota la eseneiade la Poesia (HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesia. Tradución de Samuel Ramos. México: Fondo de
Cultura Económica, 1997.p.32)
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garantia constitucional, que cuida de uma proteção jurídica da liberdade do fazer artísticol8, que não
impõe maniqueísmos de nenhuma espécie, muito menos geométricos. Entretanto, a nevralgia da lide,
o seu punctum pruriens, remete a uma outra norma constitucional, de maior especificidade
conteudística, a contida no artigo 216 da Constituição Federal, que protege o patrimônio histórico,
inclusive os conjuntos urbanosl9, vedando um fazer que consista em diminuir sua ostensividade. Esta
vedação está bem explícita no Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, recepcionada pela
Ordem Constitucional inaugurada em 1988. Por sua dicção se percebe que a edificação da atual sede
da Prefeitura Municipal esbarra numa proibição, cujo conteúdo medular não permitiria nem mesmo
edificação provisória, qualidade da obra em questão, em contraste com o selo de definitividade que o
Município timbra em pespegar-Ihe a todo instante, tentando transmudar-lhe palavrosamente a
natureza. Se essa edificação foi permitida, embora com ressalvas, como se vê da InformaçãoTécnicado
SPHAN às £1s.35-6,em caráter de transitoriedade em face de uma emergencialidade administrativa,
sua permanência por mais de 18 anos não repousa em nenhuma justificativa razoável ou jurídica,
conforme se vê da prova constante dos autos.

Em informação documental de £1s.34,o IPHAN, então SPHAN, através de
seu Diretor, em ofício dirigido ao então Prefeito Mário Kértesz, assinalou, verbatim:Senhor Prefeito.
Analisadas asplantas da nova sede da Prefeitura Municipal, a SPHAN, em consideração à cabida do
retorno para o Centro Histórico e as vantagens que disso resultará (sic)para a revitalização dessa
parte da cidade, resolveu admitir a referida construção em caráterprovisório esperando para o menor
espaço de tempo possível a transferência da Prefeitura para um dos casarões, a exemplo do Paço do
Saldanha, desocupados e/ou necessitando de restauração.

O próprio órgão municipal com atribuição de conduzir a edificação da obra
impugnada, a Renurb-Companhia de Renovação Urbana de Salvador, em ofício dirigido ao SPHAN,
admite o caráter provisório e desmontável da construção, litteris:Ematenção às observações de V.Sa.,
com relação à escadaria prevista no acesso principal do prédio provisório para a Prefeitura Municipal
do Salvador e que será construído em estrutura metálica desmontável sobre a laje do estacionamento
denominado "Cemítério do Sucupira'~£1s.37).

18 Embora hoje Al1e desjgne qualquer tipo de atividade ordenada, o uso mito tende a privilegiar o significado de bela Al1e. Dispomos, defato,
de um termo para indicar os procedimentos ordenados (isto é, organizados por regras) de qualquer atividade humana: é a palavra témica. A
técnica, em seu significado mais amplo, designa todos af procedimentos normativos que regulam os cotnporlamentoJ em todos os campos _
Abbagnano,op.cit., ibidem.

19 AI1.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em tvnjunto, pol1adores de refirência à identidade, à ação, à memóna dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações al1istico-
m/lurais;

ecol6gico e cient[jico.
v- os c01!Juntos urbanos e sítios de valor histórü:o, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico}

107.063

$ 1'. O Poder Pribliev, com a colaborarão da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio mltural
brasileiro, por meio de inventários, registros} vigilância, tombamento e desapropriarão, e de outras formas de acautelamento e prese17Jarão.
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Sobre o caráter desmontável da obra, os Peritos encarregados confIrmam-
no na peça elaborada, verbis: A escolha do material utilizado, típica de encaixe, denota tratar-se de
obra de caráterde urgência, sem tempo hábil para um estudo projectual mais profundo, pois, repita-
se, é uma obra que foi realizada com material autoportante. (....) A construção trata-se, em verdade,
de um pórtico que foi implantado em caráter provisório, dai a construção do mesmo não se
enquadrar em nenhum estilo arquitetônico definido (£1s.120).

A citação de Hely Lopes Meirelles, longe de benefIciar a reslstenaa do
Município-Réu, o prejudica em seu conteúd020 Por outro lado, o laudo pericial demonstra ainda; ao
contrário da afIrmação de harmonia e neutralidade de expressão da obra feita pelo Município-Réu em
sua contestação, o caráter de competitividade visual da obra impugnada com o conjunto histórico-
arquitetônico tombado em seu derredor. AfIrmam os Peritos: a volumetria é relativamente básica,
mas não deixa de ser um fator conflitante e concorrente, pois seu volume retrata uma receita de
estética forte e bem diferente do conjunto histórico. As cores utilizadas nas fachadas são vibrantes e
contrastantes, predominando as cores vennelha e preta enaltecendo, ainda mais, esta relação de
competitividade visual.

A argumentação do Município de Salvador sobre a adequação arquitetônica
da obra, invocando similitude com famosos exemplos mundiais de interconvivência arquitetônica
(Museu do Louvre em Paris, em cujo paço principal se construiu uma pirâmide de aço e vidro, a
Torre Eiffel cujo propósito era de temporariedade, o Centro de Arte Reina Sofía em Madrid etc), se
esboroa no caráter de provisoriedade admitido pelo próprio Contestante. São dele as seguintes
palavras, !itteratim: Deveria abrigar a sede do Governo até que se pudesse construir o respectivo
palácio. Ogoverno municipal nele se instalariaprovisoriamente (£1s.79).

Vê-se, assim, que à provisoriedade da obra alia-se sua desmontabilidade, ou
seja, o seu caráter de ersatz apenas confIrma a juridicidade da pretensão de sua remoção e o próprio
característico de que a obra foi erguida tendo como bússola a temporalização ou perecibilidade do
espaç021,o que signifIca dizer que na condição mesma de desmontável/provisória da obra está o
reconhecimento do tempo e memória histórico-arquitetônicos das obras com o selo da perenidade à
sua volta, perante as quais aquela construção, conforme confIrmado pericialmente, se mostra
inconvivente a não ser com vulneração da regra constitucional e legal da preservação do patrimônio
histórico.

III -Prazo razoável de desmonte e remoção

o MPF reconhece na inicial a necessidade de fIxação de um prazo razoável
para permitir a remoção da obra e a transferência do plexo funcional que ali tem lugar.

20 Assim se reportou o Município-Réu: o cOllceitode redução de visibilidade parafills da lei do Tombameuto, lIa h'çãodo saudoso mestre
He!J Lopes Meiref/es, in Direito de Construir, 7" edição, Malheiros Editores, é amplo, abragendo não só a tirada da coÍsa tonlbada C01ll0

a modificação do ambiente ou dapaisagem adjacente, a diferença de estI'loarquitetônico, e tudo o mais que contraste ou
afronte a harmonia do conjunto, tirando o valor histórico ou a beleza original da obra ou do sítio protegido - fls.81 dos
autos.
21 TEIXEIRA COELHO, op.cit., p.163-4.
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A razoabilidade assenta-se numa regra de expenencia jurídica que dela se
utiliza com vacuidade lingüística, em razão de não poder ser expressa em grandezas quantitativas e
temporais fixas. Tem sido usada como uma espécie de passepartout em tribunais e lições doutrinárias,
não sem um certo exagero num sistema que se pretende positivista Todavia, ainda quando o Direito
se revele condutor de um conceito vago, de maior ou menor textura aberta, de «cláusula geral», de
norma em branco ou standard, ele traz em si limites de ductibilidade, de elasticidade, de maleabilidade,
que não podem ser ampliados ad injinitum na interpretação, sob pena de, rompendo-se tais lindes, esta
não poder invocar a lei como pretensão de validade. Se bem seja inadequado querer-se uma
linguagem jurídica com fixidez e precisão forjadas à semelhança da geometria pura ou da lógica
simbólica, algo do qual até mesmo a matemática já se afastou com a admissão de aproximações
conceptuais, também é temerário deixar a interpretação ao exclusivo talante da intuição axiológica
pessoal do decisor, sem pautas objetivas de valores, ainda que mediatizadas por vivências sociais.
Com isso se reduz a pertinência da afrnnação de Podlech, segundo a qual "os órgãos de aplicação do
Direito funcionam como geradores de aleatoriedade,,22.

Tenho que o prazo de seis meses se põe a meio caminho da imediatidade e
a delonga, sobretudo considerando a aptidão estrutural do Município para alojar-se em outro dos
espaços prediais disponiveis no patrimônio imobiliário público, como já havia acenado o próprio
IPHAN à época da edificação impugnada.

CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, julgo a presente ação procedente em relação ao
Município de Salvador para condená-lo a remover ou demolir, no prazo máximo de seis meses, a
atual sede da Prefeitura Municipal, devolvendo o espaço imobiliário à situação anterior à atual
edificação.

Comino multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de
descumprimento.

Custas ex lege. Condeno o Réu ao pagamento de 20% sobre o valor da
causa, a título de honorários advocatícios.

Salvad0?(0 de se~m~ro de 2004.

tií1~~Únior
\:j:z FederáSubstituto da T Vara
no exercício da titularidade

22 Apud LARENZ, Karl. Melod%gia da ciênciado direito. 3 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 415.
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