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RESUMO 

 

Embora a Pichação esteja tipificada como crime, existe um acirrado debate quanto às 

questões jurídicas acerca deste ilícito e suas consequências ao infrator. Antes do 

advento da Lei nº 9.605/98, a qual tipificou os crimes ambientais, a pichação era 

considerada crime de dano, art. 163 do Código Penal, daí a ação penal ser privada, a 

não ser que incidisse nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do parágrafo único 

desse dispositivo legal. Mediante este quadro, trataremos os aspectos criminológicos, 

jurídicos e as consequências legais da pichação, tendo como foco principal a busca 

por soluções alternativas à pena, no sentido de obter maior congruência com os 

direitos humanos. A pesquisa fora realizada de maneira exploratória e bibliográfica, 

pois foi realizada análise de diversos documentos, artigos e pesquisa de 

jurisprudências, logo, abrange bibliografia tornada pública sobre o tema, objetivando 

conhecer e analisar esse fenômeno sob as visões da criminologia, tanto das teorias 

do consenso como das teorias do conflito, buscando as consequências sociais, 

políticas e jurídicas delas advindas. E por fim, além do levantamento histórico do 

fenômeno social da pichação, nossa meta é estudar a gênese criminológica desta 

transgressão, verificando a legislação que a institui como crime e, caracterizada como 

tal, buscar as diferentes respostas da criminalidade, dentro do entendimento que não 

há ciência humana sem clareza conceitual para compreender suas consequências 

jurídicas. 

 

Palavras-chave: pichação, grafite, transgressão, visão da criminologia, cultura e arte 

popular. 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Although the Graffiti is considered a crime, there is a heated debate about the legal 

issues concerning this offense and its consequences to the offender. Before the 

enactment of Law No. 9.605 / 98, which typifies environmental crimes, the graffiti was 

a crime of damage, art. 163 of the Penal Code, hence the prosecution be private, 

unless focussing in the cases provided for in items I, II and III of the sole paragraph of 

this legal provision. Through this framework, we will treat the criminological aspects, 

legal and legal consequences of Graffiti, focusing mainly on the search for alternative 

solutions to the penalty in order to achieve greater consistency with human rights. The 

survey was conducted exploratory and bibliographical way because it was held in-

depth analysis of various documents, articles and research case law thus covers all 

published literature on the subject, aiming to understand and analyze this phenomenon 

from the visions of Criminology, both of theories of consensus as the theories of 

conflict, seeking the social, political and legal them arising. Finally, in addition to 

historical survey of the social phenomenon of Graffiti, our goal is to study the 

criminological genesis of this transgression, verifying the law that establishes it as 

Crime and characterized as such, look for the different responses of crime, with the 

understanding that there is no human science without conceptual clarity to understand 

their legal consequences. 

 

Keywords: graffiti, trespass, view of criminology, culture and folk art. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que se pretende examinar neste trabalho são visões dentro da criminologia 

que nos levem a entender o fenômeno social que motivam indivíduos a praticarem 

“pichação” e razões para a sua criminalização. Estas análises, podem se configurar 

como justificadoras, explicativas ou críticas do delito, não tendo por base somente a 

interação entre indivíduos e pequenos grupos, mas sim de buscar uma abordagem 

mais ampla da sociedade, do seu complexo sistema de funcionamento, de seus 

conflitos e crises, de modo a obter diferentes respostas, dentro do espectro da 

criminologia, já que entendemos que não há ciência humana sem clareza conceitual 

para compreender as suas consequências jurídicas. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.605/98, dos Crimes Ambientais 

prevê sanções à pichação e à grafitagem, com pena de detenção de três meses a um 

ano e multa. Antes dessa lei, essas práticas eram punidas conforme o artigo 163 do 

Código Penal, como dano ao patrimônio, com ação penal podendo ser privada, a não 

ser que incidisse nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do parágrafo único desse 

dispositivo legal. 

Já a norma em vigor desde 1998 cita as práticas, mas sem defini-las, afirmando 

ser um delito “pichar”, “grafitar” ou por outro meio “conspurcar” edificação ou 

monumento urbano, mas não define se são feitas com tinta ou por outro meio. O verbo 

“conspurcar” no âmbito da lei dá ideia de “sujar” ou “manchar”, o que exclui outros 

tipos de vandalismo da tipificação de delito.  

Diante deste cenário é que pretendemos nos deter aos aspectos 

criminológicos, jurídicos e as consequências legais da Pichação e do Grafite, de como 

deveriam ser tratados tendo na centralidade destas questões a busca por soluções 

alternativas à pena, no sentido de obter maior congruência com os direitos humanos. 

Partindo das principais teorias que influenciam o pensamento criminológico, 

buscaremos trilhar pelo caminho desafiador da visão de corte funcionalista, ou 

consenso, bem como o da criminologia crítica, ou do conflito, que sustentam 

argumentos mais amplos para entender o que leva os indivíduos a praticarem delitos. 
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 Por meio das teorias subculturais é possível reconhecer que ações e 

identidades rotuladas socialmente como sendo criminosas, normalmente são geradas 

dentro dos limites das subculturas desviantes e criminais. Estes comportamentos 

coletivos, muitas vezes organizados em torno de grupos que se baseiam em 

determinados estilos de vida, como por exemplo, as “Tribos” de grafiteiros, rolezeiros, 

funkeiros, entre outros coletivos e manifestações subculturais existentes na sociedade 

contemporânea, por vezes classificados pelas autoridades jurídicas e políticas como 

criminosos.  

COHEN embasou sua teoria na experiência, na percepção e no modo de vida 

contemporâneo, no qual os movimentos culturais estão ligados a certas condutas que, 

por vezes, são destacadas pela mídia como crime1. É a partir destes processos 

culturais que se verifica a necessidade de entender a marginalidade, e a possível 

ilegalidade, ligada a determinadas subculturas. Para ele, “a delinquência não é uma 

expressão ou um a invenção de uma forma particular de personalidade; poderá existir 

em qualquer tipo de personalidade, se as circunstâncias favorecerem a associação 

com modelos delinquentes. O processo de se chegar a ser um delinquente é o mesmo 

o de se chegar a ser um escoteiro. A única diferença é o modelo cultural com o qual 

o jovem se associa”. (COHEN, 1955, pág. 145.) 

Já, no pensamento crítico, de cunho social, baseado nas ideias marxistas, a 

criminologia de conflito difere-se de maneira antagônica da perspectiva de consenso. 

Na teoria de conflito, as ordens na sociedade são fundamentadas na força e na 

coerção, no intuito da dominação de alguns sujeitos por outros, tudo em prol da 

estabilidade da sociedade, sendo o fenômeno delituoso abordado de forma crítica, 

partindo de observações conflitivas da realidade.  

Ou seja, qualquer que seja a visão que lançarmos mão para inferir o fenômeno 

da “Pichação”, é como observar as faces da mesma moeda, pois a análise 

criminológica na sociedade tem uma abordagem muito mais complexa do que o mero 

positivismo jurídico. 

                                                           
1 CARVALHO, Salo de. Das Subculturas Desviantes ao Tribalismo Urbano: Itinerários da Criminologia 
Cultural Através do Movimento Punk. In: Criminologia Cultural e Rock. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2011. p.163. 
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Outra situação é que além do crescente problema que a pichação traz para os 

espaços urbanos, focaremos mais especificamente em relação ao ‘crime’ e 

abordaremos os seus aspectos criminológicos, jurídicos e as consequências legais ao 

infrator, tendo como foco a busca por soluções alternativas à pena, no sentido de obter 

maior compreensão do fenômeno dentro da jurisprudência brasileira.  

E, finalmente, visando ampliar o entendimento sobre este fenômeno, vamos 

buscar conhecer outras experiências, pegando como pressuposto o direito 

comparado, e buscar descortinar como são essas vivências e realidades tratadas 

juridicamente nos Estados Unidos e na França.  
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1. TEORIAS CRIMINOLÓGICAS DO CONSENSO E DO CONFLITO 

 

1.1 O modelo de consenso  

 

A visão de pensamento criminológico, intitulada criminologia do consenso, está 

integrada a um viés mais funcionalista, modelo este a que obedecem às construções 

sociológicas de DURKHEIM2. Para SHECAIRA, citando a sua perspectiva 

consensual3, “a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito 

funcionamento das suas instituições de forma que os indivíduos compartilham os 

objetivos comuns a todos os cidadãos, aceitando as regras vigentes e compartilhando 

as regras sociais dominantes”. (SHECAIRA, 2013, p. 125). 

Na lógica do consenso, são os valores que identificam e definem a sociedade, 

sendo ela concebida no sentido de excluir conflitos que contrapõem os valores 

comuns que regram a sua harmonia.  Assim, a perspectiva consensual é embasada 

através de uma moral geral de valores e só desta forma a ordem social pode ser 

concebida. Ou seja, os chamados sistemas sociais, são essencialmente associações 

voluntárias de pessoas que partilham certos valores e criam instituições, com vistas a 

assegurar o funcionamento regular da cooperação. 

                                                           
2 Ver DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro Moura. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978 . 
3 Importa, na verdade, antes de mais, atualizar a consciência da vulnerabilidade das ciências sociais à 
influência, historicamente condicionada, das ideologias. “Hoje não tem já praticamente adeptos a 
pretensão de uma criminologia neutra face ao quadro de valores do criminólogo ou da sociedade”. 
DIAS, Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O Homem Delinqüente e a Sociedade 
Criminógena. 1.Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 3. “Acerca das diferentes visões do fenômeno 
criminológico, o que se pretende fazer é examinar as diferentes visões justificadoras do delito, 
explicativas ou críticas, não tendo por escopo examinar a interação entre indivíduos e pequenos grupos, 
mas sim fazer uma abordagem da sociedade como um todo, do seu complexo sistema de 
funcionamento, de seus conflitos e crises, de modo a obter, mediante o estudo do fenômeno delituoso, 
as diferentes respostas explicativas da criminalidade”. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 5 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 123.   
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Desta visão funcionalista, argumentativa, pode-se ser considerada como 

teorias consensuais: (i) Escola de Chicago; (ii) Teoria da Associação Diferencial; (iii) 

Teoria da Anomia4.  

A teoria do consenso5, para o sociólogo liberal alemão Ralf Dahrendorf, tem 

como premissas que, toda sociedade é uma estrutura de elementos relativamente 

persistente e estável; toda sociedade é uma estrutura de elementos bem integrada; 

todo elemento em uma sociedade tem uma função, isto é, contribui para sua 

manutenção como sistema; toda estrutura social em funcionamento é baseada em um 

consenso entre seus membros sobre valores. “Estes elementos são, naturalmente em 

geral, acompanhados de afirmações no sentido de que a estabilidade, integração, 

coordenação funcional e consenso são apenas relativamente generalizados”. 

(DAHRENDORF,1982). 

Contudo, diante destes fundamentos, pode-se entender que a ótica consensual 

gira em torno de uma sociedade estável e bem integrada. Onde seja possível haver 

um consenso acerca dos valores dominantes, pois estes regram de forma coesa a 

harmonia na interação da sociedade. Portanto, aceitar as regras vigentes é um dever, 

e são essas regras sociais dominantes, que detém o poder que é exercido em nome 

e no interesse de toda sociedade. No entanto, este mesmo interesse exclui igualmente 

toda hipótese de mudança, tendenciado para o imobilismo social. 

Nesta lógica, o crime é visto como uma negação (recusa ou não interiorização) 

de certos valores e acerca do universo cultural que os suporta e, todavia, como uma 

ameaça ao equilíbrio e ao correto funcionamento da sociedade. Desta forma, o delito 

se opõe ao funcionamento social e que toda mudança social é uma disfunção, uma 

falha que faz as pessoas esquecerem suas finalidades e seus valores. 

 

                                                           
4 ANITUA, Gabriel Ignácio. A história dos pensamentos criminológicos. Tradução Sergio Lamarão. Rio 
de Janeiro. Editora Revan, 2008. p. 602 e ss.   
5 DAHRENDORF, Ralf. As classes e seus conflitos na sociedade industrial. Tradução de José Viegas. 
Ed. Da Universidade de Brasília, Brasília, 1982, p. 148. E ainda, onde acentua que o modelo teórico do 
consenso total e da total ausência de alienação acaba normalmente por ser imposto e imperativo, 
“porquanto o consenso espontâneo ou contratual (de Rousseau) não se dá. Uma sociedade de 
consenso puro – acrescenta – só é possível com polícia política; inversamente, o modelo de conflito é 
essencialmente anti-utópico: é o modelo de uma sociedade aberta” Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo; 
ANDRADE, Manuel da Costa. op. cit., 2013, p.253 e ss.   
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1.2 O modelo de conflito 

Com o pensamento de cunho social, baseada nas ideias de marxistas, a 

criminologia de conflito 6, conforme sugere BARATTA, ao criticar o direito penal de 

visão de consenso7, afirma que uma teoria geral da sociedade na qual o modelo de 

conflito é sua base fundamental. É dentro do horizonte macrossociológico que se 

estuda a criminalidade e os processos da criminalização são analisados.  

Esta sociologia do conflito que se afirma nos Estados Unidos e na Europa e se 

desenvolve na metade dos anos cinquenta, sobretudo, pelas obras do primeiro 

sociólogo que tentou reunir o funcionalismo estrutural e teoria do conflito, Lewis 

COSER8 e de Ralf DAHRENDORF9. Este modelo é antagônica a perspectiva do 

consenso social. Para a teoria de conflito, as ordens na sociedade são fundamentadas 

na força e na coerção10, no intuito da dominação de alguns sujeitos por outros, tudo 

em prol da estabilidade da sociedade. 

Todavia, tanto COSER como DAHREDORF adotam como ponto de partida 

para suas construções da definição formal de conflito uma luta sobre valores e 

pretensões para a obtenção de status social, poder e recursos, na qual as interações 

                                                           
6 Ver MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. Obras escolhidas. São Paulo: Alfa-Omega, v.3, 
1984.   
7 Para BARATTA, " Com a aproximação da reação social que tem em comum com as teorias 
interacionistas , outro grupo de teorias de criminalidade , dos quais ocupam , desenvolveu , no entanto 
, de uma perspectiva macro- sociológica declaradamente , o elemento de conflito como um princípio 
processos fundamentais da criminalização , entendidos como processos de definição e atribuição de 
estatuto explicativo criminal. Eles são designados , portanto, com o nome de teorias de conflito ou 
teorias conflitantes de criminalidade 
 
8 COSER, Lewis. Nuevos aportes a la teoría del conflito social. Amorrotu, Buenos Aires, 1970.   
9 DAHRENDORF, Ralf. As classes e seus conflitos na sociedade industrial. Tradução José Viegas. 
Editora da Universidade de Brasília, Brasília, 1982. e DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: 
um ensaio sobre a política da liberdade. Tradução Renato Aguiar e Marco Antônio Esteves da Rocha. 
Zahar, Rio de Janeiro, 1992.   
10 Com a aproximação da reação social que tem em comum com as teorias interacionistas , outro grupo 
de teorias de criminalidade, dos quais ocupam , desenvolveu , no entanto , de uma perspectiva macro- 
sociológica declaradamente, o elemento de conflito como um princípio processos fundamentais da 
criminalização, entendidos como processos de definição e atribuição de estatuto explicativo criminal. 
Eles são designados, portanto,  com o nome de teorias de conflito ou teorias conflitantes de 
criminalidade”. 
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dos oponentes são para neutralizar ou eliminar a seus rivais11. Assim, pela primeira 

vez, de forma sistemática, apareceu uma criminologia de conflito.  

Contudo, na referida obra de VOLD12, o autor classifica o comportamento 

criminoso dentro de um conceito conflitivo, como sendo um comportamento normal, 

aprendido através da interação ou socialmente determinado13. Não obstante, a 

sociologia do conflito aplicada ao âmbito jurídico (não só penal), tem a vantagem de 

por as claras a ficção, tomada como realidade pela maioria dos juristas, acerca do 

suposto consenso geral em torno de certos valores a legitimar toda a gama de normas 

legais reguladoras da vida humana. 

O espanhol de doutor em direito Gabriel Anitua adverte, porém, que o problema 

é o do poder de definição deste tipo de comportamento. Suscitando que em sociedade 

com desigualdades sociais e diferenciais de poder, será catalogado como criminoso 

o comportamento considerado como negativo ou indesejável pelos grupos majoritários 

ou mais poderosos. E serão criminosas aquelas minorias sem poder para definir de 

                                                           
11 Conforme suscita BARATTA, a diferença entre as definições de conflito de DAHRENDORF e COSER 
é evidente. Para COSER, o poder um dos possíveis objetos de conflito entre outros bens materiais e 
imateriais. Para DAHRENDORF, no entanto, o conflito é, como já foi visto, sempre redutível a energia 
ou aos fundamentos do domínio. BARATTA, Alessandro. Criminología y sistema penal, compilación in 
memoriam. Editorial IBdeF, Buenos Aires-Montevideo, 2004, p. 252. Já FIGUEIREDO DIAS e COSTA 
ANDRADE, contrapõem o modelo de conflito, os modelos de MARX e de DAHRENDORF: “Estes 
modelos apartam-se, desde logo, quanto as raízes ou causas do conflito. O conflito em MARX é um 
conflito entre duas classes, definindo-se estas pela posição quanto a propriedade dos meios de 
produção. DAHRENDORF, por seu turno, além de não reconhecer uma linha unitária de divisão e 
conflito, privilegia, quer como critério de definição da classe, quer como fonte do conflito, a distribuição 
desigual da autoridade”. DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. op. cit., 2013, p.254 
e ss. Para SHECAIRA, um dos principais autores na defesa da ideia, segundo a qual a sociedade está 
fundada no conflito foi MARX. SHECAIRA, Sergio Salomão. op. cit., 2013, p. 124 e ss. Suscita MARX, 
em suas famosas palavras, “até hoje, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias 
tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre 
de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, tem 
vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre, ou por 
uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das classes em luta”. MARX, 
Karl. Manifesto do Partido Comunista. Obras escolhidas, São Paulo: Alfa-Omega, v.3, 1984. p.22.   
12 “A VOLD juntar-se-iam depois TURK e LOFLAND que, em parâmetros próprios, procuraram também 
explicar o crime segundo um modelo de conflito. A estes clássicos da criminologia de conflito devem 
hoje acrescentar-se nomes como os de QUINNEY, CHAMBLISS e, de um modo geral, todos os autores 
que se reclamam de uma teoria crítica ou radical do crime”. DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, 
Manuel da Costa. op. cit. 2013, p.258. “George VOLD elaborou, já perto do final de sua carreira na 
Universidade de Minnesota, uma consistente criminologia em Criminologia Teórica, de 1958. Após 
passar em revista as teorias criminológicas anteriores”. ANITUA, Gabriel Ignacio. A história dos 
pensamentos criminológicos. Tradução Sergio Lamarão. Rio de Janeiro. Editora Revan, 2008. p. 602 e 
ss.   
13 ANITUA, Gabriel Ignacio. A história dos pensamentos criminológicos. Tradução Sergio Lamarão. 
Rio de Janeiro. Editora Revan, 2008. p. 602 e ss.   



18 
 

outra forma suas condutas. Sendo assim, as instituições estatais definirão as condutas 

de acordo com os valores políticos prevalecentes ou do grupo dominante14. (ANITUA, 

2005). 

No âmbito do conflito, pode-se ser considerada como teorias conflituais: (i) 

Teoria da Reação Social; (ii) Teoria Crítica; (iii) as vertentes criminológicas pós-

críticas, como a Criminologia Feminista, a Criminologia Queer15, e a criminologia 

cultural. Consequentemente, para o modelo de conflito, refuta-se a ideia de coesão 

dos valores dominantes, pois, nesta visão, as ordens na sociedade são fundadas em 

força e coerção, no intuito da dominação de alguns sujeitos por outros. 

O conflito se define, desde logo, pela natureza do próprio sentido do vocábulo: 

corresponde a uma ideia de mudança em vez de coesão, de conflito em vez de 

harmonia, de coerção em vez de anomia16. 

Nesta mesma linha de pensamento, DAHRENDORF também elenca as 

premissas do chamado modelo de conflito: “toda sociedade está, a cada momento, 

sujeita a processos de mudança; a mudança social é universal; toda sociedade exibe 

a cada momento conflitos e o conflito social é difuso; todo elemento em uma sociedade 

contribui de certa forma para sua desintegração e mudança; toda sociedade é 

                                                           
14 “O pensamento de VOLD não fazia referencia expressa às classes sociais e falava em grupos, os 
que respondem a interesses concretos. Como estes interesses comuns dos indivíduos, os grupos serão 
mutáveis e responderão ao interesse por satisfazer essas necessidades”. ANITUA, Gabriel Ignacio. A 
história dos pensamentos criminológicos. Tradução Sergio Lamarão. Rio de Janeiro. Editora Revan, 
2008. p. 603 e ss.   
15 A Criminologia queer poderia ser traduzida, portanto, como criminologia estranha, criminologia 
excêntrica, criminologia homossexual, criminologia gay. Entretanto para CARVALHO, “a teoria queer, 
a partir das lições de GROOMBRIDGE (1999) e SORAINEN (2003), sustentou que a possibilidade de 
uma criminologia queer emergiria apenas no momento em que a disciplina criminológica tomasse como 
um dos seus temas de análise a violência homofóbica e os crimes de ódio com a mesma intensidade 
(não na mesma perspectiva, logicamente) com a qual os primeiros criminólogos (criminologia 
positivista) analisaram a homossexualidade como delito, patologia ou fenômeno desviante”. 
CARVALHO, Salo. Sobre as possibilidades de uma criminologia queer. Revista Sistema Penal & 
Violência, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 151-168, 2012. p. 162.   
16 Com base neste entendimento SHECAIRA afirma que nos países mais adiantados, onde os direitos 
de cidadania são quase gerais, as disparidades nos domínios de vida assumem o lugar de exigências 
generalizadas por direito sociais, políticos ou civis. “As pessoas lutam pelo reconhecimento de valor 
comparável para a mulher, ou contra a poluição, ou pelo desarmamento, ou pela descriminalização das 
drogas leves, mas o fazem a partir de uma base comum de cidadania. Neste sentido os movimentos 
sociais vão se formar estritamente dentro das fronteiras da sociedade civil. Mesmo a desobediência 
civil só faz sentido se uma firme estrutura de direitos civis – e a obrigação de obedecer a lei – pode ser 
presumida”. SHECAIRA, Sergio Salomão. op. cit., 2013, p. 126 e ss.   
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baseada na coerção de alguns de seus membros por outros” 17. De tal sorte, pode-se 

entender que a sociedade está sempre sujeita ao processo de mudanças, assim as 

pessoas lutam pelo reconhecimento de valores desamparados pelo consenso geral. 

É nesse contexto de busca por mudança, reconhecimento e direitos que  

surgem movimentos que buscam o reconhecimento de seus valores, os quais foram 

suprimidos pelos valores maiores. Exemplos: os movimentos feministas, os 

movimentos homossexuais e os movimentos periféricos. Ademais, estes valores 

conflitantes são ainda tidos pelo modelo de consenso como espetáculos públicos 

ilegais, libertinos, em total subversão da ordem, tornando-se uma ameaça à 

estabilidade, harmonia e coesão da sociedade18. 

Ainda recorrendo ao pensamento de COSER, que se referia ao conflito como 

uma espécie de funcionalidade para a manutenção da vida social. Deste modo, o 

próprio, ao não permitir um conflito razoável, recusava-se a pensar na sociedade 

como algo rígido e muito mais a defender políticas que impedissem os conflitos e as 

mudanças graduais e, com este, admitir a mudança dos valores culturais que 

sustentam leis e instituições, poder-se-ia engendrar o pior dos males. 

Não tem como negar que o conflito ocorre quando, na busca dos seus próprios 

interesses e propósitos, fazem com que os grupos entrem em contradição aos seus 

valores, no mesmo campo geral de interação. Para BARATTA, o ponto de partida para 

o modelo de conflito, não parte da esfera social e econômica, mas da política. "O 

crime, neste sentido, é comportamento político e o criminoso torna-se, na realidade, 

um membro de um “grupo minoritário”, sem a base pública suficiente para dominar e 

controlar o poder político do Estado".  

Em vez de explicar conflito como resultado de interesses conflitantes para 

manter ou transformar as relações materiais de propriedade e relacionamento político, 

como resultado deste contato; o conflito, no entanto, é considerado como um resultado 

do domínio da relação política. Não existe uma integração da sociedade em torno de 

                                                           
17 Ibidem., 2013, p. p. 126 e ss.  

18Ibidem., 2013, p. p. 126 e ss. 
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valores ou um consenso geral, mas uma imposição que faz com que as organizações 

sociais tenham coesão. 

No tocante ao crime, este modelo de criminologia distingue-se por expressar o 

pensamento marxista, que os modelos institucionais (particularmente o sistema 

econômico) influenciam na distribuição da criminalidade 

Para FIGUEIREDO, o modelo de conflito sustenta que a lei criminal é 

problemática e deve ser estudada de modo a determinar-se como é ela formada e 

quem é processado como delinquente. De tal sorte, uma das preocupações desta 

ótica, é acerca da análise da lei penal e o processo desigual na sua aplicação. Neste 

diapasão, pode-se compreender ao fenômeno da criminalização primária, 

principalmente na medida em que a aplicação da lei penal toma em consideração 

somente os mecanismos seletivos para a criminalização. (FIGUEIREDO DIAS e 

COSTA ANDRADE, 2013) 

Os elementos principais de uma criminologia de conflito são os seguintes: a) a 

precedência lógica concedida ao processo de criminalização sobre o comportamento 

criminal; b) a referência do processo de criminalização e do comportamento criminal 

à existência, aos interesses e a atividade de grupos sociais em conflito; c) o caráter 

político que assume todo o fenômeno criminal, ou seja: criminalização, 

comportamento criminalizado e sua punição (a pena).  

Para BARATA, todos aspectos de um conflito que se resolve por meio da 

instrumentação do Direito e do Estado, é o mesmo que dizer, que conflito nasce 

quando o grupo mais forte tem o poder de definir comportamentos ilegais, sendo 

estes, contrários ao interesse de outro grupo, que se vê assim constrangidos a atuar 

contra a lei. (BARATA, 2004). 

Nesta mesma concepção, pelo modelo de conflito, o direito criminal não passa 

de um instrumento de que os grupos detentores do poder se armam para assegurar e 

sancionar o triunfo das suas posições face aos grupos conflitantes.  

Daí a tendência, historicamente comprovada, para a criminalização sistemática 

das condutas típicas das classes inferiores, ou, em outros termos, das condutas 

suscetíveis de pôr em causa os interesses dos grupos dominantes. Por derradeiro, 
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deste tradicional conservadorismo em sobrepor aos interesses dos grupos 

dominantes às posições minoritárias, surge como fruto a reiterada resistência do 

Direito Penal em intervir nas condutas e atividades dos detentores do poder, por mais 

imorais ou socialmente prejudicáveis, que estas possam ser. 
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2. A PICHAÇÃO SOB A ÓTICA DA CRIMINOLOGIA  

 

É desafiador perceber e buscar o entendimento sobre as questões jurídicas que 

envolvem o fenômeno delituoso que é a pichação. No ordenamento jurídico brasileiro 

é tratada como crime e, portanto, o indivíduo que a praticar sofrerá as sansões 

preconizadas na lei e será tratado socialmente como infrator. 

Com a problemática do crescimento pulverizado da pichação nos espaços 

urbanos, este fenômeno carece de ser olhado não só como um problema jurídico-

penal, mas também pela lupa da contextualização social, onde visões da criminologia 

crítica nos faz refletir, e esclarece que o cerne principal da nossa análise é a busca 

por soluções alternativas somente à penalização das práticas dos grupos 

marginalizados, no sentido de obter maior congruência desta com os direitos 

humanos. 

Considerando a criminologia como a ciência que se dedica ao estudo do crime 

enquanto fenômeno humano e social, que investiga suas premissas, não tem como 

buscar analisar o ser humano delinquente, o “pichador”, somente dentro do 

mecanismo de causa, efeito e punição, na visão única de que é um indivíduo que não 

se encaixa social e culturalmente e, portanto, deve ser somente criminalizado e 

punido. Na busca do fenomenológico do delito, iremos encontrar respostas mais 

propositivas para o eficiente combate à esse tipo de delito, dito de menor poder 

ofensivo, bem como para o tratamento e ressocialização do infrator. 

No entendimento de ROQUE BRITO, a Criminologia é uma ciência 

independente, natural (humana) e social, com objeto, método e fins próprios na 

análise cientifica da problemática geral da criminalidade, do fenômeno delituoso, 

numa visão superior que não a confunde com outras ciências que acidentalmente ou 

secundariamente – e não primacialmente ou propriamente por seu objeto - também 

estudam a delinquência. É etiológica criminal (estudo das causas do delito), é 

dinâmica criminal (estudo dos processos delituoso em suas formas – motivação, 

exteriorização, etc.), servindo para a prevenção da criminalidade e o tratamento dos 

criminosos, sendo indispensável para o Direito Penal e a Política Criminal”. (ALVES, 

Roque Brito, 2012) 
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A Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. Mas a lei, por si só, não dá conta de entender o fenômeno sócio- 

cultural Pichação, e das intervenções humanas em muros, prédios, monumentos. 

Para tanto será necessária à análise preliminar das definições de pichação e sua 

evolução histórico-social. 

Assim como o Direito é uma ciência do ideal, a Criminologia, em se tratando de uma 

ciência do “ser”, analisa o delito como fato humano e social normal, buscando-lhe as causas 

e estudando-as, bem como procurando obter o conhecimento e respectiva explicação acerca 

da personalidade do criminoso. Tem feições etiológicas, visto que ao estudar a conduta do 

objeto, busca seu por quê. 

 

2.1 Breve históricos da Pichação 

 

“A pichação tira a poesia da cidade e faz dela um rascunho social”! (autor 
desconhecido). 

Para entendimento inicial, lançamos mão do significado do vocábulo ‘Pichação’ 

conforme um dicionário da língua portuguesa de qual a definição da palavra é: “o ato 

de pichar". Por conseguinte, ao termo pichar, atribui-se como a definição mais 

adequada ao caso: “escrever em muros e paredes”. (Michaelis 2008, p. 665).  

Com base neste significado, pode-se afirmar que a pichação apresenta-se 

como a conduta na qual um indivíduo escreve, ou desenha, em muros, paredes, ou 

outro espaço, em especial visível a todos, utilizando-se de pigmento hábil a realizar 

as marcas. 

Segundo CAVALCANTI, a pichação é prática existente há muito tempo na 

humanidade. Registros históricos revelam que esta prática remonta a antiguidade, 

tendo sido útil para arqueólogos e historiadores compreenderem como eram as 

práticas sociais das sociedades primitivas. Um exemplo para entendermos essa 

importância: a erupção do vulcão Vesúvio preservou registros e inscritos nos muros 
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da cidade romana Pompeia, que continham desde xingamentos, propaganda política 

e poesias política. (Foto 1 e 2).  

 

Foto 1. Pichação romana em uma casa de Pompéia. Na parede está escrito “É nós”! 

 

Foto 2. Pichação em Pompéia que narra aventuras amorosas. 

 

Outra referência importante para este histórico é que na Idade Média, os 

padres pichavam os muros de conventos rivais no intuito de expor sua ideologia, 

criticar doutrinas contrárias às suas ou mesmo difamar governantes. Como pode-se 

observar, nada que difere, do ponto de vista simbólico e social, da prática da pichação 

na atualidade. 

Vamos dar um salto no tempo e chegarmos ao período da popularização do 

aerossol, que após a Segunda Guerra Mundial, possibilitou que a pichação ganhasse 

mais agilidade e mobilidade. Já, na revolta estudantil de 1968, em Paris, o spray foi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maio_de_1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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usado como forma de protesto contra as instituições universitárias e manifestação 

pela liberdade de expressão.  

Vinte anos mais tarde, a referida prática ascendeu à sociedade europeia com 

perspectiva binária: manifestação cultural e artística, protesto à conjectura política. A 

situação sócio-política europeia encontrava-se ainda em recuperação e parte da 

população mais carente passou a morar em construções abandonadas, utilizando 

suas paredes como instrumento de comunicação social, relatando seu inconformismo 

(MORAES, 2013). 

Construído no início da década de 1960, o Muro de Berlim ostentou por vários 

anos um lado oriental limpo e de pintura intacta, controlado pelo regime socialista 

da União Soviética, enquanto seu lado ocidental, encabeçado pela democracia 

capitalista dos Estados Unidos, foi tomado por pichações e grafites de protesto contra 

a instalação e o simbolismo daquela instalação: o muro que separa dois mundos: a 

capitalista e o comunista. Até sua derrubada, em 9 de 1989, os dois lados do muro 

representavam a discrepância entre a valores próprios da cultura soviética e a 

liberdade de expressão garantida na democracia de Berlim Ocidental (Foto.3).  

 

Foto 3. Lado da Alemanha Ocidental do Muro de Berlim repleto de pichações  

 

No final de 1969 e início da década de 1970, as ruas de Los Angeles foram 

tomadas por pichações que demarcavam a disputa territorial pelo tráfico de 

drogas entre duas violentas gangues rivais: Bloods, representada pela cor vermelha, 

e Crips, representada pela cor azul (Foto.4). A disputa tomou proporções nacionais, e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berlim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafite
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloods
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crips
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hoje a pichação e a rivalidade entre as duas gangues ainda persiste em várias cidades 

estadunidenses.  

Já nos anos 80, diversas inscrições, em sua grande parte ilegíveis (chamada 

de tags), começaram a tomar conta dos transportes públicos e edifícios de Nova 

Iorque, pois assim como em Los Angeles, através da pichação, as gangues 

demarcavam seu território (ARAÚJO, 2013). 

 

Foto 4. Pichações feitas por Bloods e Crips nos EUA  

No Brasil, antes mesmo de acompanharmos o movimento europeu e, mais 

recentemente o movimento hip hop americano, as primeiras práticas de pichações e 

grafitagem, que somente aqui recebe esta distinção, adquirirem grande repercussão, 

pois foram aquelas empregadas como arma política pelos movimentos sociais, 

durante a vigência do regime militar de 1964.  

Nesse período, enfrentando uma série de restrições à liberdade de expressão, 

era comum jovens, do movimento estudantil, deixarem o registro de sua insatisfação 

nos muros das cidades e dos colégios. Consistiam basicamente em frases de impacto, 

manifestações diretas de repulsa ao regime militar. Esse fato pode ser facilmente 

constatado, não apenas quando da análise de fotografias do período, mas também 

pelos diversos livros escritos por aqueles que integraram o movimento (Figura 5). 
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Foto 5. Jovens ligados a movimentos políticos fazem pichações de protesto  

 

2.2 Pichações: crime, cultura ou resistência? 

 

Ainda que o problema seja contemporâneo, devemos observar que tanto a 

pichação quanto a grafitagem, ao longo de milhares de anos, tem sido uma prática 

constante nas sociedades. Trata-se de condutas perceptíveis desde a época dos 

homens primitivos (desenhos nas cavernas) até as futuristas sociedades virtuais 

(pichação de sites de internet – defacement). Podem ser realizados ora como 

instrumento de protesto políticos associadas a outras manifestações culturais como a 

música19, por exemplo. Ora como meio de expressão artística ou como formas de 

                                                           
19 Música de protesto muito usada em pichações contra a ditadura militar brasileira: “Quando chegar o 
momento esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito 
contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza, de desinventar, você 
vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada, nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro 
dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria, você vai se amargar, vendo o dia raiar, 
sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa”. 
BUARQUE, Chico. Apesar de você. Disponível em: <www.vagalume.com.br/chico-buarque/apesar-de-
voce.html#ixzz3D  
bCKFIhg>. Acesso em 12/09/2014. Nesse contexto, Chico Buarque compôs a canção – Apesar de 
Você –, que foi recebida pelo público como uma forma de protesto. “Essa canção foi composta quando 
Chico Buarque, retornado da Itália, em 1970, encontrou o Brasil diante de uma realidade que não 
esperava encontrar, sobretudo com problemas de subdesenvolvimento e com a pobreza crescente. O 
regime militar, por sua vez, perseguia, censurava e submetia a interrogatórios todos os artistas que 
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manifestar a não aceitação por grupos minoritários com o regramento social imposto 

pelos grupos que detém a hegemonia política.  

Entender como se dá a identidade cultural destes movimentos de pichadores é 

fundamental para não só meramente criminalizá-los. De início, a Pichação reduzia-se 

a atos de protesto ou manifestações em geral, mas evoluiu, tornou-se um movimento, 

um ato de lazer, de desafio e competição entre grupos de jovens, muitos deles 

moradores das regiões periféricas dos grandes centros urbanos.  

A pactuação entre eles e a realização de alianças e trocas de experiências, 

acontecem quando esses jovens encontram-se em locais determinados das cidades, 

os “points”, onde trocam escritos (feitos em folhas de papel), colecionando as “marcas” 

uns dos outros, estabelecendo-se um processo de intensa interação e negociação 

entre seus participantes, criando-se, assim, uma comunidade capaz de estabelecer 

suas próprias metas e papéis sociais a serem construídos. 

Cabe notar que a forma como procuram locais para inscreverem suas “marcas” 

é algo análogo à forma como o sistema de comunicação e marketing da sociedade 

em geral estabelece visibilidade. Curiosamente, usam dos mesmos processos da 

impessoalidade e massificação do marketing, para dentro da sociedade dominante 

criar espaços anônimos e desterritorializados. Como sujeitos urbanos, os pichadores, 

em certo sentido, “reterritorizalizam-se”, através da pichação. 

Stuart Hall, a partir de seus estudos sobre identidade cultural estabelece e 

distingue três concepções de identidade do ser humano: o sujeito do Iluminismo, que 

é o indivíduo centrado e dotado de capacidades de razão; o sujeito sociológico, 

presente no mundo moderno e que não é independente, uma vez que se forma pela 

relação que estabelece com os outros; e o sujeito pós-moderno, o qual não possui 

                                                           
manifestavam sua insatisfação com a política adotada pelo governo militar. Chico Buarque foi um dos 
que foram obrigados a prestar esclarecimentos em relação a esses fatos”. AMARAL, Roberto Antônio 
Penedo do; SOUZA, Nalva Lopes. Afasta de mim esse cálice!: Chico Buarque e a censura no Brasil 
pós 1964. Revista Vozes dos Vales da UFVJM: Publicações Acadêmicas – MG – Brasil – Nº 02 – Ano 
I – 10/2012, p. 09.  
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uma identidade fixa, promovendo assim esse debate em torno da crise de identidade 

cultural. 

No entendimento de HALL, a medida em que a sociedade moderna se torna 

mais complexa, coletiva e social, em função das transformações em nível econômico 

e político, o ser humano também modifica sua identidade, passando a ser visto mais 

como um ser “definido” no interior dessas novas estruturas de sociedade. A crítica 

acerca de uma identidade nacional unificada torna-se muito coerente, ao passo que 

fundamentam as diferenças existentes em uma mesma nação, como o gênero e a 

etnia, por exemplo. Além disso, em virtude da globalização, diversos deslocamentos 

ocorreram no interior dessas identidades culturais nacionais, promovendo o foco para 

identidades locais e regionais, assim como um hibridismo das culturas originado pela 

migração dos povos. (HALL, 2003). 

As sociedades ocidentais pós-modernas estão orientadas pelo sistema 

globalizante de mercado, caracterizado pela total fluidez de mercadorias e marcas. 

Elas carregam em si as referências culturais concernentes à sua origem, promovendo 

uma nova e marcante descentralização da identidade das pessoas na pós-

modernidade.  

Associar esse conceito é possível, para por meio da criminologia crítica, 

entender como a Pichação surge como marca social desses jovens a procura de uma 

identidade. Através da prática da pichação e da organização grupal os jovens 

inseridos nessa atividade, podem buscar uma ressignificação social em um dinâmico 

processo identitário, assim como a apropriação de ideologias que regem a sociedade 

capitalista, como os sistemas de comunicação e marketing e a competitividade 

mercadológica. 

De forma paradoxal, os pichadores ao criarem uma cultura aparentemente 

alheia ao universo social que os rodeia, desconhecida e sectária a ele, ou seja, ao 

mercado e suas formas de organização, ao mesmo tempo se constituem em uma 

subcultura com valores e propósitos semelhantes. A busca de marcas de destaque, a 

maior capacidade de produção destas e a visibilidade social, constantes em suas 

atividades, expressam bem tal apropriação. O conceito de subcultura é perceptível 
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nestes movimentos, e reforça a ideia de, como são uma subcultura, implica a 

existência de padrões normativos opostos ou, pelo menos, divergentes dos que 

norteiam à cultura dominante, emergidos de uma situação coletiva de frustração ou 

conflito e com padrões normativos também opostos aos da cultura dominante. 

Por isso, os pichadores também se identificam com os aspectos transgressores 

dessa prática; reconhecem-se como desqualificados pela sociedade. Marcados por 

certa negatividade identificam-se com um papel rejeitado, que, apesar de 

marcadamente pejorativo, é acessível a eles, que tem uma organização que atua em 

redes que promovem encontros (chamados por pichadores de "réus", abreviação de 

"reunião") que acontecem regularmente em diversos pontos das cidades, alguns deles 

reunindo centenas de jovens em uma só noite.  

A busca pela fama e a adrenalina de subir em prédios, onde colocam em risco 

suas próprias vidas, são fortes e são os principais fatores de motivação para que o 

ato seja cada vez mais praticado. Os pichadores organizam-se em grupos, que são 

identificados cada um por uma sigla. Todo final de ano, pichadores reúnem-se e 

distribuem premiações entre si, para as melhores siglas, ou para aqueles que se 

destacaram durante o ano, ou por pichar em lugares altos, ou simplesmente por ter 

seu “picho” (inscrições repetitivas, bastante simplificadas e de execução rápida, 

basicamente símbolos ou caracteres um tanto hieroglíficos, monocromático ou 

colorido feita na parede, com a intencionalidade de marcar a cidade com sua 

assinatura).  

Todavia, este é o cerne do problema enfrentado atualmente, este poderoso 

instrumento (a serviço da arte e dos protestos, normalmente anti-institucionais), tem 

sido desvirtuado e considerado vandalismo por muitas pessoas. Nesse último caso, 

não pode a sociedade e as autoridades governamentais ficar inertes, mas sim 

pesquisar meios eficazes para entender esse fenômeno social e resolver os 

problemas que surgem com a sua prática nos centros urbanos.  
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3. A PICHAÇÃO E A LEGISLAÇÃO PENAL 

 

Antes do advento da Lei nº 9.605/98, a qual tipificou entre os crimes ambientais, 

a pichação era considerada crime de dano, art. 163 do Código Penal, daí a ação penal 

ser privada, a não ser que incidisse nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

parágrafo único desse dispositivo legal. 

Com a Lei 9.605/98 dispõe acerca das sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Inserida na Seção IV, 

denominada “Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, 

encontra-se a norma incriminadora do artigo 65: 

“Art. 65.  Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 
urbano:  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  
§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do 
seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano de detenção e multa.  
§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de 
valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, 
desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou 
arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização 
do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas 
editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e 
conservação do patrimônio histórico e artístico nacional”. 

O tipo penal em questão passa a criminalizar a conduta de pichar monumento 

urbano, ou seja, monumento ou coisa tombada é aquela assim declarada pelo Poder 

Público através do chamado tombamento, e para que um bem seja tombado é 

necessário que possua valor artístico, arqueológico ou histórico para a sociedade. Tal 

ato visa protegê-lo, garantindo-lhe respeito em decorrência do valor que detém. 

Ademais, “o crime de pichação pode ser classificado como crime comum, 

material, de ação múltipla e comissivo” (SANTOS, 2002. p. 167). Ou seja, o crime 

comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa, não se exigindo uma 

qualidade especial do sujeito ativo. Por sua vez, o crime material é aquele em que a 

norma penal prevê a ocorrência de um resultado e o exige para a consumação do 

delito – no caso em questão a conspurcação (indeterminada) da edificação.  

Ao passo que a ação múltipla é a característica que confere ao delito a 

executoriedade não vinculada, ou seja, são tipificadas diversas condutas e a 
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realização de apenas uma delas já configura a consumação integral do tipo. Por fim, 

assevera-se que o delito comissivo é aquele encetado por meio de uma ação, ou seja, 

conduta não omissiva. 

O § único do artigo 65 tipifica a forma qualificada do delito. Esta ocorrerá 

quando a pichação se realizar em depreciação ao patrimônio com valor histórico, 

arqueológico ou artístico, elevando a pena base para 6 meses a 1 ano e multa. 

Por fim, previu-se a descriminalização da conduta de grafitar20, valorizando o 

patrimônio público ou privado, desde que consentida a sua realização pelo proprietário 

ou equiparado, e preenchidos os outros requisitos legais em caso de patrimônio 

público. 

Aqui, dois aspectos merecem análise mais acurada no tipo penal criado por 

essa lei, mais precisamente as condutas “pichar” e “grafitar”, tanto uma quanto a outra 

são consideradas crime, em que pesem opiniões divergentes a respeito da segunda 

hipótese. 

Pichar, por se tratar de rabiscos, frases, letras e sinais, é considerada uma 

conduta mais agressiva para a população urbana, enquanto grafitar, que se define 

como desenhos artísticos, embora, em tese, constitua crime, não causa, às vezes, 

tanto incômodo. 

Porém, existem entendimentos de que nenhuma dessas condutas se trataria 

de crime, mas de arte, na qual o pichador exerceria o seu direito à liberdade de 

expressão. A respeito dessa questão, um ex-pichador ponderou que o “[...] fato de o 

pichador colocar a vida dele no limite só para deixar a marca dele, só isso é um 

conceito de arte”. 

Ao buscar entender o fenômeno da pichação com base na criminologia, é 

importante atentar para que na ciência humana e social que não tem por objetivo 

apenas o estudo do crime em si, mas também o estudo de todas as circunstâncias 

                                                           
20 ROCHA, Álvaro Oxley. Crime e Controle da Criminalidade: As novas perspectivas e abordagens da 
Criminologia Cultural. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito – PUC/RS. nº 4, 2012, p. 184.) 
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que envolvem o crime tais como a vítima, o criminoso e a prática do delito, várias 

concepções sobre o que é crime devem ser consideradas.  

Nada melhor que a criminologia, que desde a sua gênese mantém íntima 

ligação com diversas áreas do conhecimento humano tais quais a, Antropologia, 

Sociologia, Psicologia, Biologia, Vitimologia e Criminalística, utilizando-se e 

oferecendo métodos e subsídios interdisciplinares para a exploração do seu objeto, 

estes fenômenos “Pichação” e “Grafitagem” poderão ser entendidos dentro dos 

contextos urbanos e multiculturais. 

A criminologia elenca alguns fatores determinantes ante a delinquência por 

meio da pichação e do grafite, tais como: tédio, resistência, adrenalina e o componente 

subversivo da diversão, pois conforme suscita REVERTE, na sua obra literária o 

franco atirador paciente: se é legal, não é grafite21. 

As propostas políticas criminais sobre o assunto seguem os moldes de uma 

minimização da intervenção punitiva, quando não a própria descriminalização da 

conduta. De tal sorte, as lesões ao patrimônio público ou privado poderiam ser 

dirimidas no paradigma restaurativo ou, até mesmo, na seara do direito civil para a 

reparação de danos patrimoniais. Assim, as principais consequências da teoria do 

plano político criminal poderiam ser reduzidas àquilo que SHECAIRA convencionou a 

chamar como a política dos quatro Ds: Descriminalização, Diversão, Devido processo 

legal e Desinstitucionalização22.  

Consequentemente, tais medidas se contrapõem ao discurso clássico populista 

de criação de novas normas penais para a resolução deste problema, que surge junto 

a expressões culturais periféricas. A Pichação é uma subcultura, portanto, o 

enrijecimento da criminalização e da punição não trarão resultados.  

 

 

                                                           
21 SHECAIRA, Sérgio. op. cit. 2013, p. 265.   
22 YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Tradução: Renato Aguiar. Ed. Revan. Rio de Janeiro, 2002, p. 188.   
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4.  A PICHAÇÃO COMO EXPRESSÃO DE ARTE POPULAR 

 

Diuturnamente deparamo-nos com o resultado do delito de pichação 

estampado em nossas paredes. Isto é prova de que o problema não vem sendo 

tratado da maneira adequada. 

O que concebemos como arte popular é, na afirmação de GALEANO, um 

complexo sistema de símbolos de identidade que o povo preserva e cria. Gestado 

pela tradição, estimulado pelo viver cotidiano permeado pelo inconsciente e repleto 

de um sentimento de coletividade23
.  

Já o artista RAUL CORDULA, estudioso do assunto, resume a arte popular 

numa sentença simples: “é a arte dos pobres”24.  Ainda GALEANO acrescenta um 

dado que altera ligeiramente a afirmação: a arte popular também pode ser feita por 

pessoas oriundas de outros extratos sociais. E seu resultado tem de ser considerado 

dentro do conceito de arte popular, se porventura “adota, consolida e desenvolve 

imagens procedentes da cultura popular”. 

  Em seus fundamentos HAUSER25 identifica a primeira manifestação da arte 

popular na Roma Antiga. Até então a arte estava a serviço da religião. E na Grécia 

era uma verdadeira “propaganda do Estado”, em suas palavras. São os romanos que, 

segundo o pensador, que utilizam imagens da vida comum, incompreensíveis a todos, 

na decoração das habitações e lugares públicos, na assinalação de locais através de 

imagens, na celebração de festas e ritos. E isso foi uma transformação radical que 

influiu sobre toda a concepção estética e representativa da arte, daí por diante. 

No Brasil, a arte popular é provavelmente a arte mais praticada no país, por 

razões históricas, sociais e geográficas. Não se pode, entretanto, confundir arte com 

artesanato, embora as fronteiras entre ambos nem sempre tenham contornos claros. 

                                                           
23 GALEANO, Eduardo. A descoberta da América (que ainda não houve) . 2ed. Trad. Eric Nepomuceno. 
Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1990. p.7 - 45. Série Síntese Universitária 
24 "Considerado um dos mais importantes representantes do abstracionismo geométrico brasileiro, 
Raul Córdula harmoniza cores e formas, preservando principalmente uma luminosidade tropical, que 
o diferencia dos construtivos-geométricos europeus". RAUL Córdula: 30 anos de atividade artística. 
Apresentação de Marlene de Almeida, Frederico de Morais et al. Recife: Galeria)  
25“História Social da Arte e da Literatura”, Arnold Hauser. 
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Para uma avaliação bastante simplificada, pode-se dizer que artesanato é 

quando a função predomina sobre e forma. Quando a forma se torna mais importante 

do que a função, estamos entrando no campo da arte.  

Mesmo com a sua criminalização e o preconceito que a pichação desperta na 

sociedade, ela tem conquistado reconhecimento artístico e existencial mundo afora. 

Quem imaginou um dia que pichador ou grafiteiro seria convidado para pintar na 

fachada de um museu em Paris ou que o movimento teria cinco espaços reservados 

na Bienal de Artes de São Paulo, a mais importante do continente americano. 

Para tanto, o grafite que depreda a paisagem urbana, com seus símbolos 

coloridos26, ou ainda, o Funk e o Hip Hop, com suas músicas imorais, assolam a 

moralidade e incitam a delinquência, de uma maneira subentendida, conforme afirma 

Jacinto COUTINHO “se um criminoso pequeno não é punido, o criminoso maior se 

sentirá seguro para atuar na região da desordem. Quando uma janela está quebrada 

e ninguém conserta, é sinal de que ninguém liga para o local; logo, outras janelas 

serão quebradas” 27.  

Mas, ninguém pensava que o último uniforme da seleção brasileira de futebol 

seria decorado com letras de típicas de “pichação”. Tomar conhecimento destes fatos 

é perceber que há uma confusão na sociedade quando o tema em discussão se a 

Pichação é crime ou uma expressão de arte popular, pois ao mesmo tempo em que 

demonstra reconhecimento, também criminaliza. Nesse assunto, a arte não pode ficar 

somente como pano de fundo. Uma constatação que fazemos é que não se considera 

arte somente o que agrada ou o que é autorizado. Nesse último caso, é até o oposto: 

se a arte não precisa de aval, ela se torna mais pura e libertária.  

Nas palavras de SHECAIRA, “cada sociedade é internamente diferenciada em 

inúmeros subgrupos, cada um deles com distintos modos de pensar e agir, com suas 

próprias peculiaridades, e que podem fazer com que cada indivíduo, ao participar 

destes grupos menores, adquira culturas dentro da cultura, isto é, subculturas”28.  

                                                           
26  ROCHA, Álvaro Oxley. Crime e Controle da Criminalidade: As novas perspectivas e abordagens da 
Criminologia Cultural. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito – PUC/RS. nº 4, 2012, p. 184.   
27 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. op. cit. 2003, p. 24.   
28 SHECAIRA, Sérgio Salomão. op. cit. 2013, p. 219: Qualquer sociedade diferenciada encontrará 
formas distintas de cozinhar, expressar-se artisticamente, jogar, vestir-se, enfim, agir. Tais mecanismos 
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Notadamente influenciada pelo intervencionismo, essa teoria se embasa na 

experiência, na percepção e no modo de vida contemporâneo, no qual os movimentos 

culturais – sejam eles musicais como o rap, o funk e o rock, ou grupos subculturais 

como grafiteiros, punks, funkeiros – estão ligados a certas condutas criminosas que, 

por vezes, são destacadas pela mídia como crime. É a partir destes processos 

culturais e criminais, que se verifica a necessidade de entender a marginalidade e a 

possível ilegalidade, ligada a determinadas subculturas29. 

Sendo assim, reconhecer que uma subcultura tem aspectos criminais e tentar 

compreendê-los não impede o reconhecimento de que algumas subculturas criminais 

são criminalizadas em detrimento de outras. 

 

4.1 "É vandalismo?" 

 

Vandalizar tem como objetivo tentar destruir uma determinada cultura e sua 

arte, bem como o patrimônio alheio. Geralmente é um caminho trilhado por jovens que 

não encontram outra forma de canalizar sua energia e sua agressividade.  

Há vários exemplos de pichadores que, ao encontrarem apoio para despertar 

dentro de si o potencial artístico que nele habita, e então desenvolvê-lo da melhor 

maneira possível, abandonam as atitudes agressivas e tornam-se, por exemplo, 

grafiteiros, uma vez que o grafite é uma forma de arte mais aceitável. 

                                                           
permitem a visualização de subculturas de lojas ou empresas, fábricas, quartéis, universidades, 
associações dentro da universidade, organizações maçônicas, presídios e outras instituições fechadas.  
 
29  Por fim, parafraseando Jock YOUNG; “os ricos são, é claro, parte da sociedade mais ampla, e de 
várias maneiras compartilham os valores da cultura mais ampla, mas eles também habitam territórios 
sociais com pressões e vantagens em comparação àqueles situados abaixo, desenvolvendo um estilo 
de vida, um sentido de identidade e um modo de enfrentar seus problemas (ou uma incapacidade disto) 
muito diferente do de outras pessoas”. YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: exclusão social, 
criminalidade e diferença na modernidade recente. Tradução: Renato Aguiar. Ed. Revan. Rio de 
Janeiro, 2002. p. 141.   
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Nesse tocante, o conceito de arte é extremamente subjetivo e varia de acordo 

com a cultura analisada, o período histórico em recorte e até mesmo o indivíduo em 

questão. Nada que envolve esse assunto é simples. As críticas também podem ser 

estendidas ao próprio bem jurídico tutelado, pois é de difícil demonstração o conceito 

de ordenamento urbano. Quem determina o que é o ordenamento urbano?  

Parece que, mediante análise conjuntural dos dispositivos que regem essa 

questão, a norma traduz a ideia de uma necessidade de preservação da uniformidade 

estética urbana. Sendo assim, porque somente as condutas de pichação e grafitagem 

são punidas? O fato de um cidadão pintar sua casa de cor lilás com bolinhas amarelas 

em uma rua que apresenta residências bem tradicionais, também deveria ser 

criminalizado?  

Parece-me que sim, pois tal situação também estaria afetando o ordenamento 

urbano. E nesse caso, também não subsistiria o argumento de que a residência é 

deste cidadão e, sendo assim, ele poderia pintá-la da cor que julgar conveniente, caso 

contrário teríamos de admitir que o comerciante poderia grafitar (ou deixar grafitarem) 

seu estabelecimento. Voltamos, portanto, à questão de que o bem jurídico protegido 

é o ordenamento urbano e não o direito patrimonial, que compreenderia sua 

disponibilidade. 

Acerca da distinção entre pichação e grafite, repousa no consentimento, pois, 

em que pese "agregue valor" ao muro, se não houver consentimento o grafite também 

é considerado crime de dano, portanto a legislação é rasa e esvazia de graça a 

espontaneidade do artista. 

Quando a questão é cultural é colocada no centro da análise, a Lei que 

supostamente diferencia o que é arte e o que é vandalismo se contradiz. Coloca uma 

dicotomia onde não há. Se grafite autorizado é arte, mas se não for autorizado é crime, 

então a técnica e talento do artista, o que realmente legitima seu trabalho, nesse caso 

não importam.  

Observados os nuances sociais, políticos e culturais na criminologia, esta 

política de repressão - símbolo maior da Broken Windows - é marcada pelo excesso 

do dominante e inadequação criminal; um funcionalismo bipolar, um tudo ou um nada; 
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culpado ou inocente; um sistema binário, muito a gosto de uma pós-modernidade 

reducionista e maniqueísta30.  

GARLAND, ainda suscita que estas medidas são meramente populistas e 

politizadas, criadas de maneira a privilegiar a opinião pública em detrimento dos 

especialistas da justiça criminal. De tal passo, esta repressão julga não somente por 

dar a ele um antecedente criminal, tampouco por condená-lo, mas por tornar o 

indivíduo alguém que precisa ser controlado, removido e observado31.  

 

4.2 "E quanto à degradação do espaço público”? 

 

A legislação atual já enfrenta um cenário confuso que limita sua eficácia. Antes 

da Lei 9.605/98, as práticas eram punidas conforme o artigo 163 do Código Penal, 

como dano ao patrimônio. A norma em vigor desde 1998 cita as práticas, mas sem 

defini-las, afirmando ser um delito “pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar 

edificação ou monumento urbano”. Não se define se são feitas com tinta ou por outro 

meio. O verbo “conspurcar” no âmbito da lei dá ideia de “sujar” ou “manchar”, o que 

exclui outros tipos de vandalismo da tipificação de delito. 

Nos argumentos dos que percebem a Pichação como parte da urbe, são feitas 

referencias de que ela não entope esgoto, não tapa o sol, raramente é maior que a 

propaganda e nem de longe é tão opressivo quanto o urbanismo desordenado das 

cidades. Porque então não são criminalizadas estas intervenções humanas e não são 

penalizados outros indivíduos como os que jogam lixo na rua e, também não são 

proibidas as enormes fachadas promovidas por agências de marketing. 

A legislação atual também não é eficaz em relação ao bem jurídico protegido. 

Enquanto o Código Penal fala de proteção do “patrimônio”; a Lei 9.605/98 buscas 

preservar o ordenamento urbano. No primeiro caso, a ação penal dependeria da 

                                                           
30 COUTINHO, Jacinto. op. cit., 2003, p. 26.   
31 GARLAND, David. op. cit., 2008, p. 316.   
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iniciativa da vítima, proprietária do patrimônio (exceto patrimônio público), e no 

segundo, a legitimidade para mover a ação seria do Ministério Público. 

Segundo BORGES D’URSO, não podemos tratar a pichação e a grafitagem 

simplesmente como delitos contra o ordenamento urbano. O dano ambiental existe, 

mas é muito mais adequado que sejam definidos parâmetros mais claros, que sirvam 

para conscientizar e educar os jovens e a sociedade sobre os limites que separam a 

pichação da grafitagem, distinguindo o que é delito e o que é forma de expressão 

artística. Para os indivíduos que fazem sua expressão nas ruas (seja pichando ou 

grafitando), a um risco da nova lei não mudar em absolutamente nada.  
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5. A PICHAÇÃO COMO LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU PROTESTO 

 

O cenário atual de desproporcionalidades no tocante a matéria da Pichação e 

Grafitagem e a ineficácia da legislação é tão flagrante que podemos afirmar que, 

somente sob a óptica do direito penal, é mais grave escrever "Abaixo o Capitalismo 

Selvagem!" ou grafitar uma flor rosa com os dizeres "Paz e Amor!" em um alvo muro, 

privado, que pô-lo abaixo a golpes de marreta. A primeira conduta seria punida com 

uma pena de três meses a um ano de detenção e multa, enquanto que a segunda 

receberia uma punição entre um e seis meses de detenção ou multa. 

Partimos desse entendimento para colocar uma luz sob a ótica da criminologia 

crítica o evidente conflito “a liberdade de expressão versus o direito à integridade 

patrimonial”. É possível acreditar que a prudência deve sempre nortear qualquer 

análise e esta deverá ser efetuada de acordo com realidade social de cada 

comunidade. 

Por exemplo, ainda que se pretenda incentivar o respeito pelos patrimônios 

públicos e privados, há momentos em que a sociedade não encontra meios não 

lesivos para certas manifestações. Estas podem ocorrer pela forte comoção ou, ainda, 

por impossibilidade de se utilizar outros meios. Melhor exemplo não há senão o de 

citar o período da ditadura militar enfrentado pelo nosso país, onde até mesmo os 

meios de comunicação ficaram gravemente comprometidos. Assim, naquela época, é 

compreensível que se utilizasse determinados artifícios para fazer valer a voz da 

parcela da população que estava descontente. 

Dentro de um paradigma crítico, um amadurecimento da criminologia só pode 

ser atingido quando esta aborda o enfoque macrossociológico, deslocando o 

comportamento delinquente para mecanismos de controle social e, em particular, para 

o processo de criminalização. Para BARATTA, dentro desta crítica, o Direito Penal é 

considerado, além de um sistema ornamentado de sanções e normas, um sistema 

dinâmico de funções seletivas e segregadoras no processo de criminalização. 

 Contudo, cria-se o mito que este direito é igualitário, do qual protege 

igualmente seus cidadãos contra as ofensas aos bens essenciais, ou seja, todos os 
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infratores que tenham comportamentos desviantes e reprováveis têm iguais chances 

de torna-se sujeitos e com as mesmas consequências do processo de 

criminalização32. 

Contudo, hoje, parece-nos inadmissível compactuar com tais atos. Vivemos em 

um momento histórico em que várias são as possibilidades de comunicação, sem que 

haja a necessidade de agredir o patrimônio de alguém para chamar a atenção ou, 

então, para tornar públicas determinadas ideias. Como exemplo, poderíamos citar 

diversas bandas musicais que, através de suas letras, fazem seu protesto e lutam por 

uma realidade diferente.  

A facilidade de comunicação por meio eletrônico também faz com que pessoas 

em diferentes regiões do país compartilhem suas experiências e ideais em tempo real, 

utilizando a internet e com um custo quase nulo. Isso sem mencionar que as 

publicações literárias e jornalísticas têm sido possíveis até mesmo para pequenas 

comunidades (ex: jornais de bairro). Enfim, existem meios não lesivos e até mesmo 

mais eficazes de expressão ou protesto que o artifício de lançar mensagens e 

desenhos em fachadas e muros.  

Essa prática da pichação e grafitagem como forma de liberdade de expressão 

é questionada na sociedade atual, mas a criminologia crítica faz importante reflexão 

acerca do mito do princípio da isonomia nas ciências criminais, e a fim de evidenciar 

sua seletividade nos processos de criminalização. 

 MANTOVANI considera que, o Direito Penal, ao abandonar o ideal iluminista 

de leis simples, claras e estáveis, pela realidade de leis complexas, obscuras e 

instáveis, adentrou na era irracional da descodificação e das legislações esparsas: 

isto é, a era nebulosa das leis criminais utilizadas como instrumento de 

governabilidade e não como tutela de bens; das leis de compromisso, de formulação 

indeterminada e estimativa; das leis que garantem privilégios para poderosos grupos 

dominantes; das leis vazias, simbólicas, destinadas somente a colocar em prática a 

                                                           
32 BARATTA explica que sob a ótica da teoria crítica a criminalidade não é mais qualidade ontológica 
de determinadas condutas desviantes e de determinados agentes, mas se mostra, na forma de um 
status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção: “(i) a seleção de bens 
protegidos para o Direito Penal, e comportamentos reprováveis a esse bem; (ii) a seleção dos 
indivíduos estigmatizados entre os demais que realizam delitos criminalmente sancionados”. 
BARATTA, Alessandro. op. cit, 2013, p. 161.   
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diligência na luta contra determinadas formas de criminalidade; das leis 

“hermafroditas” com forma de lei, mas vigor de ato administrativo; das leis cultivadoras 

do corporativismo, servindo de cabresto, para negociações do voto por 

favorecimentos particulares; das leis desalinhadas e ilógicas, inspiradas na liberdade 

de expressão, de cada vez mais difícil compreensão; das leis-expediente, da 

conformidade passiva das ideias dominantes, para sobreviver diariamente e quase 

sempre mal; das leis burocráticas, meramente sancionadoras de genéricos preceitos 

extrapenais. Portanto, o princípio da isonomia tão-somente é um fundamento 

romanticamente recitável nos bancos da academia, no entanto, sua aplicação é 

praticamente nula. 

No contraponto destas questionadas assertivas, BARATTA resume com 

resultado da teoria crítica: (i) o Direito Penal não defende todos e somente os bens 

essenciais, nos quais estão igualmente interessados a todos os cidadãos, e quando 

pune as ofensas aos bens essenciais o faz intensamente desigual e de modo 

fragmentário; (ii) a lei penal não é igual para todos, o ethos do criminoso é distribuído 

de modo desigual entre os indivíduos; (iii) o grau efetivo de tutela e a distribuição do 

status de criminoso é independente da danosidade social das ações e da gravidade 

das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a variável principal da 

reação criminalizante e da sua intensidade33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 BARATTA, Alessandro. op. cit, 2013. p. 162.   
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6. DIREITO COMPARADO PARA ENTENDIMENTO LEGISLAÇÃO SOBRE A 

PICHAÇÃO 

 

O uso do direito comparado no caso da “Pichação” é importante para ampliar o 

entendimento que a visão da criminologia crítica no que determina a ação, em si, relata 

não ser linear no ordenamento jurídico dos países onde o fenômeno acontece.  

É possível perceber que conceitualmente dentro da teoria das normas jurídicas 

entre os países, as diferenças que regram o comportamento humano são 

determinadas por uma série de fatores, dos quais o mais essencial para nosso estudo 

seja a da coercibilidade, de modo que tudo aquilo a que se chama direito pressupõe-

se uma ordem de conduta humana que deverá ser observada sob a possibilidade de 

haver uma coação institucionalizada, isto é, uma sanção direcionada para a 

observância da norma jurídica estabelecida34.  

Sobre a importância do direito comparado para o entendimento da 

criminalização do fenômeno da pichação e do grafite, Kelsen afirmar que as sanções 

do direito têm natureza de atos de coação, pois “reagem contra as situações 

consideradas indesejáveis” 35. Pode vir a ser executadas ou aplicadas através de 

força. Contudo, não basta apenas o elemento coerção, porque as mais diversas 

ordens jurídicas apresentam esse elemento, mas nem todas são obrigatórias em 

determinados espaço e tempo. 

Ao trazermos normas de outros sistemas jurídicos do brasileiro, será possível 

checar o que há de semelhanças e distinções entre o objeto comparado, neste caso 

a pichação e o grafitagem. Uma distinção fundamental observada é que somente na 

legislação brasileira é feita a separação do entendimento entre o que é a “Pichação” 

e a “Grafitagem”, diferindo das legislações aqui comparadas, onde não há separação 

nenhuma para a terminologia usada para este fenômeno urbano, que é Graffiti, 

considerando para o estêncil, o mosaico, o cartaz, o adesivo, o bombardeio de fios, 

as instalações, a projecção de vídeo e as tags (assinaturas). No sistema legal norte 

americano existem sanções que são aplicáveis sob o âmbito territorial dos Estados 

                                                           
34: Kelsen, Hans, Teoria pura do direito, Trad. João Baptista Machado, 6. ed., São Paulo, Martins 
Fontes, 1998, p. 35. 
35 Ibidem., 2013, p. p. 51 e ss. 
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Unidos, não tendo coercibilidade idêntica obrigatória no território Francês, por 

exemplo.  

Neste sentido, por meio do direito comparado será possível observar 

semelhanças ou não entre elementos de obrigatoriedade da coerção, tanto na 

legislação brasileira como na dos Estados Unidos e da França para o regramento 

social do ‘Graffiti’. Isso possibilitará a percepção das leis, sua aplicação e distinção 

sob a visão da criminologia aplicada na realidade destes países para o tratamento do 

mesmo fenômeno social: a pichação.  

 

6.1 O ‘Graffiti’ (pichação) nos Estados Unidos da América. 

 

Em sua origem, o ‘Grafite’ norte americano tem como forte presença o traço do 

ativismo social. Nos anos vinte, do século passado, há registros das mentes dos 

ativistas políticos no uso pioneiro do grafite para manifestar o pensamento e 

reivindicações de subculturas36.  

Essa "era pioneira" deu lugar, durante os anos 1960 e 1970, a um novo 

contorno social que ganha mudanças na popularidade e estilo do grafite nas grandes 

cidades americanas. Um exemplo dessa mudança é o uso de símbolos pulverizados 

por ‘gangues’ em paredes ou lugares públicos em Spokane, Washington37. As 

assinaturas, as mensagens escritas e as pinturas murais passam a consistir numa 

desfiguração de espaços públicos e edifícios, demarcando territórios e passando a ser 

um problema incômodo nas urbes.  

                                                           
36 COHEN, Albert K. Delinquent boys: the culture of the gang. Illinois: The Free Press, 1955. 
 
37: DAHRENDORF, Ralf. As classes e seus conflitos na sociedade industrial. Tradução de José Viegas. 
Ed. Da Universidade de Brasília, Brasília, 1982, p. 148. E ainda, onde acentua que o modelo teórico do 
consenso total e da total ausência de alienação acaba normalmente por ser imposto e imperativo, 
“porquanto o consenso espontâneo ou contratual (de Rousseau) não se dá. Uma sociedade de 
consenso puro – acrescenta – só é possível com polícia política; inversamente, o modelo de conflito é 
essencialmente anti-utópico: é o modelo de uma sociedade aberta” Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo; 
ANDRADE, Manuel da Costa. op. cit., 2013, p.253 e ss.   
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A influência do ‘grafite’ americano, especialmente a partir dos exemplos 

espelhados nas cidades de Nova Iorque e Chicago ganha relevo e influência 

internacional como uma forma de liberdade de expressão, de ativismo político e 

também pela demarcação de territórios urbanos, como feitos por grupos como os 

Savage Skulls, La Familia e Savage Nomads. 

Na década de 1960, várias ‘tags’ (assinaturas) de grupos passam a ter 

destaque, como os Philadelphia grafiteiros, Cornbread, Cool Earl e Topcat. O 

Cornbread é frequentemente citado como um dos primeiros escritores do grafite 

moderno nos Estados Unidos.  

Em Nova Iorque aparecem as primeiras inovações nos grafites: é lançado como 

um dos quatro elementos principais da subcultura Hip Hop (junto com rap, o DJ e o 

break). Os grafiteiros TAKI 183, Tracy 168 e Fase 2 e usavam nas ‘tags’ (assinaturas) 

o nome das ruas onde moravam e passaram a usar como instrumento de divulgação 

e visibilidade o metrô, levando as “tags” por toda a cidade. Eles lançam o movimento 

"all da city" (toda a cidade). Um grafiteiro do Bronx , lança uma escrita elaborada Tracy 

168 reconhecido por  usar o " wildstyle" (estilo selvagem) e, posteriormente viria 

reivindicar seu grafitismo como arte.  

Nos anos oitenta, o grafite se move a partir das ruas para o mundo da arte. Um 

exemplo é o grafiteiro Jean-Michel Basquiat que por meio da sua ‘tag’ SAMO entra 

nas galerias de arte (Gallery Navalha de Hugo Martinez) e faz conexões entre a rua, 

à arte e o mundo do hip hop.  

Na contramão da expansão do modismo do grafite, que pulverizava as suas 

diversas formas e linguagens em todos os lugares das cidades, as normas coercitivas 

para combater o fenômeno começavam a ser esboçadas, partindo de uma percepção 

social que a pulverização indiscriminada do grafite passava a incomodar a ordem e a 

urbanidade. Na década de 80 os grafiteiros começaram a se expandir e alterar a lógica 

social da cultura dominante com elementos da subcultura Hip Hop, conforme descrito 

no livro de 1984 Subway Art 38. 

                                                           
38 Com base neste entendimento SHECAIRA afirma que nos países mais adiantados, onde os direitos 
de cidadania são quase gerais, as disparidades nos domínios de vida assumem o lugar de exigências 
generalizadas por direito sociais, políticos ou civis. “As pessoas lutam pelo reconhecimento de valor 
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O ordenamento jurídico neste início se limitava como forma de combate a 

disseminação e “sujeira” e para isso foram criados programas de remoção de grafite, 

iniciado a partir das autoridades de trânsito. Quando a Autoridade de Transporte 

Metropolitano (MTA) de Nova Iorque começou a reparar as cercas dos pátios, a usar 

aço inoxidável (material que a pintura não adere) para revestimento dos trens, 

diminuiu de forma consistente o grafite no metrô e nas suas estações. O MTA passou 

a ter custos anuais de limpeza que chegava a cifras altíssimas, na casa de bilhões de 

dólares. Em meados de 1986, as autoridades de trânsito ganhavam sua "guerra contra 

o grafite", e a população de grafiteiros ativos diminuiu dentro dos metrôs.   

Antes da circulação dos metrôs limpos, as ruas estavam quase intocadas pelos 

grafiteiros.  Isso não só em Nova York, mas em outras grandes cidades americanas. 

Depois que as companhias de trânsito começam diligentemente limpeza de seus 

trens, o grafite começou a invadir as ruas da América e começa a surgir um público 

cada vez mais insatisfeito com o fenômeno. 

As autoridades municipais em outras cidades americanas seguem o exemplo 

de Nova Iorque, e passam a combater o grafite, por meio dos “esfregaços” (como foi 

chamado o combate ao grafite), nascidos no Bronx Sul, que se espalharam por todo 

o país, abrangendo edifícios, pontes e estradas em cada centro urbano. A partir da 

Filadélfia para Santa Barbara, Califórnia. Os custos anuais com a limpeza subiram em 

bilhões. O método de recuperar o espaço público do incômodo indesejado era tão 

caro, que o custo para reparos das propriedades grafitadas, foi um dos determinantes 

para que o discurso de dar um melhor aspecto na “qualidade de vida” da cidade, 

contribuindo com o combate de uma sensação geral de miséria e um medo elevado 

de crime foi ganhando força juntos as populações das cidades.  

A ideia que o grafite continha uma forte influência negativa sobre os valores de 

propriedade e reduzia a base fiscal foi muito difundido, e foi o argumento que reduzia 

os recursos disponíveis para outros serviços municipais além da limpeza da cidade, 

                                                           
comparável para a mulher, ou contra a poluição, ou pelo desarmamento, ou pela descriminalização das 
drogas leves, mas o fazem a partir de uma base comum de cidadania. Neste sentido os movimentos 
sociais vão se formar estritamente dentro das fronteiras da sociedade civil. Mesmo a desobediência 
civil só faz sentido se uma firme estrutura de direitos civis – e a obrigação de obedecer a lei – pode ser 
presumida”. SHECAIRA, Sergio Salomão. op. cit., 2013, p. 126 e ss.    
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tais como escolas, proteção contra incêndio e saneamento, que ganhou força na 

sociedade. 

Em 1984, na Filadélfia foi criada da Philadelphia Rede Anti-Grafite (PAGN) foi 

criado para combater as crescentes preocupações da cidade cerca de grafites 

relacionadas com a gangue. PAGN levou à criação do Programa de Artes Mural, que 

substituiu as ‘tags’ com elaborados murais protegidos por lei municipal, com multas e 

penalidades para quem tentasse deteriorar estes espaços. 

Os defensores da "teoria da janela quebrada" surgem neste período. O então 

prefeito de Nova Iorque, Ed Koch assume de forma vigorosa as ideias esboçadas 

nesta teoria39 e promoveu uma campanha anti-grafite agressiva resultando em "o 

lustre"; uma lavagem química para trens que dissolviam a pintura. A cidade adotou 

uma política de tolerância zero extenuante desde então. No entanto, o grafite é 

considerado como um delito de menor-incômodo, por isso as sanções muito 

diferentes. Em Nova Iorque os telhados tornaram-se o local de grafite convencional, 

após os grafites em trens deixarem de existir40.  

Em 1995, prefeito Rudolph Giuliani, por meio de legislação especifica, cria a 

Anti-Graffiti Task Force, uma força tarefa, com a incumbência de combater o problema 

dos grafiteiros, configurando uma das maiores campanhas anti-grafite na história dos 

Estados Unidos. Nesse mesmo ano foi criado sob o Código Administrativo de Nova 

York, que proibiu a venda de aerossol, latas de tinta spray para adolescentes com 

menos de 18. A lei também exigia que os comerciantes que vendiam tinta spray não 

podiam expor as latas, devendo guarda-las atrás de um balcão, fora do alcance de 

                                                           
39 WILSON, James Q; KELLING, George L; SKOGAN, Wesley G. Broken windows: the police and 
neighborhood safety, Atlantic Monthly, 1982.   
40 Jacinto COUTINHO destaca que em julho de 1994, “o prefeito recém-eleito de Nova York, Rudolf 
Giuliani, e seu chefe de polícia, William Bratton, começaram a implantar uma estratégia de policiamento 
baseada na manutenção da ordem, enfatizando o combate ativo e agressivo de pequenas infrações — 
a grande maioria, quando muito, meros atos desviantes, como estudados na criminologia — contra a 
qualidade de vida, como pichação, urinar nas ruas, beber em público, catar papel, mendicância e 
prostituição. A política, que ficou conhecida como “a iniciativa de qualidade-de-vida” (quality-of-life 
initiative), foi baseada nos escritos e estudos de James Q. WILSON, George L. KELLING e Wesley G. 
SKOGAN. Os dois primeiros são autores do artigo "Broken windows: the police and neighborhood 
safety", publicado na edição de março de 1982 do periódico Atlantic Monthly”. COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda; CARVALHO, Edward. Teoria das janelas quebradas: e se a pedra vem de dentro? 
Revista de Estudos Criminais, ITEC. Ano 3, nº 11, Porto Alegre. 2003, p. 23 . 
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potenciais ladrões.  As violações da lei anti-grafite carregam multas de US $ 350 

(trezentos e cinquenta dólares) por incidente.  

Em 2006, foi apresentada outra legislação pelo conselheiro municipal Peter 

Vallone, Jr. onde torna ilegal para pessoas com idade inferior a 21 anos comprar tinta 

em spray ou marcadores permanentes. A lei causou a indignação de estudantes de 

arte e dos "legítimos" grafiteiros. O Departamento de Polícia de Nova Iorque, a partir 

dessa legislação, passa a fazer cumprir as restrições. Uma medida similar foi proposta 

em New Castle County, Delaware, e em abril de 2006 é aprovada em lei como uma 

ordenança município, em maio de 2006.  

O prefeito de Chicago, Richard M. Daley criou o "Graffiti Blasters" para eliminar 

o grafite e vandalismo relacionado a gangues. A agência anuncia a limpeza livre 

dentro de 24 horas usando solventes para remover qualquer variedades de grafite.  

Em 1992, um decreto-lei foi aprovado em Chicago que proíbe a venda e posse 

de tinta spray e certos tipos de equipamentos de erosão e marcadores. A lei cai sob o 

Capítulo 8-4: Peace Pública e Bem-Estar, Seção 100: Vagrancy. A lei específica (8-4-

130) faz do grafite um crime com uma multa não inferior a US $ 500 (quinhentos 

dólares) por incidente, superando a pena por embriaguez pública, venda ambulante 

ou interromper um serviço religioso. 

Em 2005, a cidade de Pittsburgh implementa um sistema personalizado de 

rastreamento de grafiteiros, criando um banco de dados orientado a colher provas 

para a acusação de suspeitos, ligando as suas ‘tags’ para os casos de combate ao 

grafite. Um dos primeiros suspeitos a ser identificado pelo sistema como sendo 

responsável por grafites ilegais foi Daniel Montano, conhecido como Mfone. Ele foi 

apelidado de "o Rei do Grafite" por ter marcado perto de 200 edifícios na cidade, e 

mais tarde foi condenado a 2,5 e depois a 5 anos de prisão.  

Rapid City, Dakota do Sul contém uma seção da cidade conhecida como Beco 

arte, um beco no centro do distrito entre Main Street e Rua São José e alongamento 

de 6 a 7th Street. Primeiro, ele começou a se formar adequadamente por volta de 

2005, e expandiu-se desde então. Enquanto grafite é em grande parte ilegal em Rapid 

City e não há ordenanças apologia isso, Beco Art é propositadamente ignorado pela 

aplicação da lei e limpar tripulações e confia na comunidade de artistas e proprietários 



49 
 

de terras para adicionar e manter o espaço. O beco tornou-se bastante popular para 

turistas e se tornou um centro cultural para a cidade.  

A Chicago Transit Authority (autoridades de trânsito) começou processando 

pichadores que foram presos e punidos com a obrigatoriedade de pagar os custos de 

limpeza e, em alguns casos, os limpar as grafitagens também. A agência perde cerca 

de US $ 1 milhão em custos a cada ano. 

6.1.1 Lei do Grafite da cidade Nova Iorque 

 

§ 10-117. Desfiguração da propriedade, posse, venda e exibição de latas de tinta 

spray aerosol, marcadores e ácido para gravura é proibida em determinados casos. 

a) Nenhuma pessoa deve escrever, pintar ou desenhar qualquer inscrição, número ou 

marca de qualquer tipo em qualquer edifício público ou privado ou outra estrutura ou 

qualquer outra propriedade real ou pessoal de propriedade, operado ou mantido por 

uma empresa de utilidade pública, da cidade de Nova York ou qualquer agência por 

qualquer pessoa, empresa ou corporação, ou qualquer propriedade pessoal mantida 

em uma rua da cidade ou outros bens de propriedade da cidade em conformidade 

com uma franquia, concessão ou autorização revogável concedida pela cidade, sem 

que tenha sido obtido o consentimento expresso do proprietário ou operador do 

estabelecimento. 

b. Nenhuma pessoa deve levar uma tinta spray aerossol pode, ou marcador com 

pontas ou ácido para gravura em qualquer edifício público ou outra instalação pública 

com a intenção de violar as disposições da subdivisão de uma desta seção. 

c. Nenhuma pessoa deve vender ou oferecer a venda de uma tinta spray aerosol, ou 

marcador indelével ou ácido gravura a qualquer pessoa com menos de dezoito anos 

de idade. 

d. Todas as pessoas que vendem ou oferecem latas de tinta aerossol de pulverização, 

marcadores indeléveis ou ácido para gravura não pode colocar essas latas, 

marcadores ou ácido em exposição e podem exibir apenas fac-símiles de tais latas, 

marcadores ou ácido decapagem contendo nenhuma pintura, de tinta ou ácido. 
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e. Para a finalidade desta secção, o termo "amplo Pontas marcador indelével" 

entende-se qualquer marcador de metal ou similar, ponta para usar líquido que não 

seja solúvel em água e que tem uma superfície de escrita ou ponta em ângulo de meia 

polegada ou maior. Para efeitos desta seção, o termo "ácido gravura", qualquer 

líquido, creme, pasta ou substância química similar que pode ser usado para gravar, 

desenhar, esculpir, esboço, gravar, ou alterar, modificar ou prejudicar a integridade 

física de vidro ou de metal. 

§2. Esta lei local entra em vigor 120 dias após a promulgação. 

Título 10 § 117,1 estabelece um Grupo de Trabalho Anti-Grafite, que avalia o âmbito 

e a natureza do problema de pichações da cidade, analisa a eficácia das disposições 

existentes de direito destinadas a reduzir o vandalismo do grafite e propõe alterações 

para reforçar essa legislação. Além disso, a Força Tarefa, para pode realizar atividade 

voltadas a aplicação da lei e sugerir as formas de intensificar a capacidade de 

execução, identificar programas anti-grafite na cidade existente, examina os esforços 

de outras jurisdições para combater grafitei e considera a replicação de tais programas 

em Nova Iorque, e propõe um programa anti-grafite abrangente. 

Título 10 § 117,2 da Cidade Administrativa Código Direito de Nova York permite que 

o Mayor para oferecer e pagar uma recompensa, não superior a US $ 500, para 

qualquer pessoa que forneça informações que levem à apreensão, perseguição ou 

condenação de qualquer pessoa que vandalizes propriedade. 

 

6.1.2 Lei do Grafite no Estado de Nova Iorque 

 

§145.00 da Lei Penal o Estado afirma que uma pessoa é culpada de dano criminal no 

quarto grau, quando ele ou ela, não tiver o direito a fazê-lo, intencionalmente danos a 

propriedade de outra pessoa, intencionalmente participa na destruição de um edifício 

abandonado ou negligentemente danifica a propriedade de outra pessoa, pagará 

multa de montante superior a US $ 250 (duzentos e cinquenta dólares). 

§145.05 da Lei Penal Estado afirma que uma pessoa é culpada de dano criminal no 

terceiro grau, quando com a intenção de danificar a propriedade de outra pessoa, e 
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não ter direito a fazê-lo, ele ou ela danifica a propriedade de outra pessoa em uma 

quantidade superior a US $ 250.  

§145.10 afirma que uma pessoa é culpada de dano criminal em segundo grau, 

quando, com a intenção de danificar a propriedade de outra pessoa, e não ter direito 

a fazê-lo, ele ou ela danifica a propriedade de outra pessoa em valor superior a US $ 

1.500 (hum mil e quinhentos dólares). 

 

6.1.3 Ordem Executiva Força Tarefa Anti-Grafite do prefeito 

 

Para o Prefeito de Nova Iorque a grafitagem tem um efeito contrário a qualidade 

de vida e com isso cria uma impressão de desordem e caos, além de poder ser um 

precursor para outros atos mais graves de criminalidade e violência, bem como a 

depreciação dos bens públicos e privados e do alto custo se estima em anualmente 

em milhões de dólares com a limpeza. 

Além disso, o grafite e as “tags” também já estavam sendo usadas como meio 

de comunicação entre traficantes e gangues. 

Isto posto, em 11 de julho de 1985, publicou a Ordem de Serviço Nº 24, com 

posta por duas seções. 

Nesta Ordem de serviço, instituiu-se um grupo de trabalho Anti-Grafite, 

composto por vários departamentos do organismo municipal tais como, Limpeza 

Urbana, Polícia, Assuntos Culturais, Assuntos do Consumidor, Transporte, Liberdade 

Condicional, Edificações e etc., devendo cada um deles designar um oficial de alto 

nível, além de outras autoridades Metropolitana e Estaduais também para compor 

essa força tarefa, sendo estes co-coordenados pelo Gabinete do prefeito e pelo 

Departamento de Polícia, a quem atribuiu as tarefas  de  programar e organizar 

reuniões, emitir relatórios e executar outras funções para facilitar o trabalho dessa 

Força-Tarefa. 

As ficou definido que as competências e atribuições da força tarefa, seriam 

sobretudo, avaliar a magnitude do “vandalismo” por toda cidade, para então 
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estabelecer quais seriam os mecanismos e os esforços necessários, públicos e 

privados, para controlar o grafite, para remover pichações existentes, e nesse 

particular, verificar a possibilidade de inserir grupos de voluntários; bem como uma 

revisão da legislação vigente para esse controle. 

Optou-se também por um levantamento de tecnologias e métodos que já 

estariam sendo utilizados por outras cidades e sua viabilidade em Nova Iorque, como 

também, a propositura de programas comunitários e educacionais, complementares 

à aplicação da lei, com o objetivo de educar o público sobre os efeitos econômicos e 

sociais do grafite na cidade. 

Para tanto, delegou a força–tarefa, competência para consultar a 

regulamentações dos demais entes federativos, à outras autoridades e também; a 

especialistas, associações, grupos e conselhos comunitários, para o desempenho de 

suas funções, com a obrigação de reunir-se no mínimo 4 vezes no ano, e apresentar 

ao prefeito um relatório detalhando suas avaliações e recomendações.  

 

6.2 O ‘Graffiti’ (pichação) na França. 

 

A França se notabiliza pelo constante e relevante debate social sobre o 

fenômeno do grafite. O Conselho de Estado afirma que no tocante da legislação 

vigente, só o direito público, não é suficiente o bastante, para o exame de licitude da 

prática do grafite. É necessário que haja para tanto a comprovação do consentimento 

de seu proprietário, tanto para quem é proprietário do muro ou local grafitado, bem 

como para o direito autoral do grafiteiro. 

Quando o grafite ocorre em trens ou as “pulverizações” de “tags” em banheiros, 

é possível classificar tal ato como vandalismo ao bem público. Mas nem sempre é 

assim, aliás, via de regra é muito difícil determinar se o que foi praticado é mesmo 

vandalismo, principalmente se a legislação de determinada cidade privilegiar o valor 

estético como um bem coletivo. Portanto, não há uma preocupação na legislação 

francesa em resguardar um ambiente urbano “uniformizado”; inclusive, só virão a 
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sofrer sanções as grafitagens que por assim dizer “ferirem” a estética normatizada nos 

códigos urbanos de cada cidade 41.  

Em alguns casos, a jurisprudências confirmam a incapacidade de se reivindicar 

um direito autoral, quando a grafitagem ocorre em local não autorizado e, portanto, 

ilegal. Para termos uma comparação, por exemplo, no entendimento da Corte 

Suprema, quando do julgamento sobre um filme pornográfico, manifestou-se que a 

cópia e reprodução de uma obra, não devem ser instrumento de censura, pois mesmo 

sendo ela imoral, está protegida. No entanto nada diz, há um vazio na legislação, 

quanto a proteção dos direitos autoral quando a ilegalidade é comprovada.  

O artigo 322-1 do Código Penal proíbe "o ato de desenho inscrições, símbolos 

ou desenhos, sem autorização prévia, em fachadas, veículos, autoestrada ou de 

mobiliário urbano". Portanto, um grafite criado ilegalmente não é protegido pela 

legislação de direito de autoral francês.  

No entanto, "Na ausência de evidência de sua natureza ilegal, uma obra (...) 

goza da proteção conferida pela lei sobre propriedade literária e artística", é o que diz 

a Suprema Corte em uma decisão em setembro do ano de 1999. Essa jurisprudência 

pacificou ser incapaz a reivindicação o direito autoral de um grafite, quando a sua 

localização for considerada como ilegal.  

Podemos dizer a priori que qualquer pessoa (fotógrafos, artistas, editores de 

livros, cartões postais e reproduções em tabelas, sites) podem reproduzir livremente 

as obras de arte urbana feitas sem o acordo do proprietário da local onde foi realizada 

a grafitagem. No entanto, é questionável se é ou não ao fotografar o resultado de um 

ato criminoso. 

A jurisprudência de 27 de setembro de 2006, o Tribunal de Recurso de Paris, 

já referido, como é óbvio. É legal para reproduzir estas obras, na medida em que a 

                                                           
41 Para ZAFFARONI e BATISTA, “a criminalização primária consiste no ato e o efeito de sancionar uma 
lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. Trata-se de um ato formal 
fundamentalmente programático o deve ser apenado é um programa que deve ser cumprido por 
agências diferentes daquelas que o formulam”. ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo; SLOKAN, 
Alejandro; ALAGIA, Alejandro. Direito Penal Brasileiro. 4ª Edição, Editora Revan, Rio de Janeiro, 2011. 
p. 43. 
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reprodução não seja um problema para o proprietário do espaço (imóvel). “O 

proprietário de uma coisa, sem direito exclusivo sobre ela, não pode opor-se ao uso 

de sua imagem por um terceiro, se isso não lhe causar transtorno legal. ”  

- Tribunal de Apelação de Paris, 27 de setembro de 2006, D. 2006. IR 2693  

Cada fotógrafo deverá ter sempre em mente este pensamento e se perguntar se a 

sua fotografia pode conter ou não, risco legal para o proprietário dos meios de 

comunicação, portanto, o embaraço legal não é para o autor da obra, mas o 

proprietário.  

Para que a arte popular e os direitos do autor estejam cobertos pela legislação 

dos direitos autorais, um trabalho deve ser original e valorizar o estabelecimento pré-

existente. "Direitos autorais é um conceito muito amplo que permite que pequenos 

artistas sobrevivam da sua arte, como também, permite a outros embolsar bilhões”, 

diz Normand Tamaro, advogado especializado em direitos autorais. Em outras 

palavras, grafite pode ser considerado um trabalho do ponto de vista jurídico. "Ele é 

protegido pela lei dos direitos autorais automaticamente a partir de sua criação", 

acrescentou o advogado. 

Assim, já está pacificado juridicamente que o "Copyright" é o direito exclusivo 

de reproduzir, publicar e vender um trabalho. Em geral, o criador é o primeiro 

proprietário dos direitos autorais. Quando um comprador adquire uma tela, por 

exemplo, torna-se o proprietário do papel, mas não do "desenho", como tal, não 

poderia reproduzir ou modificá-lo à vontade, sem a permissão de seu criador. É o 

mesmo para a parede, seja legal ou ilegal. “Independentemente do meio, até mesmo 

uma tatuagem na pele é coberta por direitos autorais, afirma o Sr. Tamaro. Mas com 

grafite, este direito aplica-se em um meio que o artista não controla“.  

Casos de visibilidade são esclarecedores como aconteceu em 2011: Graffiti 

vs Chevrolet, é um exemplo esclarecedor. Como parte da campanha promocional do 

Chevrolet Sonic, sua publicidade instalou um mural criado durante o festival Pressão 

Under e as agências de comunicação e publicidade responsáveis pela propaganda 

deixaram de pagar os vinte artistas que criaram esses grafites. “Eles não poderiam 

ignorar a lei”, foi o que disse Adrien FUMEX, coordenador da galeria de pintura fresco. 

Eles deram uma contribuição para Snatches Eléctrica, proprietários do muro. 
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O grafiteiro Sterling Downey, co-fundador do festival Under Pressure tomou a 

defesa dos artistas envolvidos e se utilizou dos comerciais de TV, da Internet e 

catálogos como provas recolhidas para justificar um abuso de direito autoral a nível 

nacional. Tudo foi resolvido de forma amigável. A Chevrolet Canadá não tinha nenhum 

interesse de que o caso fosse parar em um tribunal. Dada a magnitude do caso, eles 

preferiram remover toda a campanha. “Diz o Sr. FUMEX”. Nesta batalha digna de 

David contra Golias, centenas de milhares de dólares foram desembolsados para 

compensar artistas. 

 

6.2.1 Estatuto Legal de Arte Urbana da França 

 

O estatuto jurídico da arte urbana na França é complexo. Fala de arte de rua: 

direitos de propriedade, direitos de autor e de responsabilidade legal em caso de 

violação do direito. Finalmente, a jurisprudência está interessado em direitos de autor 

e salienta que o autor é privado, se o trabalho foi feito de forma ilegal, sem a permissão 

do proprietário dos meios de comunicação. 

Definições  - arte urbana e arte de rua  

Arte urbana, ou "arte de rua 1" é um movimento artístico contemporâneo. Ele 

inclui todas as formas de arte realizada na rua ou em locais públicos, e inclui várias 

técnicas, tais como: grafite, estêncil, Mosaic, o cartaz, o adesivo, o bombardeio de 

fios, instalação, projecção de vídeo, Isto é principalmente uma arte efêmera visto por 

um grande público. 

Os suportes de arte urbana pode ser muito variado. O apoio é o que vai criar. 

Eles são especialmente dos muros da cidade em grandes áreas urbanas em locais 

frequentados por seres humanos. vários tipos possíveis de apoio podem ser 

distinguidos: 

A rua: construção de paredes, painéis, sinais de trânsito: Rolando em 

caminhões, trens e metrôs (como um todo, trem inteiro, de ponta a ponta, de cima 

para baixo); outras construções humanas: túneis, ferrovias, pontes, telhados; 
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elementos naturais: árvores, rochas. O Estatuto não estabelece o que é obra de arte 

ou não.  

Portando, ser necessário o juiz para definir o status de obra de arte, que é 

baseada principalmente na originalidade da criação. Isto significa que a tarefa é difícil. 

É por vezes difícil definir o estado de obra de arte, como evidenciado pelos exemplos 

seguintes: Tag De Gaulle, que remonta meio século; Rua guerra arte do graffiti; 

grafites etiquetas no topo de um edifício; Placa de informação de um centro desportivo 

coberto com uma tag. 

A dificuldade é que a própria definição de uma obra de arte. Quem e como pode 

definir o que é uma obra de arte ou o que não é. Devemos considerar um caráter 

estético? Ou uma mensagem simples de qualquer natureza (político, religioso, 

rebelde) é suficiente para conceder o estatuto de obra de arte. A suástica e um 

emblema nazista simbolicamente questionável, pode ser barrado, ele se assemelha  

a definição uma de não obra de arte. A mensagem transmitida é ruim e o conceito de 

arte parece desaparecer sob o peso da mensagem transmitida. Na verdade, isso 

demonstra que o conceito de arte francês é de fato um produto puramente humano, 

lábil a partir da sensibilidade da sociedade. 

Finalmente, um insulto incitar o ódio, de qualquer natureza (homofóbico, 

racista, anti-semita ) ele pode qualificar-se como uma obra de arte? Basta dizer que, 

cabe ao juiz determinar caso a caso, se é uma obra de arte ou não, tendo em conta o 

contexto em que a criação foi feita. 

Quanto ao direito de propriedade, por exemplo: A Tate Modern usa seu abusus 

(direito de destruir) uma obra dos grafiteiros brasileiros Os Gêmeos após o fim de uma 

exposição sobre arte de rua. O direito de propriedade é o direito de usar, gozar e 

dispor da coisa, para ser o mestre absoluto e exclusivo, tal como previsto por lei. A 

propriedade também significa que a propriedade sobre a qual este direito. Esta 

propriedade pode ser móvel ou imóvel. direitos de propriedade tradicionais incluem: 

O usus: o direito de usar e controlar o uso da propriedade, o direito de reaver 

se aplicáveis (por exemplo, etiquetas de cerca pintada); Fructus: o direito a qualquer 

benefício a partir da propriedade (por exemplo, o fato de pagar uma taxa para uma 

empresa para uma publicidade parede pintada na empena de uma casa); O abusus: 
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o direito de destruir (por exemplo, repintar-lo ou eliminá-lo), o direito de transferir a 

propriedade contra o dinheiro (venda) ou outro tipo de consideração (barter), ou como 

livre (doações, legados) 

Quanto ao direito de reprodução na França, esta é  definida pelo artigo L 122-

3 do Código de Propriedade Intelectual. Reprodução consiste na fixação física do 

trabalho por qualquer método que permite a comunicação ao público de uma maneira 

indireta. A reprodução pode ser feito das seguintes maneiras: impressão, desenho, 

gravura, fotografia, fundição e todos os processos de artes gráficas e plásticas, 

mecânicas, cinematográficas ou magnéticos. 

Quanto a natureza do que é  legal ou ilegal a análise da existência de um acordo 

do proprietário e o apoio à criação ou não é crucial para definir outros elementos 

jurídicos da criação como o seu estatuto, propriedade ou direitos de autor. Vários 

cenários são possíveis sobre a legalidade da obra. 

Caso 1- existência de um acordo entre o artista e o dono do apoio à criação. 

-  Caso - O trabalho é legal e está afixada num suporte (um muro, cerca, 

calçada), a pedido do seu proprietário e em conformidade com a lei 

(planeamento urbano, direitos de autor, não incitamento ao ódio). Por definição, 

neste caso, o trabalho é o resultado de um contrato seja oral ou escrita. Por 

exemplo, um mural, a pedido de um município. em geral, falamos de arte 

pública. 

Podemos mencionar, por exemplo, a prestação de paredes dedicada ao grafite 

(como em Veneza Pit na Califórnia, como o Palais de Tokyo em Paris e Gatineau, é 

uma prática comum de implementação implementadas pelos municípios ou outras 

instituições cujo objectivo declarado é canalizar de maneira localizada a energia 

criativa dos grafiteiros. Estas condições nem sempre se prestam ao jogo, por medo 

de que este é um ardil para conhecer a sua identidade ou porque consideram qualquer 

institucionalização do grafite como absurdo ou prejudicial para a essência do grafite 

com arte subversiva. Ordens decorações para grafite, organização de festivais de 

grafite (Kosmopolite em Bagnolet, desde 2002, Jam graffiti em Chalon-sur-Saône, 

etc.) têm o mesmo objetivo. Podemos também mencionar que a Miss Tic 
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rotineiramente pede a permissão do titular, uma vez que a sua condenação, em 1999, 

por degradar um ambiente. 

Caso 2 - O trabalho é ilegal - Embora realizado com o consentimento do proprietário, 

não respeita a lei. Por exemplo, um grafite que assumiria os personagens de um 

desenho animado protegido por propriedade intelectual. Ou, uma obra que, apesar de 

o acordo do proprietário não cumprir as regras de planejamento urbano. 

Caso 3: falta de acordo entre o criador e proprietário do apoio à criação.  O trabalho 

só é ilegal porque é realizada em um suporte sem o consentimento de seu proprietário. 

Este é o caso arte de rua mais comum. Por exemplo uma marcação na parede de um 

edifício. O trabalho pode ser até duplamente ilegal porque é feita sem o consentimento 

do proprietário e de violar as regras do estatudo de regras urbanas. Por definição, os 

danos criação apoio do proprietário do bem. É, portanto, legalmente vandalismo e é 

punível por lei como tal. É provável para torná-los sujeitos a sanção penal a seu autor. 

Vale o artigo L 322-1 do Código Penal 

"A destruição, degradação ou deterioração de bens pertencentes a outra pessoa é 

punido com pena de prisão de dois anos e uma multa de € 30.000 (trinta mil euros), a 

menos que tenha como resultado uma ligeira lesão". 

"Plotagem inscrições, símbolos ou desenhos, sem autorização prévia, em fachadas, 

veículos, auto-estrada ou rua mobiliário é punido com multa de €3.750 e uma pena de 

trabalho comunitário quando resultava uma pequena lesão. " 

Essencialmente, a problemática colocada por fotógrafos da arte urbana às 

vezes é muito estético e original e cria conflito como um monte de interesses. Isto é 

especialmente verdadeiro para os fotógrafos que tiram fotografias de arte urbana. 

Eles, então, legitimamente perguntar sobre o direito ou não de publicar, reproduzir ou 

vender suas fotos. No entanto, a resposta é claramente negativa como no caso 1, ou 

se o artista recebeu o acordo do proprietário dos meios de comunicação. No entanto, 

a questão que se coloca no caso 2. Na verdade, pode um grafiteiro promover a 

reivindicação de direitos autorais, se ele não obter o consentimento do proprietário 

dos meios de comunicação? 
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O mesmo problema, então, surge para os editores de jornais, livros, sites ou 

outros. Será que eles têm o direito de reproduzir uma obra de arte de rua criada sem 

o consentimento do proprietário dos meios de comunicação? Não há nenhuma 

legislação clara sobre este fenômeno hoje.  

- Conselho de Estado - Acórdão de 10 de Março de 2004 (No. 255284) 

Alguns interpretaram a lei de 27 de setembro de 2006 podem criar um certo potencial 

para auteur 4,9,10,11,12. Com efeito, o Tribunal de Recurso de Paris foi chamado a 

pronunciar num caso específico e manteve o conceito legal de "obra de arte efêmera" 

7.8. Foi um procedimento realizado pela SNCF. No entanto, o Tribunal de Recurso de 

Paris não diz nada sobre a alegada existência de direitos de autor. Baseando-se nesse 

caso para se pronunciar sobre a existência de um direito de autor não parece 

relevante. Por não se referindo aos direitos de autor, o acórdão do Tribunal de 

apelação de Paris evita cuidadosamente entrar neste debate e se limita à questão que 

ele tinha que decidir. Pode-se imaginar que, se ela tinha falado sobre a questão, pode-

se considerar que o artista realizar seu trabalho na ilegalidade não vê a nascituros de 

facto de direitos de autor. Com efeito, deve recordar-se que o artigo L121-1 al. 2 do 

TPI, os direitos morais (atributo do direito de autor) é perpétuo, inalienável e 

imprescritível. Assim, não podem ser transferidos e pode ser exercido pelo próprio 

autor ou pelos seus sucessores, por tempo indeterminado. No caso de uma obra 

ilegal, o autor não renunciar a seu direito moral, mas em shows particulares. 

Privação de direitos autorais de um grafiteiro que produziu uma obra em um 

dispositivo sem o consentimento de seu proprietário. Tal como está, dada elementos 

certos anteriores, pode-se dizer que o artista seja privada do direito de autor, ele 

realizou um trabalho em um dispositivo sem o consentimento de seu proprietário, ou 

seja ilegalmente. Além disso, a reputação real de um grafiteiro estar nesta situação 

não muda essa leitura da lei. Ele pode exercer a sua fama para reivindicar um direito 

de autor. Finalmente, a prescrição de um crime, se torna convicção impossível do 

autor, não cria qualquer direito. Assim, um grafiteiro apresentará a prescrição de sua 

ofensa para reivindicar um direito de autor.  
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7. JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

7.1 Casos Sobre Pichação. 

7.1.1 TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00181823720084013800 (TRF-1) 

Data de publicação: 20/02/2015 

Ementa: CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PICHAÇÃO. INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. MULTA. LEGALIDADE. I - Em que pese a leitura do art. 72 , § 3º 

da Lei nº 9.605 /98 indicar a observância de suposta gradação entre as penalidades 

administrativas de advertência e multa simples, verifica-se que não há qualquer 

interdependência entre as cominações descritas na espécie, notadamente, em face 

da regra descrita no § 2º, deste mesmo artigo que garante a aplicação da penalidade 

de advertência, "sem prejuízo das demais sanções previstas". II - Afigura-se legítima 

a lavratura do Auto de Infração, bem como a multa administrativa imposta ao recorrido, 

em razão do cometimento de infração ambiental, consistente na pichação de 

edificação urbana, tipificada no artigo 65 da Lei nº 9.605 /98 e no artigo 52 do Decreto 

nº 3.179 /99 (atualmente prevista no Decreto 6.514 /2008), não havendo o que se falar 

em ausência de lesão ao bem jurídico protegido, mormente tendo em vista que o ato 

administrativo impugnado encontra-se em consonância com o princípio da prevenção. 

III - Por fim, verifica-se que o valor fixado a título de multa, no montante de R$ 1.000,00 

(um mil reais), não se mostra excessivo ou exorbitante, posto que corresponde ao 

valor mínimo previsto para a infração, nos termos do aludido art. 52 do Decreto nº 

3.179 /99. IV - Apelação provida. Sentença reformada. 

7.1.2 TJ-RS - Apelação Cível AC 70063538540 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 30/03/2015 

Ementa: ECA. ATO INFRACIONAL. DANO. PICHAÇÃO. PROVA. AUTORIA E 

MATERIALIDADE. 1. Tratando-se da prática de fato tipificado como dano, que 

consiste na pichação de uma porta do salão comunitário da cidade, que ficou 

cabalmente comprovada, é dispensável perícia específica para comprovar a 

materialidade. 2. Como o dano restou é incontroverso e foi admitido pelo próprio 
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infrator, sendo também apontado pelas testemunhas, resta esvaziada a 

inconformidade, pois o adolescente efetivamente praticou o ato infracional que lhe é 

imputado. 3. Não se pode cogitar de fragilidade da prova quando o adolescente foi 

apreendido em flagrante, portando consigo um tubo de "spray" utilizado para praticar 

o ato infracional e confessou a prática do dano, ou seja, a confissão está em harmonia 

com o quadro probatório produzido. 4. Tratando-se de adolescente que praticou o ato 

infracional tipificado como dano, é adequada a aplicação da medida socioeducativa 

de prestação de serviços à comunidade para que tome consciência de que deve 

respeitar o patrimônio alheio, mostrando a ele a censura que repousa sobre a conduta 

desenvolvida com manifesto o propósito de reeducá-lo. Recurso desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70063538540, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 25/03/2015). 

7.1.3 Apelação Crime ACR 70050355916 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 16/05/2014 

Ementa: APELAÇÃO CRIME. PICHAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE. Caso concreto em que os denunciados picharam patrimônio 

público, incidindo à conduta praticada o delito tipificado no artigo 65 da Lei 9.605 /98, 

especial em relação à ação do dano prevista no diploma penal. Especialidade 

mantida. Precedentes deste Órgão Fracionário. Absolvição com relação ao crime de 

dano conservada. RECURSO DEFENSIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO 

CONSTATADA - MATERIALIDADE E AUTORIA. Prova cabal da autoria e da 

materialidade. Autos que contemplam elementos autorizadores da manutenção da 

condenação. Depoimentos e declarações coerentes em sede policial e na fase 

judicializada. PENA DE MULTA. A pena de multa constitui sanção de caráter penal, 

não existindo previsão legal que autorize sua isenção. Revestida de aplicação 

cogente, eventual isenção da pena pecuniária viola o princípio constitucional da 

legalidade, sendo que em caso de insolvência absoluta do condenado, poderá não 

ser executada até ulterior possibilidade financeira, antes da prescrição, que viabilize 

a cobrança coercitiva, relevando-se que competência para tal análise é do juízo da 

execução penal. DETRAÇÃO. ART. 387, § 2º , CPP . LEI Nº. 12.736 /2012. Ausência 
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de prisão provisória no presente a ensejar a aplicação da detração. NEGARAM 

PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70050355916, 

Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, 

Julgado em 08/04/2014) 

7.1.4 TJ-RS - Apelação Crime ACR 70050746304 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 08/04/2013 

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES AMBIENTAIS. PICHAÇÃO. MATERIALIDADE 

E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 

Comprovado que o réu pichou, à noite, edificação urbana, resta caracterizado o crime 

ambiental previsto no art. 65 da Lei nº 9.605 /98, com a incidência da agravante do 

art. 15, inciso II, alínea i. Decisão absolutória de primeiro grau reformada. 

DOSIMETRIA DAS PENAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVAMENTE OPERADA PELA 

REPRIMENDA CONCRETIZADA EM ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 

Fixada pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser 

cumprida no regime aberto, cumulada com multa no menor patamar possível. 

Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, pois transcorrido lapso superior a 02 

(dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação desta 

decisão condenatória, descontado o período em que o feito remanesceu suspenso. 

Declaração da extinção da punibilidade para o crime que se mostra impositiva. 

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. INOCORRÊNCIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. Os fatos denunciados consistem em crime único, 

vez que uma única conduta - a pichação de edificação urbana - causou um único 

resultado típico, qual seja, a pintura do referido muro. Incidência do princípio da 

especialidade. Inexistência de concurso formal de delitos. Decisão absolutória 

mantida quanto ao dano qualificado, porém sob o fundamento do artigo 386, inciso III, 

do Código de Processo Penal. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DISPOSIÇÕES 

DE OFÍCIO QUANTO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70050746304, Sétima Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 

14/03/2013) 
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7.1.5 TJ-PR - PROCESSO CRIMINAL Recursos Apelação APL 

007905719201481600140 PR 0079057-19.2014.8.16.0014/0 (Acórdão) (TJ-PR) 

Data de publicação: 14/12/2015 

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. O APELANTE FOI DENUNCIADO PELO DELITO 

TIPIFICADO NO ART. 65, CAPUT DA LEI FEDERAL N.º 9.605/1998, QUAL SEJA? 

PICHAR OU POR OUTRO MEIO CONSPURCAR EDIFICAÇÃO OU MONUMENTO 

URBANO? A DENÚNCIA FOI RECEBIDA, SENDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA E UM 

INFORMANTE. SOBREVEIO SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA DENÚNCIA A FIM DE CONDENAR O APELANTE PELA PRÁTICA DO 

DELITO PREVISTO NO ART. 65, CAPUT DA LEI FEDERAL N.º 9.605/1998 À PENA 

DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO 

DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTOU 

CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. O APELANTE, EM SEDE RECURSAL, 

PRETENDE SUA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE PICHAÇÃO PREVISTO NO ART. 

65, CAPUT DA LEI FEDERAL N.º 9.605/1998. O MINISTÉRIO PÚBLICO SE 

MANIFESTOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DA 

ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE NÃO HÁ PROVAS QUE O APELANTE TENHA 

COMETIDO O DELITO DE PICHAÇÃO. VEJA-SE QUE O DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL DE DANIEL SAKAMA, POLICIAL QUE REALIZOU A ABORDAGEM, 

NÃO É CONTUNDENTE AO IDENTIFICAR O APELANTE COMO RESPONSÁVEL 

PELA PICHAÇÃO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALÉM DISSO, EXTRAI-

SE DO DEPOIMENTO DE GENÉSIO MARTINS MARINO, GERENTE DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL ONDE FOI REALIZADA A PICHAÇÃO, QUE OS 

GUARDAS APONTARAM TINHAM SIDO ESTES RAPAZES [OS RESPONSÁVEIS 

PELA PICHAÇÃO]; QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA 

ABORDAGEM, SENDO INTIMADOS POSTERIORMENTE PARA PRESTAR 

DEPOIMENTO; QUE? ABRIU MÃO? DE EXIGIR A REPARAÇÃO DE DANOS. 

ASSIM, TEM-SE QUE DEVE SER APLICADA A REGRA DO ART. 386, INC. VII DO 

CPP, IMPONDO A (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0079057-19.2014.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 04.12.2015). 
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7.2 Casos Sobre Grafite 

7.2.1 TJ-SP - Apelação APL 01390363920098260100 SP 0139036-

39.2009.8.26.0100 (TJ-SP) 

Data de publicação: 15/05/2014 

Ementa: GRAFITISMO. MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL. 

PROTEÇÃOPELOS DIREITOS AUTORAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. USO 

COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES NOS DESENHOS. 

PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO PELA RÉ QUE NÃO TEM SUSTENTAÇÃO. 

PROTEÇÃOLEGAL QUE ADVÉM DA POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO 

AUTOR DO GRAFITE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Grafite. Descriminalização da conduta pela Lei nº 9.605 /98. Contribuição para o 

desenvolvimento da atividade. Manifestação artística e cultural. Proteção pelos 

direitos autorais. 2. Pedido de indenização. Uso de grafite dos autores em publicação 

de revista. Ausência de identificação da autoria do grafite nos desenhos. Proteção 

legal que exsurge da possibilidade de identificação da autoria. Presunção de 

conhecimento da autoria pela ré que não se sustenta. 3. Convenção de Berna. País 

signatário. Identificação como fato gerador de direitos. 4. Ausência de conduta ilícita 

da ré. Grafite em local público, sem assinatura. Ausência que faz incidir a regra do art. 

45, inc. II, da Lei dos Direitos Autorais. Domínio público. Improcedência mantida. 

Recurso não provido. 

Encontrado em: 10ª Câmara de Direito Privado 15/05/2014 - 15/5/2014 Apelação APL 

01390363920098260100 SP 0139036 
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8. ALGUNS CASOS COM REPERCUSSÃO NA MÍDIA  

 

8.1 Juneca e Cão Fila, denominados "Velha Guarda" da pichação. 

Nos anos de 1970-1980, algumas pichações se tornaram bem conhecidas em 

São Paulo por serem pioneiras e vistas em várias partes da cidade, despertando a 

curiosidade das pessoas: "Cão Fila" (que às vezes era acompanhada de "Km 26") e 

"Juneca", que depois passou a contar com a assinatura do parceiro "Pessoinha". 

(Foto. 6). 

A pichação “Cão Fila” era do proprietário de um canil no km 26 da Estrada do 

Alvarenga, em São Bernardo do Campo e Juneca se tornou nos anos seguintes um 

grafiteiro reconhecido em todo Brasil.  

 

Foto 6. Pichações da década de 1970-1980 que tiveram repercussão em São Paulo. 

 
 
 
8.2 A polêmica: o “Celacanto provoca maremoto”. 

 

O título do episódio “National Kid Contra os Seres Abissais”, do seriado japonês 

“National Kid”, patrocinada pela National Electronics Inc (atual Panasonic) e exibido 
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pela televisão brasileira, durante a década de 1960, deu origem a uma famosa 

pichação (Foto 7). 

No filme, um sinistro oceanógrafo adverte um grupo de garotos: "Não se 

aventurem nas profundezas dos oceanos. O celacanto quando se enfurece emite 

grandes ondas de ódio". A frase, “Celacanto Provoca Maremoto”, aparentemente 

enigmática, tornou-se onipresente nos muros do Rio de Janeiro, em 1977. O autor da 

pichação foi o jornalista carioca Carlos Alberto Teixeira, na época com dezessete anos 

de idade. No mesmo período, havia uma outra pichação, o “Lerfá Mu". Os dois 

pichadores estudavam na PUC-Rio e inicialmente eram rivais. Inspirados nestas 

pichações foi lançado, em 1979, o filme Lerfá Um, escrito e dirigido por Carlos 

Frederico Rodrigues  

A frase do “Celacanto” também inspirou a ação de um hacker, que sabotou o 

computador de Instituto Militar de Engenharia, um IBM 1130, substituindo a função 

raiz quadrada (SQRT, square root) por outra, de mesmo nome. A nova função 

calculava normalmente a raiz quadrada, mas, como brinde, a cada dez frases 

impressas eram essas que aparecia "Celacanto Provoca Maremoto", “Coelacantus 

Agitat Mare” ou similares. 

 

Foto 7. Disputa entre pichadores da zona sul carioca na década de 1970. 
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8.3 28ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo 

 

Uma jovem, de 23 anos, foi presa em 26 de outubro de 2008, por usar tinta para 

pichar as paredes internas do 2° piso do prédio, pavilhão onde acontecia a 28.ª edição 

da Bienal. Com outras 40 pessoas, picharam o andar vazio da mostra – um espaço 

teoricamente aberto a intervenções artísticas livres.  Como não tem tinha renda, sem 

endereço fixo nem ocupação definida, a pichadora ficou na cadeia por quase dois 

meses (Foto 8). 

O fato gerou várias manifestações e reativou a polêmica sobre o acesso à 

justiça pelos mais pobres, com a comparação aos casos de crimes de "colarinho 

branco", nos quais cidadãos mais abonados respondem a seus processos em 

liberdade. Por conta desse episódio, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos (SEDH), Paulo de Tarso Vannuchi, disse, durante a 11ª Conferência 

Nacional dos Direitos Humanos, em 15 de dezembro do mesmo ano, que comparava 

o caso do banqueiro Daniel Dantas com o de Caroline: “A jovem está presa há 50 dias 

por ter pichado uma sala da Bienal. Infelizmente, Daniel Dantas ficou preso por muito 

menos tempo”, afirmou o ministro. Também o ministro da Cultura, Juca Ferreira, pediu 

a liberação da moça, considerando a desproporcionalidade entre o delito e a punição, 

embora tendo se declarado contra a pichação. 

A jovem ficou presa na Penitenciária Feminina Sant’Ana, no Carandiru, depois 

de ter passado três dias no 36º Distrito Policial, localizado no bairro do Paraíso, em 

São Paulo. Foi libertada em 19 de dezembro de 2008, por determinação do Tribunal 

de Justiça de São Paulo. Em liberdade provisória, ficou aguardava o julgamento do 

mérito do habeas-corpus. Foi denunciada pelo Ministério Público sob a acusação de 

associação a milicianos para destruir as dependências de prédio público, isto é, 

formação de quadrilha e deterioração ou destruição de bens protegidos por lei. 

Condenada, pegou dois anos de prisão e pagamento de multa. 
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              Foto 8. A pichação e a polêmica da prisão da pichadora da Bienal de Cultura e Arte de São 

Paulo. 

 

8.4 Ataque ao Cristo Redentor 

 

Na madrugada de 15 de Abril de 2010, o monumento do Cristo Redentor, uma 

das sete maravilhas do mundo, foi ‘atacada’ por pichadores. Os pichadores Aids, Zabo 

e Lub da Crew da “grife” DP (Dopados e Perversos) e da grife I (Irreverentes), da zona 

oeste, reivindicaram a autoria das pichações. (Foto 9). 

No momento do vandalismo, as câmeras de segurança estavam desligadas, e 

por conta das chuvas, o monumento ficou isolado após deslizamentos que 

interditarem o bondinho do Corcovado e as principais vias que levam à estátua. O 

monumento vinha passando em uma reforma e os pichadores usaram os andaimes 

para chegar até o topo.  

Os pichadores fizeram uma espécie de protesto e colocaram em pauta o caso 

de uma engenheira chamada Patrícia que estava desaparecida, possivelmente morta 

e que até hoje o caso não foi solucionado o caso. Os pichadores afirmaram que não 

esperavam que seu ato ganhasse tanta repercussão: “Foi só um protesto para alertar 

sobre pessoas desaparecidas”, assim tentaram justificar. 
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 Em 1991, grupo de pichadores de São Paulo já havia atacado o Cristo, só que 

de uma forma menos ousada e mais sutil em seu rodapé.  

 

Foto 9. No que chamaram de “Ataque”, pichadores disseram que fizeram protesto contra 

desaparecimento de uma jovem. 

 

 

8.5 “Formação de quadrilha” de pichadores.  

 

Em Belo Horizonte, a prisão preventiva de um grupo de oito pichadores (Goma, 

Lic, Lisk, Arke, Zero, Sadok, Fama e Ranex) autodenominados "Os Piores de Belô" 

causou grande repercussão. Aconteceu em 24 de agosto de 2010, em virtude de 

terem sido indiciados pela prática de formação de quadrilha, crime com pena 

cominada de 1 a 3 anos de reclusão (Código Penal, art. 288).  

A linha dura com os pichadores na capital mineira ocorreu em função do 

trabalho conjunto da Polícia Civil, Prefeitura (que criou o Movimento Respeito por BH), 

Ministério Público, Judiciário e órgãos da Defesa Social, todos focados na limpeza 

estética da cidade para receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Tal ato gerou vários 

manifestos pedindo a liberdade dos Piores de Belô. 
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  Foto 10. Pichações do “Piores de Belô. Foram enquadrados no Código Penal, art. 288, por formação 

de quadrilha.  

 

8.6 Murais do “Profeta Gentileza” 

 

O paulista de Cafelândia-SP, José Datrino, mais conhecido como Profeta 

gentileza, foi uma personalidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, uma espécie de 

pregador, que se tornou conhecido por fazer inscrições sob um viaduto situado 

na Avenida Brasil, na zona portuária do Rio de Janeiro, por onde andava com uma 

túnica branca e longa barba, adotando a personalidade de pregador andarilho. (Foto 

11) 

 A partir de 1980, escolheu 56 pilastras do viaduto da Avenida Brasil, que vai 

do Cemitério do Caju até o Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, numa extensão de 

aproximadamente 1,5 km. Ele encheu as pilastras do viaduto com inscrições em 

verde-amarelo propondo sua crítica do mundo e sua alternativa ao mal-estar da 

civilização. 

Durante a Eco-92, o Profeta Gentileza colocava-se estrategicamente no lugar 

por onde passavam os representantes dos povos e incitava-os a viverem a gentileza 

e a aplicarem gentileza em toda a Terra. A partir de 2000, os murais foram tombados 

pelos órgãos de proteção da prefeitura do Rio de Janeiro. “Gentileza gera gentileza" 

é sua frase mais conhecida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilastra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_do_Caju
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terminal_Rodovi%C3%A1rio_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viaduto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eco-92
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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Foto 11.  Pichações presentes em vários lugares da capital carioca, tombados pelos órgãos de 

proteção da prefeitura. 

 

 

8.7 Pichação da Igrejinha da Pampulha em Belo Horizonte 

 

Um homem, de 25 anos, pichou a Igreja de São Francisco de Assis, conhecida 

como Igrejinha da Pampulha, em 21/03/2016. A igrejinha é tombada pelo Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que é considerada um dos símbolos 

da capital mineira e foi a última obra de Niemeyer a ser erguida no complexo 

arquitetônico. 

  O pichador já era responsável por pichações em outros imóveis e relatou no 

ato da sua detenção que desconhecia o valor histórico e arquitetônico da construção 

e seu ato foi para fazer um protesto contra a tragédia social e ambiental que aconteceu 

na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Mas, no momento em que iria escrever a 

mensagem, teria sido surpreendido por pessoas que passavam na região e desistido. 

(Foto 12) 
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A polícia não acreditou na versão do jovem, e afirma que não existe nenhum 

registro de pichação do infrator em forma de protesto. A única mensagem que ele 

deixa é a assinatura, enaltecendo o ego próprio, sem nenhum cunho ideológico, 

político, o que seja. 

Inicialmente, a polícia considerou que não havia motivo para prisão por ser um 

crime de menor potencial ofensivo e não efetivaram a prisão do pichador. Neste caso, 

o indivíduo era reincidente na prática de pichação. A polícia pediu a prisão do infrator 

ao poder judiciário. 

A Fundação Municipal de Cultura divulgou em nota os trabalhos de restauração 

vão com previsão que a limpeza fosse concluída em cinco dias. Além da polícia, o 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também investiga o caso. Um 

procedimento criminal foi instaurado para apurar a autoria das pichações. 

 

Foto 12. Pichações na Igrejinha da Pampulha. O pichador disse que pretendia fazer um protesto 

contra a tragédia em Mariana-MG. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na criminologia critica podemos iniciar fazendo a reflexão que para 

respondermos as indagações que motivaram esse trabalho extrapolam o 

entendimento do positivismo do direito que a pichação é somente vandalismo, 

portanto penalizando o infrator estaria resolvido o problema. Como dialogamos e 

fomos formando uma convicção que a penalização de uma subcultura, em si, não 

resolverá o problema que é pulverização da Pichação, cada vez mais presente nos 

centros urbanos brasileiros.  

Também é importante destacar que já Pichação tem um significado muito 

próprio de resgate de identidade cultural para os grupos que a praticam, não sendo, 

portanto, uma forma de vandalismo, por apresentar-se por meio de símbolos e sem 

significado e figuras supérfluas. Pelo contrário, a Pichação retira seu respaldo para 

existir como elemento de resistência social e cultural onde, de forma sucinta, se 

expandem políticas criminais de repressão indistinta, que ainda tendem a interpretar 

manifestações periféricas como inapropriadas, entendendo tratar-se tão somente de 

delito ou crime.  

Portanto, o resgate da importância dos paradigmas da criminologia crítica e 

cultural com base no funcionamento, na observação da realidade e no contexto social 

onde o indivíduo pichador está inserido, são fatores estratégicos para buscar soluções 

para o problema. Repito, não se trata somente de apontá-los como vândalos ou 

criminosos, mas fazer questionamentos sobre aspectos desconsiderados pela 

legislação vigente e nas políticas sociais. É pode ser um passo na buscar por outras 

formas de tratar esse fenômeno social, pois o caminho da criminalização tem se 

mostrado superado, pois a organização e expansão da Pichação como uma forma de 

cultura dentro de uma subcultura só tende a reforçar-se. 

 A abordagem cultural da criminologia e os seus paradigmas são muitas vezes 

criticados por daqueles que defendem que isto não deve ser observado pela doutrina 

penal, acusando as teorias pós-críticas como uma vertente de esquerda punitiva42. No 

                                                           
42 Ver KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. In: Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade, 
ano 1, número 1, 1º semestre de 1996., pp. 79-92.   
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entanto, essas críticas não objetivam “romantizar” grupos minoritários da sociedade, 

mas buscar fundamentos por meio do reconhecimento das contradições sociais, que 

se manifestam nas subculturas, e que se possa, na perspectiva da criminologia, 

destravar esse único fundamento: conflitos entre a cultura dominante e cultura 

marginalizada. 

Diante do que buscamos demonstrar, não acreditamos, que só por amor à 

lógica jurídica, a questão da Pichação deva ser vista somente como um delito contra 

o ordenamento urbano, pura e simplesmente. É importante que haja mais reflexões 

sobre este tratamento ao delito. 

Temos o entendimento que leva em consideração o que YOUNG, destaca 

quando diz que a criminalização agressiva destas condutas só aumenta a 

organização, a politização destes grupos a reiteradamente delinquir, sob o sentimento 

de resistência43. Contudo, torna-se cediço que a maior repressão somente aguça a 

subversão, já que para haver adrenalina deve haver resistência e para haver 

resistência deve haver repressão. Assim, as principais orientações fundamentais do 

plano político criminal poderiam ser reduzidas àquilo que SHECAIRA convencionou a 

chamar como a política dos quatro D’s: Descriminalização, Diversão, Devido processo 

legal e Desinstitucionalização44.  

  Portanto, esquecer de analisar e considerar a estética cultural desses grupos 

ou de procurar regulamentar tais manifestações culturais, a fim de evitar atos de 

transgressão e vandalismos é apostar na não solução do problema. É possível uma 

nova abordagem e um novo discurso, mais sensato, que seria retirar os problemas 

suscitados do embate sobre “crime e cultura”, que certamente nunca será solucionado 

pela Secretária de Segurança Pública, e levá-lo para ser solucionado pela Secretária 

de Cultura, por exemplo. Segundo FERRELL, “O que não pode ser estudado 

diretamente pode, contudo, e deve ser levantado com base nos registros ou talvez 

nas percepções pessoais daqueles cujo trabalho seja exatamente erradicar o que não 

podem definir com precisão”45.  

                                                           
43 YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 
recente. Tradução: Renato Aguiar. Ed. Revan. Rio de Janeiro, 2002, p. 188.   
44 SHECAIRA, Sérgio. op. cit. 2013, p. 265.   
45 FERREL, HAYWARD e YOUNG. op. cit. 2008, p. 174.   
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Por fim, o Direito Penal não é a única via para a solução do problema da 

Pichação e entendemos que a resposta não estaria somente na esfera normativa, mas 

também em políticas de integração socioculturais. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa elucidar as questões jurídicas acerca do ato infracional da 

Pichação e suas consequências ao infrator.  

Diante do crescente problema da pichação nos espaços urbanos, mais 

especificamente em relação ao crime de pichação, tentaremos abordar os aspectos 

criminológicos, bem como os jurídicos de tal delito e as consequências legais ao 

infrator, tendo como foco principal a busca por soluções alternativas à pena, no sentido 

de obter maior congruência com os direitos humanos. 

Considerando a criminologia como a ciência que se dedica ao estudo do crime 

enquanto fenômeno humano e social, que investiga seus fatores geradores e da 

criminalidade como um todo, vamos buscar analisar o ser humano delinquente, o 

“pichador”, dentro do mecanismo de causa-efeito-explicação, que na busca do 

fenomenológico do delito, irá ao encontro de propostas para o eficiente combate à 

criminalidade, bem como para o tratamento e ressocialização do delinquente. 

A Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. Mas a lei, por si só, não dá conta de entender o fenômeno sócio 

cultural das intervenções humanas em muros, prédios, monumentos. Para tanto se 

farão necessárias às análises preliminares das definições de pichação e sua evolução 

histórico-social. 

Assim como o Direito é uma ciência do ideal, a Criminologia, em se tratando de uma 

ciência do “ser”, analisa o delito como fato humano e social normal, buscando-lhe as 

causas e estudando-as, bem como procurando obter o conhecimento e respectiva 

explicação acerca da personalidade do criminoso. Tem feições etiológicas, visto que 

ao estudar a conduta do objeto, busca seu porquê. 
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1.1 TEMA 

O tema escolhido para o presente estudo científico foi “A Pichação”, na busca de 

entender suas nuances e bases sociais, tendo como referencias as teorias balizadoras 

da Criminologia.  

 

1.1.1. Delimitação do Tema 

O assunto escolhido para a realização da pesquisa científica que resultará no trabalho 

de conclusão de curso será delimitado no estudo concernente “A Pichação sob a ótica 

da Criminologia: Transgressão, Vandalismos, Protesto ou Arte Popular”. 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

Diuturnamente deparamo-nos com o resultado do delito de pichação estampado em 

nossas paredes. Isto é prova de que o problema não vem sendo tratado da maneira 

adequada. 

Portanto, a pichação é vandalismo ou uma forma de manifestação cultural, e se sim, 

como ela deve ser tratada, buscando como referencial uma análise aprofundada do 

contexto social, atenta as visões que fundamentam a Criminologia? 

A pichação é considerada um ato nada agradável para muitos. Mas, mesmo sendo 

crime, os pichadores tornam-se símbolos de resistência, são sujeitos de uma 

manifestação, e alteram a paisagem urbana com seu “pixo”, refletindo a sua realidade 

contestadora e considerando o que fazem como arte, manifestação da sua revolta 

com a realidade que o cerca. 

Por meio do direito comparado buscaremos entender como em outros países esta 

colocada juridicamente a questão do fenômeno da Pichação. E a solução para o 

problema foi à criminalização ou outras soluções foram encontradas?  
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1.3 HIPÓTESES 

a) Não obstante a Lei que institui a Pichação como crime, a sua criminalização 

não dá conta de resolver esse fenômeno que é permanente nos centros 

urbanos; 

b) Mesmo sendo crime, os pichadores são sujeitos de sua manifestação, e 

alteram a paisagem urbana com seu “pixo”, refletindo a sua realidade 

contestadora e considerando o que fazem como arte, manifestação da sua 

revolta com as realidades que os cercam. 

c) As teorias que fundamentam a Criminologia destacam que a cidade é um 

estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e 

atitudes organizados, não sendo meramente um mecanismo físico e uma 

construção artificial, mas sim envolvida nos processos vitais das pessoas 

que a compõem. Olhando por este prima, a Pichação não seria a 

manifestação de uma subcultura de grupos sociais, que em detrimento de 

uma cultura dominante, são discriminadas e marginalizadas?  

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral 

Analisar o fenômeno da Pichação sob as visões da criminologia, tanto das teorias do 

consenso como das teorias do conflito, buscando as consequências sociais, políticas 

e  jurídicas delas advindas. 

1.4.2 Específicos 

a) Realizar levantamento histórico do fenômeno social da Pichação; 

b) Estudar a gênese criminológica da Pichação dentro do contexto urbano, dentro 

das teorias do consenso e do conflito;  

c) Verificar a legislação que institui a Pichação como Crime;  
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d) Analisar a Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011, que tipifica a Pichação como 

crime, distinguindo-a da Grafitagem. 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

O presente projeto de pesquisa demonstra-se relevante sob a análise de o estudo das 

teorias que baseiam a Criminologia é necessário para entender o fenômeno da 

Pichação.  

 

O Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: 

(Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

12.408, de 2011) 

“A pichação é uma circunstância que incomoda ao meio ambiente urbanístico e causa 

polêmica por afetar a vida de milhares de cidadãos das cidades brasileiras, 

principalmente nas metrópoles”. 

Antes do advento da Lei nº 9.605/98, a qual tipificou os crimes ambientais, a pichação 

era considerada crime de dano, art. 163 do Código Penal, daí a ação penal ser 

privada, a não ser que incidisse nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

parágrafo único desse dispositivo legal. 

Com a edição da lei, esta conduta foi inserida em seu artigo 65 (pichar, grafitar ou por 

outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano), isto por causar dano ao 

meio ambiente urbanístico, e a pena foi aumentada de três meses a um ano de 

detenção e multa, permanecendo o conceito de menor potencial ofensivo. 

Por outro lado, dois aspectos merecem análise mais acurada no tipo penal criado por 

essa lei, mais precisamente as condutas “pichar” e “grafitar”, tanto uma quanto a outra 

são consideradas crime, em que pesem opiniões divergentes a respeito da segunda 

hipótese. 

Pichar, por se tratar de rabiscos, frases, letras e sinais, é considerada uma conduta 

mais agressiva para a população urbana, enquanto grafitar, que se define como 
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desenhos artísticos, embora, em tese, constitua crime, não causa, às vezes, tanto 

incômodo. 

Porém, existem entendimentos de que nenhuma dessas condutas se trataria de crime, 

mas de arte, na qual o pichador exerceria o seu direito à liberdade de expressão. A 

respeito dessa questão, um ex-pichador ponderou que o “[...] fato de o pichador 

colocar a vida dele no limite só para deixar a marca dele, só isso é um conceito de 

arte”. 

Ao buscar entender o fenômeno da pichação e a sua vertente criminológica, estamos 

nos embasando na ciência humana e social que não tem por objetivo apenas o estudo 

do crime e si, mas também o estudo de todas as circunstâncias que envolvem o crime 

tais como a vítima, o criminoso e a prática do delito.  

Este estudo é buscará sua importância, pois será por meio do estuda da Criminologia, 

que desde a sua gênese mantém íntima ligação com diversas áreas do conhecimento 

humano tais quais a, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Biologia, Vitimologia e 

Criminalística, utilizando-se e oferecendo métodos e subsídios interdisciplinares para 

a exploração do seu objeto, estes fenômenos “Pichação” e “Grafitagem” poderão ser 

entendidos dentro dos contextos urbanos e multiculturais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Lei 9.605/98 dispõe acerca das sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Inserida na Seção IV, denominada 

“Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, encontra-se a 

norma incriminadora do artigo 65: 

“Art. 65.  Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:  Pena 

- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor 

artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de 

detenção e multa.  
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§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 

patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 

pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, 

no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 

posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais 

responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico 

nacional. ”  

O tipo penal em questão criminaliza a conduta de pichar monumento urbano. 

Monumento ou coisa tombada é aquela assim declarada pelo Poder Público através 

do chamado tombamento, e para que um bem seja tombado é necessário que possua 

valor artístico, arqueológico ou histórico para a sociedade. Tal ato visa protegê-lo, 

garantindo-lhe respeito em decorrência do valor que detém. 

Ademais, o crime de pichação pode ser classificado como crime comum, material, de 

ação múltipla e comissivo (SANTOS, 2002. p. 167). Crime comum é aquele que pode 

ser cometido por qualquer pessoa, não se exigindo uma qualidade especial do sujeito 

ativo. Por sua vez, o crime material é aquele em que a norma penal prevê a ocorrência 

de um resultado e o exige para a consumação do delito – no caso em questão a 

conspurcação da edificação.  

Ao passo que a ação múltipla é a característica que confere ao delito a executoriedade 

não vinculada, ou seja, são tipificadas diversas condutas e a realização de apenas 

uma delas já configura a consumação integral do tipo. Por fim, assevera-se que o 

delito comissivo é aquele encetado por meio de uma ação, ou seja, conduta não 

omissiva. 

O § único do artigo 65 tipifica a forma qualificada do delito. Esta ocorrerá quando a 

pichação se realizar em depreciação ao patrimônio com valor histórico, arqueológico 

ou artístico, elevando a pena base para 6 meses a 1 ano e multa. 

Por fim, previu-se a descriminalizante da conduta de grafitar, valorizando o patrimônio 

público ou privado, desde que consentida a sua realização pelo proprietário ou 

equiparado, e preenchidos os outros requisitos legais em caso de patrimônio 

público. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa  

A pesquisa será exploratória, bibliográfica na área da criminologia, do Direito Penal e 

do Direito Civil.  

A presente pesquisa será exploratória e bibliográfica, pois como dito, será feita a 

análise profunda de diversos documentos, artigos, pesquisas e jurisprudências, logo, 

abrange toda a bibliografia tornada pública sobre o tema, objetivando conhecer e 

investigar o tema, a fim de formular as hipóteses.  

 

3.2 Método  

O método na fase de investigação será o dedutivo. O raciocínio dedutivo, nesta 

pesquisa, tem como objetivo estabelecer uma conexão descendente, da análise do 

geral para o particular, para chegar a uma conclusão, respondendo ao problema de 

pesquisa principal enunciado e os secundários.  

 

3.3 Procedimentos Técnicos 

Serão realizadas leituras de artigos científicos, sites e decisões singulares, bem como 

da Constituição Federal e das legislações infraconstitucionais pertinentes, 

considerando tratar-se de tema com controversas na área do direito Penal e Civil. 
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4. CRONOGRAMA 

FASES DA MONOGRAFIA  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

Elaboração, revisão e 

entrega do Projeto de 

Trabalho de Conclusão do 

curso 

          

Coleta e Análise do material 

coletado 
          

Elaboração e revisão da 

primeira versão do trabalho 

de curso 

          

Elaboração e revisão da 

versão final do trabalho de 

curso 
          

Correção ortográfica do 

Trabalho de Curso 
          

Depósito do Trabalho de 

Conclusão de Curso para a 

defesa pública 

          

Defesa Pública           
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