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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo, apresentar ao leitor um breve
histórico da arte de rua, em sua modalidade grafite, expressão artística
tipicamente originária de setores marginalizados da sociedade
contemporânea, apontando os fatores relevantes que fizeram-na
transmutar sua natureza frente ao Estado de Direito, deixando de ser
tipificado como crime e passando a integrar o patrimônio intelectual, tanto
dos artistas, quanto do coletivo urbano.

1. Arte. 2. Rua. 3. Direito autoral. 4. Patrimônio cultural. 5. Patrimônio
artístico. 6. Planejamento urbano

ABSTRACT

The present work intends to present a brief history of
Brazilian Street Art, focusing on Brazilian legislation and the factors that
influenced the different approaches throughout the years. Emerging as an
artistic expression associated with marginalized sectors of society,
graphite evolved and has been transformed in terms of the Brazilian Law.
Considered once a crime, graphite is now recognized as a true legitimate
artistic expression, becoming part of the intellectual patrimony of both the
artists and the urban collective.

1. Art.. 2. Copyright. 3. Urban Planning. 4. Artistic heritage. 5. City Statute
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1 INTRODUÇÃO

Se a arte existe, é porque a vida, a realidade, não basta.

A arte não copia, e sim reinventa o real,

a verdade é que, das cavernas aos dias de hoje, a imagem das

coisas nos fascina e, por isso, a arte da imagem não morre.

E, como o artista do paleolítico, o grafiteiro faz renascer nos muros

da cidade a magia da imagem pintada.

(GULLAR, 2012)

Antes de adentrar o universo das recentes decisões judiciais,

principalmente as proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,

que fervilha com questionamentos a respeito da abrangência da

proteção do direito autoral quanto ao grafite, é preciso que se

estabeleça um breve apanhado histórico da trajetória desta

expressão artística na legislação pátria.

Conforme lição de Garcia e Thomé (2012) com abono da

doutrina de Ferreira (2012), o grafite teve uma de suas origens no

movimento contracultural de Paris em maio de 1968, quando os

muros da cidade foram pintados com escritos de caráter poético-

político e, devido ao fervor com o qual foram recebidos, sua prática

disseminou-se pelo mundo.

Como reação a esse movimento, o Estado Francês optou por

criminalizá-lo, tipificando-o como crime, e nessa esteira, uma parcela

da sociedade passou a tratá-lo como um reflexo antissocial.

Tendo uma reação semelhante à do Estado Francês, no

Brasil o chamado "grafitismo"era enquadrado como  crime de dano,

tipificado no Código Penal sob o Art. 163.

Não havia diferenciação quanto ao objetivo ou forma da

intervenção, ela era taxada como crime, sem que houvesse maiores

discussões sobre o tema, como apresenta Schreiber (2017).
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Ainda conforme o referido autor, tal abordagem se mostrou

amplamente ineficaz, uma vez que estas manifestações seguiram

sendo reproduzidas nos diversos ambientes urbanos do país, e por

seu caráter subversivo e transgressor, o grafite tinha forte apelo

entre os jovens marginalizados.

Por mais que o poder público tentasse reprimir sua feitura, os

painéis seguiam aparecendo nas cidades, e o Estado perdia a

chance de dialogar com esses proeminentes artistas urbanos.

Com a entrada em vigor da Lei de Crimes Ambientais, em 12

de fevereiro de 1998, a conduta passou a ser enquadrada em seu

artigo 65, que tratou de 3 tipos objetivos:
"Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificações ou

monumento urbano."
(BRASIL, 1998 em seu texto original, grifos nossos)

A ideia era proteger o chamado 'meio ambiente artificial,

assim definido pela lição de Fiorillo, 2003:
O meio ambiente artificial "é compreendido pelo espaço
urbano construído, consistente no conjunto de
edificações (chamado de espaço urbano fechado), e
pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto)

Necessária porém, é a diferenciação dos 3 tipos objetivos

apresentados no cáput do Art. 65 da L 9605/98, e para tal, é

fundamental que se cite a lição do mestre Vinícius Borges de

Moraes, 2016 entendendo que a conduta de pichação se relaciona

intimamente com o uso de mensagens escritas, no caso com a tinta

spray nas paredes, no contexto de protesto ou não.

Já o grafite seria uma expressão mais complexa, intimamente

ligada à imagem e uma possível reflexão. Trata-se muito mais, de

uma obra de viés subjetivo, cumprindo ao indivíduo que o observa, o

entendimento.

Mas afinal, de que modo essa subjetividade seria assumida?

De acordo com a Desembargadora Flávia Romano Resende

(2017) o Judiciário, como reflexo da sociedade, precisa atentar-se

ao caráter questionador desta forma de arte, superando conceitos
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particulares e atuando no sentido de reconhecê-la, por mais que não

a entenda.

Depreende-se, portanto, que era possível identificar um

esforço maior do poder público para diferenciar as condutas,

subdividindo-as nos três tipos objetivos supramencionados e por

mais que ainda tipificasse a todas como crime, uma espécie de

diálogo de compreensão já poderia ser observado.

Refletindo sobre o caráter dinâmico da sociedade, sobretudo

no séc. XX, e acompanhando a valorização do grafite como

verdadeira expressão artística e cultural, o legislador optou por

diferenciar o grafitismo das demais condutas objetivamente

tipificadas no cáput, trazendo a seguinte redação para o Art. 65 e

com destaque para seu parágrafo 2º:

Pichar ou por outro meio conspurcar edificaçãoo ou
monumento urbano: Pena - detenção, de 3 (três) meses
a 1 (um) ano, 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 patrimôni histórico e
artístico nacional. (BRASIL 1998)

Ora, da redação legal extrai-se bem mais do que a mera

descriminalização da conduta de grafitar.

Conforme a lição de Moraes (2017), ainda que de maneira

tímida, o legislador reconhece que o grafite pode ser considerado

uma manifestação artística capaz de valorizar o patrimônio público e

privado, refletindo alguns dos anseios da sociedade contemporânea.

Claro que o reconhece com concessões, como a necessidade

de autorização do poder público ou do particular proprietário.

Nesse ponto, é razoável a exigência, afinal, o particular

possivelmente teria o incômodo de suportar um muro com
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mensagens agressivas ou apenas assinadas com uma 'tag', que é o

termo usado para identificação autor.

2 GRAFITE COMO PATRIMÔNIO INTELECTUAL DO PARTICULAR

Ainda que o assunto ainda enseje certa polêmica, sobretudo

por sua origem marginalizada, que em muitos aspectos não agrada

a setores mais conservadores da sociedade, o grafite tem se

notabilizado mundialmente como forma de arte, conforme se

observa em exposições  as da artista Panmela Castro, (Mendonça,

2017), que expõe sua arte em museus ao redor do mundo e do

Brasil.

Ocorre que a partir dessa premissa, questionamentos a

respeito da incidência ou não da égide protetiva da Lei de Direitos

Autorais (9610/98) foram sendo colocados em pauta.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado no

sentido de reconhecer o grafite como obra intelectual protegida no

sentido do Art. 7º inciso VIII da supracitada lei, que segue in verbis:
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como:
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura,

litografia e arte cinética (BRASIL, 1998)
No entanto, o reconhecimento do grafite como tal é

acompanhado de concessões, intimamente relacionadas ao caráter

essencialmente público de sua manifestação.

Uma vez que tais obras são comumente localizadas em

logradouros públicos, e o Art. 48 da referida lei traz a redação:
As obras situadas permanentemente em logradouros
públicos podem ser representadas livremente, por meio
de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos
audiovisuais.(BRASIL, 1998)

Quanto a essa localização em logradouro público, destaca-se

a lição de Pellegrini (2012):
o fotógrafo não poderá explorar comercialmente a obra

fotografada, seja a que título for, podendo apenas tê-la

para seu diletantismo, mesmo porque como dito a
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reprodução da sua fotografia invade o direito do autor da

obra fotografa inclusive, pois o fato de a obra pertencer

ao poder público e encontrar-se em logradouro público

em nada interfere no direito do autor ou titular do direito.

De modo a solucionar o aparente conflito entre patrimônio

privado em logradouro público, a jurisprudência tem apontado que a

incidência da norma protetiva, reconhecendo-o como manifestação

artística que é, não obsta sua reprodução, quando observado o viés

essencial da reprodução em si.

Nesse sentido, a seguinte decisão do Superior Tribunal de

Justiça,(2013) reconhece a premente necessidade de conjugar-se o

artigo 48 com os 77 e 78:
À toda evidência, a mera reprodução por fotografia de
uma obra exposta em logradouro não configura ilicitude.
A aludida norma legal dá essa liberdade , bem como a
sua representação por outros meios. Porém, o sentido da
liberdade há que ser conjugado com os direitos
assegurados nos arts. 77 e 78 do mesmo diploma, que
versam sobre a utilização da obra, portanto o seu
proveito de ordem econômica, como geradora de renda
para terceiros, alheios à sua confecção.
Se o intuito é comercial direta ou indiretamente, a
hipótese não é a do art. 48, mas a dos arts. 77 e 78.
Destarte, no momento em que a foto serve à ilustração
de produto comercializado por terceiro para obtenção de
lucro e sem a devida autorização, passa-se a ofender o
direito autoral do artista, agravado, na espécie, pelo fato
de não ter havido sequer alusão ao seu nome. Anoto que
ainda poderia haver tolerância em relação a certas
situações, como veiculação de propaganda turística,
cultural e, outras do gênero, posto que inerente à
atividade essencial à reprodução de paisagens,
logradouros e outros bens públicos. Mas não são esses
o caso dos autos. Importante, ainda, para a elucidação
da presente demanda a distinção entre 'logradouro
público' e 'domínio público', isto porque as referidas
condições não resultam em igualdade de tratamento. A
obra de arte colocada em logradouro público, embora
seja um patrimônio público, gera direitos morais e
materiais para o seu autor. (…) O certo é que a
reprodução fotográfica das esculturas do autor
embelezaram o produto da ré, sem qualquer
contrapartida econômica para o artista, que vive dos
frutos do seu trabalho. ( grifos nossos)

Na mesma esteira, destaca-se esclarecimento, proferido nos

autos da Apelação nº 1007409-55.2015.8.26.0011, pela 11ª Câmara
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de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicada no

dia 12/04/2017. Seu relator foi o Exmo. Des. Moreira Vegas, na qual

discutia-se a indenização aos autores por determinada marca de

automóveis, eu utilizou de seus grafites no comercial de um de seus

modelos.

Segundo o Desembargador, seria equivocada a afirmação de

que por estarem em logradouros públicos, as obras poderiam ser

livremente reproduzidas, quando possuem o viés de valorizar o

resultado final do produto alvo do trabalho publicitário.

Afirma ainda, que se não agregassem tal valor ao produto,

não teriam sido escolhidas para figurar em propaganda  do novo

modelo. O que importaria no caso, seria o destaque dado ao

material, pelos ideais de rebeldia e modernidade que pretendia

vincular ao carro objeto da obra publicitária.

Logo, sedimenta-se o entendimento de que a reprodução por

si não é ilícita, desde que não tenha por objetivo proveito econômico

do reprodutor.

Abordada a controvérsia a respeito da incidência protetiva,

surge mais uma problemática, dessa vez quanto à identificação da

autoria da arte.

O Brasil é signatário da Convenção de Berna, promulgada

pelo Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1.975, que traz em seu

Art. 15 inciso I a seguinte redação:
Para que os autores das obras literárias e artísticas

protegidos pela presente convenção sejam, até prova em

contrário, considerados como tais e admitidos em

consequência, perante os tribunais dos países da União,

a proceder judicialmente contra os contrafatores, basta

que os seus nomes venham indicados nas obras pela

forma usual. O presente parágrafo é aplicável mesmo

quando os nomes são pseudônimos, desde que os

pseudônimos adotados não deixem quaisquer dúvidas

acerca da identidade dos autores (grifos nossos)
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No sentido de reconhecer a necessidade da identificação do

artista, colaciona-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São

Paulo:

GRAFITISMO. MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA E
CULTURAL. PROTEÇÃO PELOS DIREITOS
AUTORAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. USO
COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS
AUTORES NOS DESENHOS. PRESUNÇÃO DE
CONHECIMENTO PELA RÉ QUE NÃO TEM
SUSTENTAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL 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.
( 0139036-39.2009.8.26.0100 10ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo- Relator
Carlos Alberto Garbi - 25/02/14)

Dessa forma, depreende-se que seguindo a tradicional ótica

relativista quando concernente à proteção dos direitos individuais,

esta não é absoluta e irrestrita, uma vez que se entende necessária

a identificação do autor para tal.

Devido ao viés muitas vezes clandestino de tal manifestação,

seria um tanto quanto contraditório esperar que o autor se

identificasse. Sendo assim, de certa forma são estimuladas duas

vertentes: o consentimento do particular e a identificação do artista.

Da decisão supracitada, destaca-se a declaração no sentido

de que como as manifestações artísticas espalhadas pela cidade

são inúmeras, a atribuição a determinado artista apenas pelo estilo

de desenho não seria suficiente à proteção do direito autoral.
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Desta forma, para que fique caracterizada a violação, o artista

deveria demonstrar que o particular que a reproduziu sem

autorização o fez tendo plena consciência de que esta integrava seu

patrimônio.

Tal decisão é de fundamental importância uma vez que

mesmo que não tenha concedido ao Autor a indenização pleiteada,

não deixou de reconhecer o grafite como manifestação artística.

3 GRAFITE INTEGRANDO O PATRIMÔNIO COLETIVO DA CIDADE

A natureza essencialmente polêmica do grafite pôde mais

uma vez ser observada em virtude da controvertida decisão do

Prefeito de São Paulo no mandato referente ao quadrênio de 2017-

2020, João Dória, em seu programa "Cidade Linda" no qual foi

ordenado que se apagassem os grafites de alguns lugares na cidade

de São Paulo, como exemplo a Av. 23 de maio e os Arcos do Jânio.

A imediata reação de grande parte da comunidade foi de

revolta, uma vez que as referidas manifestações artísticas já fariam

parte do cotidiano dos transeuntes, integrando-se de maneira

orgânica núcleo urbano, conforme artigo publicado por Schreiber

(2017).

Tal discussão trouxe à tona mais um espectro dessa

manifestação artística, que dessa vez deixa o âmbito meramente

individual dos artistas em si, e passa a integrar o coletivo, em

sintonia com a gestão democrática tão cara ao Estado de Direito.

De modo a ilustrar o rico debate, mister se faz citar o trâmite

da Ação Popular de nº 1003560-75.2017.8.26.0053, ajuizada em

virtude de tal programa da Prefeitura, e que pleiteava o provimento

jurisdicional declaratório no sentido de que seria da competência

exclusiva do CONPRESP(Conselho Municipal de Preservação do

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo) a fixação

de diretrizes relacionadas à remoção ou não de pinturas e/ou

desenhos que caracterizem obras de grafite.
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Desta forma, o autor buscava também a anulação de todos os

atos anteriores praticados pelo prefeito, além de condená-lo

conjuntamente com o Município, de forma solidária, à reparação dos

danos observados em virtude da referida ilegalidade, cujo montante

deverá ser revertido ao Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e

Ambiental Paulistano (FUNCAP).

Nos autos da referida Ação Popular, o Juiz de Direito Adriano

Marcos Laroca da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de

Justiça de São Paulo trouxe uma verdadeira lição sobre o tema.

Para o juiz, o grafite deve ser analisado sobre a ótica do bem

cultural que é, ensejando para tal, a prévia manifestação do órgão

técnico de cultura antes de qualquer intervenção por parte do poder

público sobre tais obras. Desta forma, não seria considerado

razoável a opção pela cor cinza, a preencher os muros previamente

ocupados com diversas obras provocadoras ou não, que já faziam

de certa forma, parte do meio ambiente urbano.

Ainda, segundo o juiz, a determinação do programa Cidade

Linda seria flagrantemente ilegal, posto que violaria os limites

trazidos pelo Estatuto da Cidade, sobretudo a gestão democrática,

que consiste na participação ativa de pessoas, associações e afins

na consecução e planejamento das diretrizes a serem seguidas

pelos programas de incentivo cultural da Prefeitura. Sendo assim, a

determinação arbitrária não estaria de acordo com os ideais

almejados pelo diploma legal.

Destaca-se ainda, o seguinte trecho:

É de se pensar se tal ação, sob forte recalque janista,
não seria preconceituosa e autoritária, excludente de
expressões culturais que buscam justamente a inserção
social e a integração de pessoas com realidades ou
experiências tão diferentes, princípios ou valores estes
que, necessariamente, deveriam nortear as políticas da
cultura e do desenvolvimento urbano. Também é de se
ponderar se, ao invés de excluir e marginalizar jovens de
baixa renda pelo aumento da proibição, não seria melhor
acolhê-los em programas de desenvolvimento de suas
habilidades artísticas, afastando-os do crime organizado.
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Ainda que a liminar determinando a suspensão dos atos tenha

sido suspensa em sede de Agravo de Instrumento, sob a justificativa

de que o Judiciário estaria tolhendo a atuação do Administrador

democraticamente eleito, sua repercussão trouxe à tona este

importante debate acerca de identidade urbana.

Quanto ao tema, também é pertinente a lição da mestra

Natália Pérez Torres quando aborda a polêmica acerca de grafites

realizados em um tradicional armazém em Florianópolis,em seu

trabalho: Grafite e Patrimônio - tensões entre o efêmero e o

permanente na intervenção o "Armazém Vieira em Florianópolis"

(PÉREZ-TORRES, 2012):

Segundo a autora, a disputa simbólica sobre patrimônio é

profundamente ligada à representação, ao chamado uso social do

objeto.

Dessa forma, fica estabelecida uma dialética entre lembrança

e esquecimento, na medida que patrimônios muitas vezes

abandonados pelo poder público passam a ter seu destaque

restaurado, ainda que feito de forma transgressora pelos artistas. Os

diversos usos e ocupações implicariam em diferentes versões da

história depositadas no mesmo lugar, se construindo e entrando em

conflito entre si, de modo a se reelaborarem. Sendo assim, a ideia

de preservação intocável do patrimônio muitas vezes se veria

desconectada da realidade local, uma vez que esse diálogo não se

veria estabelecido.

Para a autora, a questão vai além do julgamento acerca da

afronta do grafite ao patrimônio, já que a disputa pela cor de uma

fachada vai muito além do conflito pela cor, tendo muito mais a ver

com a construção dinâmica de sentidos e significados sobre a

cidade.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme previamente mencionado, por ter sua origem

intimamente ligada a movimentos marginalizados, é natural que o

grafite traga em sua essência, um viés subversivo, transgressor.

Claro que isso não poderia conceder aos artistas, uma

espécie de 'carta-branca' para que viessem a intervir no patrimônio

público e particular da maneira que bem entendessem, uma vez que

em consonância com a melhor doutrina afeta aos direitos

fundamentais, nenhum destes é absoluto.

A trajetória desta peculiar manifestação artística, que já foi

tipificada como crime e nos dias atuais integra parte do patrimônio

cultural da cidade, em muito dialoga com o viés democrático

buscado pelo Estado de Direito.

Além do reconhecimento de seu viés particular, quando

ofendidos os direitos autorais dos artistas em questão, sua essência

horizontal também é evidenciada quando a decisão de um Prefeito

eleito democraticamente repercute negativamente, sendo baseada

em critérios fundamentalmente arbitrários, mas que outrora não

seriam postos em discussão.

O poder público deve entender que o diálogo com os autores

é o melhor caminho a ser abordado, e nesse ponto, todas as vênias

aos projetos recentes dos municípios de Niterói em 2017 e do Rio de

Janeiro em 2016, abrindo verdadeiros editais para que os grafiteiros

pudessem se inscrever e concorrer à possibilidade de ter seus

trabalhos expostos nos muros da cidade, passando a integrar o dia-

a-dia dos transeuntes.

O poder de atração da arte deve mais do que nunca ser

valorizado, para que cada vez mais talentos sejam descobertos,

como é o caso da artista Panmela Castro, que saiu de uma relação

abusiva e foi abraçada por este universo, encontrando nele sua fuga.

Hoje, ela é referência mundial nesta arte, com trabalhos

expostos em polos artísticos como Nova Iorque e diversos outros,
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enquanto ainda se dedica a oferecer oficinas para jovens iniciantes,

onde além do conteúdo artístico, promove lições sobre

empoderamento feminino e questões de gênero.

Sua brilhante trajetória seria impossível caso a expressão

artística que a fez ganhar a vida restasse ainda marginalizada e

tratada como crime, e este mundo definitivamente, estaria ainda

mais cinza.
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