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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem por objetivo responder se o direito autoral brasileiro protege a arte de 

rua, enxergada dentro de uma quadra maior de direito fundamental à cultura.  A partir de 

pesquisa documental, questiona-se se a lei 9.610/1998 constitui referencial mínimo teórico 

apto a salvaguardar a liberdade de expressão dos artistas frente à noção clássica de 

propriedade do suporte material, tendo como fundamento a proteção ao valor maior da 

dignidade da pessoa humana.   

 

Palavras-Chave: Dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais. Mínimo Existencial. 

Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
The present work aims to answer if the Brazilian author’s right protects the street art, to be seen in 
a broader view of Culture as a fundamental right. With the use of documental research, this work 
will question whether the Law 9.610/98 constitutes the theoretical basis to protect the interests of 
artist’s and their works vis-à-vis the classical notion of the material support and taking into 
consideration the greater value of the human person´s dignity.  
 
 
Key words: Dignity. Fundamental Rights. Person. Freedom. Existential Minimum. Culture. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo teve como ponto de partida a ampla divulgação na imprensa da 

destruição dos grafites na cidade de São Paulo, pelo hoje prefeito da cidade, João Dória, que, 

ao ser instado a fazer comentários sobre os 100 primeiros dias de seu mandato, no programa 

Roda Viva da TV Cultura, no dia 10 de abril de 2017, asseverou ter cometido uma falha: a de 

‘apagar’ os grafites ‘vandalizados’, em mural da Avenida 23 de maio, sem ao menos ter 

convocado os autores das obras.  Fez, no entanto, a ressalva de que manteve intactos três 

deles, que não foram alvo de pichações.  

Neste caso concreto, as decisões liminares de primeira e segunda instâncias judiciais 

foram absolutamente antagônicas, mas dispunham ambas sobre a liberdade de expressão no 

grafismo de rua e o uso desautorizado da propriedade privada de terceiros (muro). 

A discussão em torno da proteção da arte genuinamente pública, que a expressão ‘arte 

de rua’ não exaure, não é trivial e demanda uma investigação multidisciplinar quanto aos 

valores que a arte urbana empresta à cultura de gerações.  

A partir da segunda metade do século XX, a arte de rua passou a assumir um papel de 

relevância, eis que frontalmente condena práticas de abusos, denuncia violações a direitos 

humanos e vocifera os dramas de milhões de pessoas em todo o mundo, ao mesmo tempo em 

que é capaz de trazer ironia, raiva e embelezar as paisagens cinzas das cidades, numa relação 

intricada com os transeuntes.  

A análise desse movimento que nasceu nas ruas, não escapa dos limites 

condicionantes do direito de propriedade e dos aspectos sensíveis da lei federal n. 12.408, de 

25 de maio de 2011, a reclamar uma investigação subjetiva dos elementos individuais da obra.  

O grande dilema a ser enfrentado nessa dissertação é saber se o direito autoral 

contemporâneo traz os fundamentos e subsídios necessários à proteção das obras de rua ou se 

em razão de os artistas terem escolhido um suporte de propriedade de terceiros para a fixação 

da obra, a exteriorização de sua liberdade criativa perde por completo a proteção esperada.   

As discussões judiciais, a mudança de paradigma na conceituação mesma da arte e as 

teorias jurídicas contemporâneas darão o tom da necessidade de se repensar antigos conceitos 

arraigados em premissas equivocadas sobre o direito de propriedade, com ênfase na face mais 

atual dos direitos fundamentais e cruciais a um mínimo existencial que saia do aspecto 



 
 
 

meramente físico, e proporcione ao homem os meios necessários para intervir na vida política 

e cultural do país.  

 O Capítulo I traz a evolução da história da arte e o viés sociológico de canalização da 

arte urbana, com ênfase à transgressão da arte contemporânea em oposição a falência do 

projeto de modernidade, sublinhada àquela pela proximidade com o real.  O Capítulo II 

retoma a difícil conceituação da arte ao longo da história da humanidade dentro do um 

contorno filosófico de estética e espaços públicos como necessários à significação deste tipo 

de expressão cultural. O Capítulo III analisa os fundamentos do direito autoral e retoma os 

questionamentos em torno das exigências para a proteção da obra de rua, além de fazer a 

distinção entre o suporte e a obra imaterial.  O Capítulo IV traz as discussões judiciais no 

Brasil e no mundo. E o último Capítulo discorre sobre a questão da dupla titularidade: suporte 

e propriedade imaterial.  

O método de trabalho consistiu na análise da legislação aplicável, doutrina e 

jurisprudência.  A metodologia do objeto dessa dissertação teve como foco a dogmática 

jurídica em especial suas dimensões analítica, empírica e normativa.  

 



 
 
 

2  EVOLUÇÃO DA HISTÓRIA DA ARTE E O VIÉS SOCIOLÓGICO DE 
CANALIZAÇÃO DA ARTE DE URBANA 

 

2. 1 Terminologia e evolução da arte 
 

Algumas das terminologias para a arte de rua suscitadas, ora por artistas, ora por 

intelectuais do ramo, são indicadas por CAEIRO (2014:285). A primeira delas aparece como 

uma possível definição de arte pública, sentenciada como sendo uma expressão utilizada para 

práticas artísticas que abandonam os espaços institucionais do mundo da arte, em favor de um 

público alargado, com intuito de aspirar relevância em meio a grupos políticos e sociais.  Há 

também a arte pública de novo gênero, premida num processo de investigação e exploração 

capaz de provocar não apenas o público apático das cidades, mas outros artistas, de forma a 

não ser a arte vista como um produto, mas um “processo de busca de valor, conjunto de 

filosofias, ação ética e um aspecto da agenda sociocultural em sentido lato”.  

Esses traços de arte pública de novo gênero e arte pública inclinam-se para uma 

politização do conceito de arte. De Platão a Hegel, muitos se ocuparam da arte como parte 

integrante da política, a merecer destaque a Escola de Frankfurt, nos estudos de Adorno 

(2003), Marcuse (1978) e Williams (2002). De acordo com BURGNONE (2014, p. 5)1:  

(...) uma politização que permita contextualizar os modos em que a arte 
desestrutura as convenções e as expectativas sociais do campo, através de suas 
produções, ações e discursos. É dizer que, além de se relacionar mais ou menos 
deliberadamente com a política, a arte será considerada em sua capacidade de 
exercer pressões, impulsos e energias políticas, socialmente produtivas, cujos 
efeitos resultantes são ‘des-conformes’ e ‘dissidentes’.  

 No entanto, nem todos aceitam essa correlação entre arte e política, preferindo alguns 

mantê-la aberta para a realidade social como um todo, sem criar amarras ou estereótipos. 

Inserida ou não em classificações, o que se verá é que a arte de rua evoluiu e parece não ser 

mais tão de rua assim, apenas a sua gênese ainda está presa aos grilhões de sua ideologia.  

De forma a estabelecer um marco temporal que sirva de parâmetro acadêmico para as 

mudanças perpetradas até o advento da arte contemporânea, adoto a sistematização de 
                                                             

1 Tradução Livre:“una politicidad que permita conceptualizar los modos en que el arte desestructura las 
convenciones y las expectativas sociales del campo a través de sus producciones, acciones y discursos. Es decir 
que, además de relacionarse más o menos deliberadamente con la política, el arte será considerado en su 
capacidad de ejercer presiones, impulsos y energías política y socialmente formativas o productivas y cuyos 
efectos resultan tales porque son dis-conformes, “disidentes” y “disensuales”. 
 



 
 
 

BUENO (2010) para quem há um primeiro período compreendido do sistema acadêmico ao 

moderno, até o fim da segunda guerra mundial e um segundo marco que vai do final da 

década de 40 até a virada do milênio, com a designação de era da arte contemporânea.  

Muito embora recorra-se ao aspecto temporal para enquadrar a arte num segmento 

evolutivo, com início, meio e fim, convém anotar, que autores como HEINICH (2014) 

divergem desse entendimento, colocando a arte contemporânea como uma categoria estética 

e apelam para o que creem ter sido uma verdadeira mudança de paradigma, sobretudo no 

campo da sociologia das artes, onde a arte não mais se exaure no objeto em si da obra, 

tampouco no vínculo entre esta e a interioridade do artista, mas, ao contrário, expande-se para 

o contexto de sua criação, para o espaço que a abriga e a mensagem do artista para o seu 

público. Conquanto pareça uma nuance, essa contextualização implica num novo modo de 

perceber a arte. A socióloga esclarece a exigência do artista de ultrapassar o senso comum, 

inclusive da própria noção de arte (as instalações e performances, por exemplo, não se 

enquadrariam no conceito de arte clássica ou moderna) com a contribuição de tudo o que 

serve de conteúdo de influência para o artista.  

Acredita-se que a participação do público seja fundamental para integrar a obra 

contemporânea. Como se a obra proposta pelo criador estivesse despida de uma mensagem 

fechada, ainda inacabada, e que o espectador fosse o responsável por conclui-la.  

A visão de HEINICH (2014, p.378) está a demonstrar a transgressão ínsita na arte 

contemporânea:  

  (…) significa também o emprego de novos tipos de materiais ou modos de 
apresentação. Instalações, performances, land art, arte corporal, vídeo, fotografias 
em cores em grande escala (…) Esta é outra grande diferença em relação à arte 
clássica e moderna, pois durante séculos, até o início da década de 1960, as artes 
visuais eram produzidas com um pequeno número de materiais bem definidos: 
óleo, pastel, aquarela, lápis, carvão, água-forte, papel, tela, gesso, madeira ou pedra, 
argila, … Agora tudo mudou. (...) 
(…) Evidentemente, existem também pinturas e esculturas na arte contemporânea. 
Mas são relativamente raras e normalmente são expostas sem moldura, no caso das 
pinturas, e sem pedestal, no caso das esculturas. Uma escultura da arte 
contemporânea se parece mais com uma instalação, que apresenta uma relação 
específica com o espaço; e uma pintura da arte contemporânea apresenta dimensões 
enormes, de forma que dificilmente pode ser emoldurada (o que, por sua vez, 
representa uma transgressão da exigência moderna conforme a qual a obra deve 
expressar a interioridade do artista), ou é feita de modo a se encaixar no espaço em 
que é exibida, exigindo assim uma continuidade entre tela e ambiente (o que, por 
sua vez, representa uma transgressão da definição clássica e moderna de uma obra 
de arte como objeto produzido por um artista).   

Essa transgressão passou por altos e baixos. No início, houve o abandono da belle 

époque, recortada que foi pela urbanização de Paris, graças à Haussmann (1857), responsável 



 
 
 

pela mudança dos artistas de seus ateliês para as ruas em busca da luminosidade fugidia. 

Convêm dar destaque ao impressionismo de Claude Monet (1840-1926), Paul Gauguin (1848-

1902) e o cubismo provocante de Braque (1882-1963) e de PICASSO (1881-1973). Foi 

Picasso, aliás, quem rompeu com a tradição linear renascentista com o quadro Les 

Demoiselles d’Avignon, incorporando ao traçado as formas cubistas e a influência que sofreu 

com a chegada em Paris das imagens das máscaras africanas.   

A seguir, iniciam-se os conflitos mundiais que transformariam definitivamente a arte, 

revelando sua faceta mais fria e escura. Na Zurique de 1916, durante a primeira grande guerra 

(1914-1918), um movimento artístico de vanguarda, cujo nome dadaísmo nada queria dizer 

(cavalinho de pau do francês ou imitação dos sons dos bebês) - senão a negação de todos os 

valores estéticos e artísticos tem seu expoente em Marcel Duchamp2 (1887- 1968), que seria 

capaz de irritar os connaisseurs com a fonte de um mictório comprado nas ruas nova-

iorquinas, e, ao mesmo tempo, seria o verdadeiro ícone do ready-made e da arte conceitual.  

DE PIERI (2012:16) afirma que “Marcel Duchamp e os dadaístas realizavam uma 

estética de negatividade: negavam a arte; seu valor poético, seu valor transcendental e sua 

utopia”. E DE PIERI (2012: 16,17) prossegue explicando que Duchamp e seus sucessores só 

não negavam o objeto, pois este mantinha seu valor fetichista, mercantil e social, numa arte 

que claramente deslocava o objeto, prosaico, de uso comum, e dava-lhe o status de obra de 

arte. Ao final, DE PIERI (2012:25) corrige sua assertiva, ao citar que Duchamp como alguém 

que se apropria de um objeto banal, coloca-o num patamar de obra de arte, “sacralizando-o, 

levando-o a ser exposto como objeto artístico, buscando novos códigos para decifrarmos o 

seu significado”.    

Já o movimento expressionista foi capaz de incorporar à linguagem visual das figuras 

retorcidas os horrores da guerra e a perplexidade com a capacidade de aniquilamento do 

homem pelo homem, de Francis Bacon (1561-1626), Goya (1746-1828), Munch (1863-1944) 

e Van Gogh (1853-1890). Esses artistas alimentavam sentimentos de ojeriza ao sofrimento do 

homem e pintavam a angustia e o medo, surpreendendo o público, não tanto pela distorção da 

realidade em si, mas pelo distanciamento da beleza. 

                                                             

2 Duchamp comprou o mictório, assinou a ‘peça’ e levou-a ao saguão do Salon des Indépendants e o instalou 
numa posição invertida. Os sociólogos diriam que não se pode compreender a fonte, caso não se saiba que não 
havia jurados no Salon e Duchamp estava entre os organizadores.  
 



 
 
 

Conveniente a ressalva de que o feio a que me refiro diz com a retratação na obra do 

medo e dos horrores da guerra. Evidentemente, as cores fortes utilizadas por Van Gogh 

emprestam beleza e harmonia às telas, que parecem sucumbir ao inconsciente do artista para 

resgatar essas imagens. 

Com o fim da segunda guerra (1939-1945), a arte assume seu lado mais despojado, 

efêmero, inconsequente, não havendo limites para a subjetividade e a liberdade artística. A 

regra é não ter regras, abandonar os suportes tradicionais, combinar influências e estilos 

diversos, sem distinção entre arte e vida privada, aproximando sempre que possível a 

realidade da sociedade de informação e das novas mídias, além da constante interação entre 

público e artista. E, não por acaso, o reconhecimento de que os Estados Unidos seriam agora 

os responsáveis pela dianteira nos rumos da arte. 

 Ganha vida o expressionismo abstrato de Jackson Pollock (1912-1956) em completa 

abstração e liberdade de formas; a arte óptica (op art) interessada em criar ilusões visuais 

através de imagens abstratas com Victor Vasarely (1908-1997); o minimalismo com Dan 

Flavin (1933-1996), cuja significação beirava ao concretismo e nada pretendia dizer além do 

mínimo; em seguida, a arte cinética com movimentos tridimensionais e suas cores alegres. No 

Brasil, seu representante maior foi Abraham Palatinik (1928).  

Sobre Pollock, pode-se dizer que há uma motivação artística - a action paiting (pintura 

de ação) -, totalmente descurada do seu produto final, mas atenta para o ato em si ou o gesto 

em torno da obra. A obra era o prolongamento do corpo, sendo diminuta a importância do 

aspecto racional na arte.   

Crescem as possibilidades no uso de materiais até então ignorados ou negligenciados 

pelos artistas: tecidos, acrílico, nylon, polietileno, corantes sintéticos, gordura, uma variedade 

de produtos recicláveis e até matéria viva passavam a fazer parte do seu vasto arsenal. As 

emulsões acrílicas diluídas em água permitiram a impressão, típica da pop art, cuja ironia 

centrava-se na crítica ao consumo de massa, Roy Lichtenstein (1923-1997) e seus desenhos 

em quadrinhos multicoloridos e Andy Warhol (1960) com suas latas de sopas Campbell, 

garrafas de coca-cola, ambos retirados da publicidade e do cinema.  Nesse mesmo contexto 

de ridicularizar e criticar o consumismo exacerbado vieram outros tantos movimentos, 

espalhados pelo mundo, tais como: arte podre e land art.  

Em agosto de 1961, Piero Manzoni enlatou seus próprios excrementos em 90 latas e as 

rotulou como merda d’artista e o fez em quatro idiomas: italiano, francês, inglês e alemão. 



 
 
 

Esse trabalho foi exposto no Pescetto Galleria de Marina e colocado à venda pelo preço do 

peso do artista em ouro, A intenção era ridicularizar a confiança cega dos consumidores no 

marketing dos produtos expostos à venda. Arte que desafia a cultura da época.  

 

Figura 1  - Trabalho de Pescetto Galleria de Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem disponível na internet em 22/2/2018 

 

O hiper-realismo surgido nos anos 80 procurou ir muito além da fotografia (alvo de 

duras críticas por partes daqueles que viam na reprodução do real um papel de esfacelamento 

da arte) e Ron Mueck (1985) transformou os museus de todo o mundo com suas figuras 

humanas em tamanho colossal.  

As estéticas provenientes do land art (obras voluptuosas, de grande magnitude, com 

uma estética ligada à natureza, que dificulta sua exposição em museus) e o minimalismo vão 

ser atualizados a partir dos anos 60 para inserir novos territórios e lugares poucos 

convencionais aliados à experimentação de formas radicais tanto no que diz com os suportes 

como nos materiais utilizados, a alargar na sua plenitude o conceito de arte.  

O mesmo ocorreu com a arte conceitual, corrente artística subsequente à arte pop e ao 

minimalismo, cuja contribuição é a de autocentrar a arte em si segundo BOURDIEU (1992, 

apud João Valente e Nádia Bastos), e nos seus objetivos eminentemente estéticos para tornar-

se, acima de tudo, uma ideia, um contexto apresentável ao público.  Instalações, 



 
 
 

performances, pinturas misturadas com esculturas, a transformação do objeto comum em peça 

de arte exposta, não importa. Tudo parecia permitido em nome da arte.  

Essa nova infusão de valores provenientes da miscigenação de povos e culturas 

somadas à variedade de materiais possíveis de uso, possibilitaram aos artistas o usufruto de 

uma liberdade verdadeiramente revolucionária, com a ruptura de padrões tradicionais e de 

representações daquilo que parecia ser o politicamente correto. O homem buscava a si mesmo 

e os frutos das suas relações e a enxurrada de informações dos quatro cantos da terra mexiam 

com a sua criação. HABERMAS (1983, p. 80 apud Bueno, 2010, 31): 

A nova identidade não pode mais ser definida pelo fato de se pertencer a ou ser 
membro de algo (1983:98). (…) a identidade do Eu é a capacidade de construir 
novas identidades, integrando nelas as identidades superadas e organizando a si 
mesmo e as próprias interações numa biografia inconfundível. 

 Nesse turbilhão de acontecimentos, houve momentos em que os artistas começaram a 

desafiar seus limites, pois não havia mais um contexto necessário, um objeto real a ser 

reproduzido, tampouco um local de pertencimento da obra. A arte não está mais finda e 

acabada, é um processo em constante evolução, no qual existe permissão para a dialética e o 

encontro com a diversidade.  

 No Brasil, após um rápido período de otimismo com a semana de arte moderna em 

1922, surge Iberê Camargo (1914-1994) e suas gravuras impactantes. Na abstração, nomes 

como Cícero Dias (1918) e Manabu Mabe (1924) ditam a pós-modernidade. No Rio de 

Janeiro, aparece o neoconcretismo no final da década de 50, movimento muito criticado pelos 

concretistas, mas que tentava dar à arte um aspecto menos objetivo e mais sensível com 

Ferreira Gullar e Amílcar de Castro como seus excelsos defensores. Outro fator determinante 

para a mudança que acatou o abstracionismo foi a imigração de japoneses para São Paulo, a 

aceitar uma maior delicadeza no traço e um melhor aproveitamento do branco nas telas. 

Contudo, o país tinha um pano de fundo deformado pela ditadura militar e pela 

violência, como exemplos cruéis de repressão à liberdade de expressão e à opinião pública. 

Uma vez mais, a arte se transformaria adotando uma roupagem metafórica para driblar a 

censura, passaria a ser conceitual e performática. Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Ziraldo, 

entre outros, foram os nomes que levaram à frente essa árdua tarefa de explicitar as 

contradições do processo cultural brasileiro.  

A descrição feita por SCOVINO (2016, 118,167) desse conturbado período da história 

brasileira aparece no capitulo intitulado Do Modernismo ao Contemporâneo: 



 
 
 

Em dois anos (1959-61), o Brasil havia sido atravessado pelo relâmpago do 
Neoconcretismo. Uma nova proposta estética para as artes, que se refletia em outros 
campos (música, teatro, moda, arquitetura, design e mobiliário), havia sido 
instaurada definitivamente no país. Era o momento da inauguração de Brasília 
(1960) e do amadurecimento de um dogmatismo político na prática artística com o 
surgimento dos Centros Populares (CPCs) da UNE. Paradoxalmente, Ferreira 
Gullar radicalizava sua postura, deixava sua posição de neoconcreto, ligada a 
Fenomenologia, e abraçava uma tomada de posição política. Em paralelo, uma nova 
geração de artistas começava a produzir, na segunda metade dos anos 1960, um 
corpo de trabalhos que estabelecia diálogos com a arte conceitual e o pop, e que 
simultaneamente criava um campo próprio, autônomo e ampliado dessas 
linguagens. Antônio Dias, Antônio Manuel, Artur Barrio, Carlos Vergaram 
Carmela Gross, Carlos Zilio, Cildo Meireles, Hélio oiticica, José Resende, 
Waltercio Caldas, entre outros, criaram não apenas um ambiente inovador para as 
artes visuais no Brasil, com uma linguagem escultórica e objetual que se baseava 
numa economia de linguagens ou então na interface com novas mídias como o 
super-8 e o vídeo, mas também foram fundamentais para a instauração de um 
modelo atípico no país, embora fulminante: os artistas, passaram a organizar e 
montar exposições, selecionar os artistas, assumir o papel de curadores, escrever os 
textos manifestos do catalogo e lidar diretamente com a instituição. Foi o que 
aconteceu com as exposições Propostas 65 e Propostas 66, ambas realizadas em 
São Paulo, e, com maior destaque, na Nova Objetividade Brasileira, realizada no 
MAM-RJ assim como em revistas malasartes e Pólen (...) Esse tipo de postura do 
artista levantou uma serie de argumentos a crítica afirmando que tais procedimentos 
visavam um “protesto” ou uma “postura do artista diante dos fatos sociais e 
políticas”. Absorvidos fortemente por uma leitura fenomenológica instaurada por 
uma nova crítica de arte no Brasil e pelo recente legado neoconcreto, esses artistas 
estavam tomando uma posição que não necessariamente era política, no sentido 
strict sensu da palavra. A “politica” deles era a aproximação cada vez maior entre 
arte e vida que, por sua vez, não estava apenas sendo expressa na apropriação de 
elementos naturais ou cotidianos, mas em um entendimento da arte como algo 
efetivamente preenchido de ‘mundo’, em que fosse talvez melhor pensar esse 
estado como ‘em transito’: numa constelação em que a linguagem visceral e 
expressiva oscila entre o excesso e a escassez, em que a vivencia, desenvolvida a 
partir de um movimento pendular, afirma a experiência de algo que é instável, em 
que o todo não é apreensível, mas a noção de fragmento passa a ser o próprio todo.  
(...) Portanto, num tempo em que o corpo era perseguido, fragmentado, isolado, 
arruinado e dissecado, anulando qualquer possibilidade de matéria, as ates visuais 
brasileiras, em diferentes circunstâncias e ações, direcionavam suas práticas para 
essa leitura do real.  

Com isso, parece evidente que a arte caminha ao lado da história e faz dela o seu 

melhor conteúdo. E, por isso mesmo, a arte contemporânea não é óbvia. Seu desequilíbrio 

proposital encontra eco não apenas na desigualdade social retorcida, mas nas disparidades de 

valores que se mostram numa verdadeira cruzada de significados. A intolerância, a miséria, as 

preocupações com o clima, as vertiginosas mudanças sociais, as lutas pela igualdade de 

gêneros, o consumo exacerbado, a internet voraz, a globalização, o totalitarismo, o 

esquecimento, a escravidão infantil e tantas outras questões aparecem como conteúdo bastante 

profícuo para uma arte sem precedentes, que não se entende e nem quer ser percebida com 

rótulos, mas, ao contrário, volta-se à provocação do espectador, num iter de mutações que 

parece fomentar uma analise mais profunda sobre a função social da arte, num processo de 

facilitação à entrada desse terreno fértil que se deu de forma gradual. 



 
 
 

Na visão de alguns sociólogos, a cidade contemporânea é o reflexo do aprisionamento 

do indivíduo num contexto que facilita o distanciamento e a alienação. Segundo Richard 

Sennet, os projetos arquitetônicos estariam a nos causar uma verdadeira privação sensorial, a 

recrudescer a passividade e a monotonia instaurada nos grandes centros. Dentro deste cenário, 

SOUZA E SILVA (2015,68) explica que a arte urbana nasceu como ferramenta de 

materialização dos discursos dos grupos estigmatizados dentro do cenário urbano e que 

carecem de representatividade. 

A realidade sensível na obra artística, com a derrocada da modernidade para assumir 

facetas contemporâneas e condizentes com uma realidade difícil, faz parte de conquistas feitas 

no decorrer dos séculos, num recorte de apropriações, que na visão de CARTAXO (2009) 

incorpora tanto as conquistas científicas como a politização da arte: 

A realidade vista à luz da ciência teve seu início demarcado com o advento do 
Iluminismo no século XVIII, em que a ruptura com a estética idealista por um 
segmento estético promoveu o regresso à Natureza, isto é, à realidade. A partir de 
então assistimos, já no século XIX, ao realismo cotidiano de Gustav Courbet, as 
primeiras incursões pictóricas sobre os efeitos da luz nos corpos, com Manet, as 
pesquisas científicas das cores pelos impressionistas, as pinturas de Cézanne, Van 
Gogh e Gauguin, os quais, respectivamente, interpretam a realidade por meio da 
razão, da emoção e da memória; no século XX, ao Cubismo, fundado no conceito 
da quarta dimensão; e, finalmente, as vanguardas construtivas com suas abstrações 
da realidade. As descobertas científicas do começo do século XX colaboraram de 
modo contundente na compreensão do mundo e no modo de vê-lo. Para Mário 
Schenberg (1973, p. 84), “há um paralelismo notável entre o surto das tendências 
abstracionistas na arte desde o começo do século e a reformulação abstrata da 
matemática contemporânea”.  
Com a falência do projeto de modernidade e a vontade de reinstaurarão da 
subjetividade na arte, surge, na transição da década de 1940 para a de 1950, o 
Expressionismo Abstrato. Contudo, o caráter autocrítico destas pinturas revelou o 
seu distanciamento do mundo, de modo que, a partir dos anos 1960, uma nova 
geração de artistas buscou resgatar uma relação mais aproximada com o real. Tal 
reaproximação entre a arte e a realidade deu-se não apenas numa dimensão estética, 
mas também política, cultural e social. Neste contexto, o papel das instituições, o 
lugar da arte (os museus e galerias ‘cubo branco’), o mercado e o público foram 
questionados. 

 

2.2 A arte de rua contemporânea  
 

A época pós-moderna é descrita por LYOTARD (1979:7) como a reabertura do 

mercado mundial, a retomada de uma competição econômica ativa, o desaparecimento da 

hegemonia exclusiva do imperalismo americano, o declínio da alternativa socialista, a 

abertura do mercado chinês às trocas, protagonistas de uma mudança no estatuto do saber, 

enquanto produto do ingresso da sociedade na fase pós-industrial, além de configurar fruto do 



 
 
 

capitalismo avançado. Dentro desta visão romântica, pretende o francês explorar a razão 

emancipadora a ser conquistada pelo homem, através da valorização de sentimentos e da arte, 

nos quais ele se sente mais livre e criativo.  

Esse momento é também conceituado por PAULO (2016,18-19):  

Em meio a tantas questões sobre essa estrutura de sentimento que passa a vigorar a 
partir das últimas décadas do século XX, uma de suas marcas mais evidentes é a 
total aceitação do que é efêmero, fragmentário, descontinuo e caótico. Por mais que 
isso existisse na modernidade, ainda se fazia presente naquela época a preocupação 
em definir os elementos eternos e imutáveis do processo histórico.   

A arte pública assume um papel relevante por conciliar o que CARTAXO (2009) 

chamou de diversas linguagens de suporte tradicional para uma escala urbana com a 

reaproximação entre o sujeito e o mundo artístico. Entende a autora que estas obras-

manifestações não possuem o seu valor estético aderente à forma, mas sim à sua condição de 

acontecimentos-efêmero, em que a participação do público faz-se muitas vezes, relevante, e, 

simultaneamente, imperceptível.  

A autora alerta para o fato de que a sociedade pós-moderna cadencia a noção de 

pluralismo inserida numa concepção de diversidade de grupos, outrora silenciados por grupos 

hegemônicos. Além disso, sobeja a explosão demográfica das cidades compactuando com 

uma arquitetura eclética superficial que, segundo HARVEY (1989,70), funciona como uma 

espécie de colagem, sem qualquer preocupação com os aspectos sociais ou a pluralidade. Os 

problemas econômicos e sociais aumentam na proporção inversa dos espaços que abrigam a 

população de baixa renda, o que Focault  (1984) chamaria de espaço-impossível no qual 

coexistem mundos fragmentados e sobrepostos.  

Outro aspecto que merece destaque para PAULO (2016,18-19) é a contraposição entre 

modernismo e a fase pós-moderna devido a perda da temporalidade e a busca pelo impacto 

instantâneo, com um evidente esvaziamento do conteúdo da produção cultural. É a chamada 

contra-cultura em que há uma centralização nas aparências, no acúmulo de capitais 

simbólicos, no consumo de massa, na superficialidade, razão pela qual seu caráter é efêmero e 

volátil. 

ALMANDRADE (2008), artista e arquiteto, em As artes plásticas na década de 1960 e 

maio de 1968 faz um diagnóstico da contracultura ou o que chamou de revolução cultural. 

Segundo ele: 

a poética do gesto, da ação, da coletividade, a utopia da arte/vida como participação 
do espectador na realização da obra de arte. No Brasil, ele diz ter sido a Tropicália 
de Hélio Oiticica, uma das manifestações mais polêmicas, ao lado de Terra em 



 
 
 

Transe filme experimental barroco de Glauber Rocha e a peça O Rei da Vela de 
Oswald de Andrade, dirigida por José Celso Martinez. 

A contemporaneidade é também descrita em toda a sua dimensão pelo autor português 

SILVA (2009,83-84) in A condição do contemporâneo:  

A ‘contemporaneidade’, enquanto poder de agir e poder de responder, seria aquilo 
que interrompe ou suspende o encerramento deste tempo num ‘fechamento epocal’ 
(aquilo que confina uma época à entropia e seus estereótipos. A contemporaneidade 
contrapõe a esse fechamento epocal a abertura do espaço (ou a abertura da história) 
enquanto um tempo e um espaço a cada vez únicos (...). Contemporâneo seria uma 
forma de interrogar o que nós somos enquanto conjunto de acontecimentos, de 
formas de viver e de pensar, de sentir, de criar. Uma interrogação, como nós 
sabemos, é sempre uma interrupção e uma suspensão; ela puxa a atenção para o que 
está a ser interrogado, ela tem numa definição que não apenas é rigorosa como é 
bela, “convocação de atenção’, (expressão que retomo de Simone Weil); uma 
interrogação implica uma descontinuidade que requer e solicita a atenção, mas que 
e uma ‘atenção configurada’. (...) Essa mostração ou apresentação seria, não do 
mundo que hoje aparece naquilo que mais o caracteriza de forma ostensiva e 
sensacionalista no mainstream mediático, mas daquilo que nele mais permanece 
eclipsado, silenciado, oculto, por revelar, por reconhecer, por anunciar. (grifo 
nosso)  

Essa relação intrincada proveniente das mudanças ocorridas ao longo dos séculos 

atinge de forma surpreendente as cidades e as suas formas arquitetônicas, tornando 

desafiadora a abordagem retórica da arte, hoje associada menos a uma mecânica instrumental 

que uma postura, uma atitude extramuros, um modo de ver e fazer (CAEIRO 2014:25). Aqui 

enxerga-se a reflexão crítica de que só uma arte tão complexa e contraditória como a cidade, 

no dizer de ROBERT VENTURI (1966), pode fazer (à cidade) justiça, nela se integrando de 

forma mutuamente esclarecedora.  

 O surgimento do grafite, tal como hoje é conhecido, remonta a década de 60 e início 

dos anos 70, nos Estados Unidos da América, mais especificamente no metrô de Nova York, 

onde os usuários dos trens podiam ver adolescentes com latas de spray pintando os vagões 

com uma postura que ARAÚJO (2011:4) descreve como de inconformismo social e político e 

uma tentativa de autopromoção individual ou grupal, com a construção de uma imagem 

diferente para a cidade.  As inscrições ocupavam preferencialmente os trens, metros e muros 

da cidade para que fossem vistas pelo maior número de pessoas.  

De acordo com PAULO (2016) os pichadores de hoje eram os writters (escritores) de 

ontem, pois escreviam seus nomes e números de rua em que moravam (tags) em diversos 

pontos da cidade, numa tentativa de chamar a atenção para a realidade de seus bairros. Relata 

também que, nos bairros negros e hispânicos dos EUA, a pichação era utilizada por gangues 

que trocavam mensagens com os códigos secretos de inscrições em muros. Aliás, não é à toa 

que os muros eram (e são) escolhidos pelos grupos menos favorecidos para acolher as 



 
 
 

pichações e os grafismos. A sua forma dura de concreto e cinza impõe a segregação entre o 

que é público e o que é privado, mantendo ‘a salvo’ a propriedade alheia.    

No Brasil, o grafite começa a ganhar expressão na década de 80, na periferia das 

cidades, retirando sua inspiração das cores fortes do movimento cadenciado do hip-hop; já o 

preto e o cinza aparecem da militância política tardia, fruto da ditadura militar, e as figuras 

lúdicas e as imagens poéticas são provenientes do movimento hippie da época.  

À época esse ainda era um terreno desconhecido para os artistas brasileiros de rua que 

se deixavam influenciar timidamente pelas poucas cenas americanas que chegavam ao seu 

conhecimento. Esse isolamento, segundo MANCO (2005:7), pesquisador de arte de rua 

inglês, “gerou novos estilos e técnicas, e as restrições econômicas forçaram os artistas a 

adaptar e a improvisar”.  

Mas a internet e o fenômeno da globalização chegaram e provocaram um aumento 

imediato das conexões brasileiras com a cena mundial e uma geração inteira de artistas 

mostrou-se pronta para usar novas técnicas e a criar. Há quem entenda diferente e critique 

essa dependência cultural estrangeira, como CANCLINI (1980), que entende ser esse 

fenômeno digno de uma apropriação retardada da cultura externa.  

A arte de rua seguiu seu caminho com a urbanização desordenada e ganhou reforço 

com o espaço caótico e a falta de políticas públicas decentes aptas a harmonizar as diferenças 

sociais. Atualmente a definição que traz certa coerência com toda essa investigação histórica 

talvez seja a de CARTAXO (2009) que atribui ao grafite uma esfera de arte pública por 

excelência, “absorvida pelas artes visuais e pela sua vontade de expressão, de ser-no-mundo, 

de presentificação, muito próxima do universo estético”.  

 

2.3  Grafite e pichação  

 

Quanto às semelhanças entre o grafite e a pichação, CARTAXO (2009) comunga do 

entendimento de que ambos guardam na essência o discurso transgressor e a inscrição no 

universo cultural; as diferenças, porém são maiores, vez que o grafite guarda uma referência 

“estilística histórica conciliada ao universo da sociedade de consumo e a pichação localiza-

se numa manifestação anônima, sem reflexão apriorística evidente”.  



 
 
 

A relevância do grafite como forma anímica de expressão é reverenciada por 

FERREIRA GULLAR (2010): 

(...) se a arte existe, é porque a vida, a realidade, não basta. A arte não copia, e sim 
reinventa o real (...) Isso para concluir que o grafite, na verdade, é o renascer da 
pintura, que as vanguardas desintegraram a ponto de usar, como arte, a coisa real 
em lugar da imagem da coisa.  

Há quem defenda que a pichação é também uma manifestação artística assim como o é 

o grafite. Essa corrente minoritária faz-se perceptível dentro do que PAULO (2016) explica 

ser um dos discursos cabíveis de manifestação artística e pode ser visto na fala de um 

escritório de arquitetura de São Paulo que teve pichado o grafite que recobria as suas paredes 

externas.  

Disse o escritório: “Domínio Público? Triste ver um trabalho de arte pichado, porém 

muito interessante ver a simbiose que surgiu entre as duas intervenções”.  

 

Figura 2– Escritório de arquitetura em São Paulo 

 

Fonte: Pichação em painel pintado por escritório de arquitetura. Foto: Athos Comalatti. Fevereiro de 2016. 
Minhocão.  

 

Dentro desta perspectiva, a tarefa de se reduzir a um conceito único o que hoje se 

entende por arte urbana é ingrata. Parece evidente, contudo, a distinção entre o que agrega 



 
 
 

algum valor ao imóvel (a pintura do preto no branco com a imagem do negativo) e os rabiscos 

que nada acrescentam, apenas sujam as paredes.    

Ainda assim, em que pese à dificuldade de extrairmos conceitos uníssonos sobre a 

arte, a lei nacional 12.408, de 25 de maio de 20113, que alterou o art. 65 da lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 e manteve criminalizada a conduta da pichação, mas, retirou do núcleo do 

tipo penal o grafite, condicionando-o, porém, à valorização do patrimônio público ou privado, 

enquanto manifestação artística, a depender de autorização prévia do órgão público ou do 

particular, respectivamente.  

Antes mesmo da edição da lei 9.605/98 (lei dos crimes ambientais), o art. 163 do 

Código Penal já definia como crime de dano a pichação quando constatada a ‘destruição, 

inutilização ou deterioração da coisa alheia’. O art. 65, na sua redação original, equiparava 

pichação a grafite para fins de incriminação cominando pena de multa e possível detenção de 

três meses a um ano (“Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 

monumento urbano”). 

Adiante se verá que a evolução da arte não é assim tão simples como pretendeu o 

legislador pátrio, mas inegável a evolução legislativa no que toca a descriminalização do 

grafite.   Alguns autores explicitam a dificuldade de adoção na prática desse parâmetro 

legislativo que impõe seja consentido o grafite, pelo detentor do suporte, para torná-lo lícito. 

É o que nos diz CONRADO (2016, p.668): 

Essa medida legislativa não deixa de ser um passo importante pra a salvaguarda da 
arte do grafite, e vai de encontro a um ponto fundamental: se a essência da arte 
urbana está na transgressão e no anonimato, na subversão, na apropriação não 
consentida do espaço urbano, na autoria velada e na demarcação do território 
público/privado, faz parte de sua gênese a desnecessidade de consentimento do 
proprietário ou do poder público. 

 A celeuma de proteger-se uma obra sob a égide do direito autoral passa exatamente 

pela (des)criminalização da conduta, sobretudo se não houve prévio consentimento do 

detentor do suporte.  
                                                             

3 Art. 6o  O art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 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.  
 



 
 
 

CÉLIA LERMAN (2013, apud Marcelo Conrado, 2016, p.669), é árdua defensora da 

proteção autoral da arte de rua quando esta preenche os requisitos necessários previstos em 

lei, quais sejam: a originalidade e o suporte tangível de expressão. Segundo a autora, a lei 

autoral protege o aspecto intangível da obra, independentemente de ser ela considerada legal. 

Diz a norte-americana (2013:295)4: 

(...) Neste artigo, eu defendo que o grafite pode e deve ser protegido pela lei de 
direitos autorais. Quando um grafite não autorizado segue os requerimentos 
mínimos necessários para a proteção autoral, ainda que ilegal, deve ser protegido. 
Isso porque o copyright deve ser neutro com relação ao trabalho criado através de 
meios ilegais. Copyright protege apenas os aspectos intangíveis da obra, e isso não 
deve excluir obras que tenham sido fixadas de forma ilícita. Isso é inclusive é 
verdade sob um sistema de copyright estabelecido segundo os critérios do the 
United States Copyright Act. Obras grafitadas ilegais são criativas e preenchem os 
objetivos do copyright de promover o progresso da ciência e da arte.  
A proteção do grafite pode, além disso, ter como consequência positiva o incentivo 
à artistas para que criem obras que sigam a lei. Eu também explorei os desafios dos 
artistas para seguirem as determinações do Copyright Act e VARA. 
(...) Grafite tem uma posição bastante única em relação ao objeto e natureza do 
copyright. Enquanto muitas pessoas são rápidas em ver a arte de rua através das 
lentes do vandalismo, a lei de copyright não pode simplesmente dispensar o 
trabalho artístico. O trabalho do grafite deve ser tratado da mesma forma que outro 
trabalho artístico qualquer, sem sofrer discriminações em razão de sua ilegalidade.  
A proteção autoral é importante na medida em que dá ao artista a possibilidade 
deste controlar suas obras, a forma como serão reproduzidas e divulgadas. Talvez 
seja verdade que copyright é para perdedores, como foi dito por Banksy. Mas 
mesmo se for este o caso, artistas que fazem grafite devem poder ser vistos como 
perdedores.  

Toda essa explicação das diferentes manifestações artísticas ao longo dos séculos 

favorece o entendimento de que o pré-conceito deve ser expurgado do dicionário da arte 

contemporânea. O viés sociológico de canalização da arte de rua deve ser compreendido para 

além do vínculo entre artista e espectador, num verdadeiro repertório de provocação acerca de 

acontecimentos reais, a favorecer as denúncias feitas por oprimidos que não encontram voz na 

                                                             

4  In this article, I have argued that graffiti can and should be protected under copyright law. When an 
unauthorized graffiti work complies with the minimum requirements for copyright protection it should be 
protected under copyright law despite its illegality. This is because copyright should be neutral towards works 
created by illegal means. Copyright assigns rights over the intangible aspects of a work only; it does not exclude 
works that have been tangibly fixed in an illegal manner. This is true even under an incentive-based copyright 
system such as the one established by the United States Copyright Act. Illegal graffiti works are creative acts that 
comply with copyright’s goal of “promoting the Progress of Science and useful Arts. Protecting graffiti, 
moreover, may have the consequence of incentivizing graffiti artists to create more legal works. I have also 
explored the challenges that artists face when enforcing rights over their graffiti, both under the Copyright Act 
and VARA. Graffiti has a unique position in relation to copyright’s nature and scope. While “many people are 
too quick to view street art through the lens of vandalism,” copyright law cannot simply dismiss graffiti works. 
Graffiti works must be treated on equal footing with other artistic works for the purposes of copyright law, 
without being discriminated against due to their illegality. Copyright protection is valuable to all graffiti artists 
since it gives them the ability to assert artistic control over how their works are reproduced and shared. It may be 
true that copyright is for losers, as Banksy has expressed. But even if that is the case, graffiti artists should still 
have the option to be losers”. 
 



 
 
 

sociedade.  Além disso, a lei de crimes ambientais, apesar de bem-vinda, traz um critério 

subjetivo de interpretação que destoa da prática da arte contemporânea. No capítulo seguinte, 

veremos como os filósofos se debruçaram sobre o aspecto da estética e como isso ficou 

enraizado na cultura que solidificou a arte.  

 



 
 
 

3  A DIFÍCIL CONCEITUAÇÃO DE ARTE E O ESPAÇO PÚBLICO DAS 

CIDADES 

 

3. 1  Uma relação entre arte e filosofia  

 

Soa de pouca técnica e de ampla subjetividade a disposição legal que entrega ao 

interprete o dever de identificar a manifestação artística capaz de valorizar o patrimônio, eis 

que nem mesmo os séculos foram capazes de definir o que pode ou não ser facilmente 

considerado arte.  

Como explica COELHO (2015:318), nas cavernas, os desenhos cumpriam sua função 

de treinar jovens que se lançavam à caça. O homem da pré-história fazia desenhos, 

mergulhando seus dedos na argila úmida, e pintava, nos tetos das cavernas, com as mãos em 

negativo, ou, por meio da utilização de óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais 

e sangue de animais, verdadeiros signos que pensavam pudessem afugentar os maus espíritos, 

e, ainda, demonstrar a sua superioridade como caçadores nômades do paleolítico, pouco antes 

de saírem a procura de alimentos.  

Na Grécia e Roma antigas, a arte em forma de escultura recriava a figura dos deuses 

para proteger os seres humanos.  No Egito, acreditava-se que os desenhos feitos nas tumbas 

dos faraós seguiam o morto, após sua morte. Na Idade Média, a arte auxiliava os párocos na 

divulgação do Evangelho. O curioso é que a Igreja sempre se valeu da arte para propagar a fé 

cristã, num misto para inculcar medo e devoção nos fieis. Já a expressão da beleza nas artes 

plásticas deve-se ao Renascimento, pois antes disso era evidente o caráter utilitário da arte. A 

partir deste momento e até bem pouco tempo atrás, essa vinculação da arte com o belo sempre 

esteve muito presente, tornando-se tormentosa qualquer dissociação entre ambos.  

Observa-se, ao longo da História, que não há regras objetivas sobre o que pode ser 

considerado belo, KANT, em sua obra Crítica da Faculdade do Juízo (1790: I, XVII) procurou 

reforçar que o juízo de gosto não pode ser reduzido a um objeto e o seu fundamento. Possível, 

entretanto, admitir-se a contemplação da arte a partir de um juízo estético, que decorra 

unicamente do sentimento, sem qualquer interesse, isto é, que nasça da relação entre o sujeito 

e o objeto. Segundo o filosofo alemão, a busca por um princípio universal de gosto com 

conceitos determinados não se sustenta por que não produz qualquer resultado útil. Para 



 
 
 

KANT (1790), o que gratifica uma pessoa é chamado aprazível; o que simplesmente lhe 

causa prazer é chamado belo; o que ela valoriza é chamado bem.  

Talvez a maior colaboração de KANT (1790, §2) para o julgamento estético (ou 

julgamento de gosto) seja o reconhecimento de sua satisfação desinteressada, isto diante de 

sua autonomia face a conhecimentos adquiridos ou critérios morais quaisquer. 

Kant por RAJCHMAN (2011):  

De uma perspectiva filosófica, um ponto de vista importante ocorreu dois séculos 
atrás – do outro lado do mar Báltico, na altura de Oslo – quando Kant inventou uma 
disciplina chamada “estética”, distinta da história da arte e da apreciação artística. 
Kant moldou as relações entre arte e pensamento de uma maneira nova, 
inicialmente elaborada levando em conta as pressuposições do juízo, mas 
assumindo outras formulações depois.  

Mas não só KANT (1790), também os estetas mais influentes dos séculos XVIII e 

XIX reforçam a ideia de que havia muito dos padrões gregos de beleza, sufragados por 

Aristóteles, a forçar a presença na arte dos arquétipos matemáticos das formas exatas e a 

incitar a reprodução mesma da natureza, assimilada por critérios que partiam da simetria, 

composição até a proposição e o equilíbrio. Aqui o belo já deixa de ser algo intangível para 

ser possível na criação intelectual e o vocábulo estética (do grego aisthésis) pende a provocar 

sensações ou sensibilizar o seu espectador (SENISE 2013:448).   

No século XIX há dois polos diametralmente opostos sobre a arte. De um lado, 

NIETZSCHE (1844-1900) teria levado suas críticas sobre valores e ideais morais até as 

últimas consequências, numa sólida construção de que a arte é autônoma e suprema em 

relação a moralidade. Do outro lado, RUSKIN (1819-1900) e TOLSTÓI (1828-1910) que 

enxergavam a arte numa relação simbiótica com a moralidade (ANTHONY KENNY 

(2014:296).  Essa última corrente, despojada de subsídios, cai por terra logo no início do 

século XX, quando a arte desponta de forma autônoma e livre das amarras morais. Nesta 

época, merece destaque BENEDETTO CROCE (1866-1952) que fundamenta a arte na 

intuição (e a afasta do sentimento na medida em que a arte precisa de um aspecto 

cognoscitivo), sem qualquer sentido utilitário, moral ou filosófico (ANTHONY KENNY 

2014: 301).  

A complementariedade que NIETZSCHE acreditava existir entre filosofia e arte 

aparece no estudo de AZEVEDO DANTAS (2012, p.94) em A Arte, em Nietzsche, como 

crítica à Filosofia quando transcreve trecho escrito por GIACOLA JÚNIOR (2000:13) sobre 

a essência deste que parece ser o mais provocativo esteta da modernidade e a importância de 

se vivenciar a arte como parte da cultura e não mero entretenimento, verbis: 



 
 
 

[...] o filósofo – artista, um poeta que só acreditava numa filosofia que fosse 
expressão das vivências genuínas e pessoais, vendo na experiência estética uma 
espécie de êxtase e redenção, é, por isso mesmo, um precursor da crítica a um tipo 
de racionalidade meramente técnica, fria e planificadora. A despeito da 
profundidade e da gravidade das questões com que se ocupa, sempre as travou em 
estilo artístico, poeticamente sugestivo.  

Ainda neste período da história que coincide com o início do século XX, sob a 

influência do positivismo, surge um movimento que combate a arte pela arte, e o objeto 

artístico deixa de ser o foco de investigação crítica para abranger os aspectos relacionais da 

obra, do artista e da sociedade a sua volta.  CANCLINI (1980:35) lembra-nos que a arte tem 

um papel fundamental, quando ao se apropriar da realidade material, mediante um trabalho, 

satisfaz uma necessidade social.  

Um dos pontos fortes da obra de CANCLINI (1980), que a distingue de abordagens 

anteriores, deve-se ao alargamento das fronteiras do mundo da arte contemporânea, 

construindo uma leitura através das obras feitas por artistas na América Latina. Recorre o 

autor a um conceito de culturas híbridas que reforça a globalização na linguagem artística, 

sem se deixar levar pelo ufanismo multiculturalista.  

Nada obstante, os critérios de percepção da arte ocidental foram alvo de duras críticas 

por BOURDIEU (1979) em A distinção: crítica do julgamento, cuja teoria é antagônica à 

universalidade de Kant. Numa linguagem acessível, ALVES (2008:1) educa-nos quanto à 

distinção feita pelo francês e que se tornou referência para os sociólogos de todo o mundo. 

Segundo o estudioso, BOURDIEU (1979) atribuiu ao sentido de gosto muito da herança do 

capital cultural de que somos apenas produto. O que seria apreciável (passível de apreciação) 

em gênero vai depender daquilo que as classes sociais dominantes inculcam em nossas 

mentes, sendo irrelevante o que pensavam ou deixavam de pensar as classes populares. A 

análise feita pelo francês pretendia revelar o contexto social em que as obras eram 

consumidas: campo artístico autônomo. Via-se, na verdade, um espaço social imediato, cuja 

resposta atendia às expectativas do público dominante.  

ELSJE LAGROU5 (2003, p. 99 apud por David Costa Aguiar de Souza 2009, p.9), 

resume o pensamento do influente sociólogo:  

A “Distinção” de Bourdieu (1979), que localiza a origem da estética ocidental na 
Crítica do Juízo de Kant, e que explica por que a aplicação do julgamento estético 
não pode senão representar o ápice do exercício da distinção social através da 
demonstração de capacidades de discriminação, que não seriam inatas e universais 

                                                             

5 LAGROU, Elsje. Antropologia e arte: uma relação de amor e ódio. In: Ilha: Revista de Antropologia, vol. 5, nº 
2. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, dezembro de 2003. 



 
 
 

como queria Kant, mas aprendidas e incorporadas através de longo processo de 
exposição e aquisição do habitus específico da sociedade em questão. 

 A importância de BOURDIEU (1979) na área de estudos sociológicos nas artes e na 

literatura é reconhecida no mundo. Isso porque o sociólogo francês propôs que toda a gênese 

das obras artísticas deveria levar em conta a força dos constrangimentos sociais e o capital ou 

o conhecimento adquirido (habitus) pelo artista. Há muita dificuldade em se entender o 

aparato social no qual BOURDIEU (1979) mergulha, mas há certeza de que ele não está 

preocupado com a forma em si do objeto artístico e sim com a investigação do que aquela 

obra pode revelar sobre os aspectos sociais materializados. Outro conceito que também é 

fundamental na teoria bourdieusiana é o de campus, utilizado propositadamente para fugir das 

teorias objetivistas e subjetivistas. E ZOLBERG (2006, p.49) define campus como sendo o 

espaço onde irá se desenrolar toda a atividade artística: “espaço social arquitetado pelas 

relações de poder que são definidas através de uma distribuição desigual dos bens próprios a 

sua organização”.  

Em seguida, HABERMAS (1981) atribui à arte uma função de validade ou utilidade, 

que seria para o autor a tradução enigmática do poder de singularidade das obras para abrir 

nossos olhos ao que nos parece familiar. HABERMAS (1981) ressalta que o viés linguístico 

discursivo também está presente na arte, enquanto esfera autentica de entendimento mútuo 

entre autor e espectador. BARBOSA (2004) escreve em Habermas e a especificidade do 

estético que a intenção é validar a arte como uma potencialidade de verdade, reproduzida 

dentro da complexidade da experiência vivida, nos espaços públicos.  

 Esse viés da arte como linguagem e troca foi também estudado por CANCLINI 

(1980:45) que ousou acrescentar um código social ao pensamento do filosofo alemão e passou 

a referendar a arte como uma mensagem, capaz de estabelecer um elo entre um emissor e um 

receptor com múltiplas referências de consumo externo da obra. 

Por certo que CANCLINI (1980) nos deu uma grande contribuição ao escrever sobre 

os anos 30, na América Latina, e a verdadeira libertação da tutela religiosa que houve através 

de uma arte nova, mais democrática e aberta aos ideais liberais da época, com o predomínio 

de uma estética fiel aos movimentos camponeses e operários. Não deixaria de existir uma 

linguagem aristocratizante e de marcante dependência europeia dos modernistas, mas essa 

cederia amplo lugar à recuperação literária da fala popular, ao trabalho estilístico sobre 

imagem e sinais que se ajustam à identidade nacional.  



 
 
 

 Essa linguagem ou meio de comunicação atribuído à arte, enquanto sinônimo pela 

sociologia, é externado para perpetuação de gerações futuras sempre que há o que os teóricos 

chamam de mobilidade de valores, entre as várias estratificações da sociedade. Todo esse 

estudo, como definiria DURKHEIM (1858-1917), deveria ser feito pelo método indutivo, isto 

é, partir-se-ia das sociologias particulares, com suas peculiaridades e atribuições de grupos 

menores, para se chegar ao todo, numa sociologia mais geral e capaz de criar uma leitura 

única e aceita como voz política dentro da sociedade, nessa indissociável relação entre arte e 

política.  

 

3.2  Arte e espaço público  

 

A discussão da arte em espaços públicos, que começa com a análise de HABERMAS 

(1981), ganha adeptos e críticos, mas o que de fato é significativo, como diz MARCHART 

(2007:426), na tradução de GISELE RIBEIRO (2012:33-34) “é que a arte pública não é 

pública porque acontece em um espaço público definido em termos urbanos, mas porque 

acontece em meio ao conflito. Consequentemente, o conceito de arte pública implica o 

conceito de arte política” em compasso com a necessidade de se dar voz aquele que nunca é 

ouvido. 

Pode-se dizer que o espaço público era visto como o espaço não-privado, ou seja, o 

local de se estar com o outro, fora do âmbito doméstico, por ARENDT (2007); e espaço livre, 

na linha de HABERMAS (1981), aberto ao diálogo colaborativo entre os diversos segmentos 

da sociedade e o público, como o lugar da democracia, definido pelo acesso e convivência 

entre todos os que desejassem dialogar.  

Essas percepções de ARENDT (2007) e HABERMAS (1981) se conciliam na medida 

em que é no espaço público que as discussões (ou diálogos) devem ocorrer para 

fortalecimento da democracia. É a oposição entre a razão monológica em Kant e a razão 

dialógica em Habermas. O espaço público seria, portanto, o local propício para o debate a 

acentuar a capacidade política do indivíduo, em oposição ao seu isolamento que desembocaria 

no esfacelamento da esfera pública. 

Aqui não há qualquer pretensão de se esgotar a visão crítica de ARENDT (2007), 

porém, o livro A Condição Humana oferece farto material de análise. Nas primeiras linhas, a 

autora faz a distinção entre condição humana e natureza humana, com a ressalva de que a 



 
 
 

primeira diz respeito às condições que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. O homem 

seria, nas palavras de ARENDT (2007), condicionado por dois fatores: um interno, que 

seriam seus próprios atos, isto é, aquilo que pensamos e sentimos; o outro, externo, calcado 

no contexto histórico, da cultura, dos amigos e da família.  A sistematização do livro encampa 

três aspectos da condição humana: o labor, o trabalho e a ação. E a nós interessam o 

trabalho, como sendo algo que é resultado de um processo cultural, e a ação, voltada para o 

convívio do homem com os seus semelhantes. Sem esse tríplice pilar, o homem remanesceria 

absorto em sua ignorância, sem criar vínculos ou laços que pudessem estimulá-lo a pensar.  

Há, por outro lado, uma relação direta da arte com a política. O tal fabricador de 

objetos (homo faber) de ARENDT acena com uma possibilidade de recriar a já deteriorada 

relação entre o homem e o mundo, deixando ínsita na arte a sua capacidade de transgredir e 

movimentar o espaço político de forma ética.  À vista disso, existiria uma reflexão estética na 

arte engajada a enlutar o homem que se sujeita a uma vida medíocre.  

Essa tal espaço público reverenciado na obra de ARENDT (2007;64) tem visibilidade 

e depende da presença do(s) outro(s) e da comunicação com este(s) para existir. Esse espaço é 

produto (artefato) humano por excelência, na fala da escritora: 

 [...] Tem a ver com o artefato humano, com o produto das mãos humanas, com os 
negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. 
Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto 
entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se interpõe entre os que se 
assentam ao seu redor; pois, como todo intermediário, o mundo ao mesmo tempo 
separa e estabelece uma relação entre os homens. 
Só a existência de uma esfera pública e a subsequente transformação do mundo em 
uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre eles 
depende inteiramente da permanência. 

Essa linha tênue traçada pela autora atrelada à política carece do espaço público para 

se tornar visível. Assim como a arte depende da troca com espectador para denunciar, 

provocar e se tronar viva.  

A arte como um excesso vital em um mecanismo totalmente dialético de um impulso 

comunicativo é celebrada por CAEIRO (2014:281) porque nos une a todos e nos impede de 

mantermos diálogos dispersos de vivências individuais. Haveria na arte pública, segundo 

entende, um verdadeiro jogo de símbolos e de “encurtamento da distância entre obra e 

fruidores a problematizar o tempo quotidiano e trivial” e a estimular o espectador para que 

este deixe a sua passividade e integre a obra. Assim, a arte será tanto mais persuasiva quanto 

sua capacidade de nos seduzir e nos atrair a participar do processo criativo. 



 
 
 

Publicação de AGUIAR e BASTOS (2013:181-203) na revista de sociologia da USP 

com o título Arte como conceito e como imagem faz a combinação dos movimentos artísticos 

ao longo dos séculos e se dedica a compilar as transformações sociais que exigem uma arte 

próxima do real:  

Significativas correntes da arte pós-modernista consideram que a (obra de) arte vai 
além da compilação de elementos formais e técnicos combinados com uma noção 
de Belo (próprios do classicismo e de algum modernismo); além da noção de 
empenho político ou intervenção ou descrição/denúncia de aspectos da realidade 
social em geral (realismo); além de uma noção de busca de novas formas 
inovadoras (modernismo). Em torno de uma ideia-chave ou técnicas especificas 
(surrealismo, automatismo e sonho; cubismo, dadaísmo, impressionismo, 
decomposição das cores), a arte se assume cada vez mais como: anti-interpretativa 
(interpretável, nas palavras de Vidal), performativa, expansiva autorreferente, auto 
poética autoprodutora de si (mais narcísica menos autoral) mais imagética em sua 
raiz e consequência, algo que ocorre não mais a partir e em torno de uma ideia 
formal ou narrativa, mas em busca de uma constante substituição, obsolescência e 
rápido consumo, ao mesmo tempo em que é mais sensorial e menos racional na 
busca de apreensão do real e por parte da percepção “exigida” ao público; mais na 
ordem do vivido  - pelo artista e pelo público. Mantém uma enorme importância na 
forma, mas esta é considerada inscrita no processo de se “autonarrar”. Ou seja, a 
forma e o conteúdo da obra são autonarrativos de si mesmos, logo, antinarrativos, 
posto que a narratividade envolveria uma relação dialógica entre obra e mundo 
exterior.  

Pois bem. FISCHER (1987) diz em A necessidade da Arte que a função da arte não é 

passar pelas portas abertas, mas abrir as portas fechadas. O norte-americano reconhece que 

o artista, apenas com imagens, é capaz de seduzir a comunidade, estabelecendo conexões que 

interessam a todos os que queiram sair do individualismo anacrônico das cidades com a 

adoção do sentimento que nos é comum. Basta a imagem para que os sentidos despertem para 

o que está ao seu redor.  

Figura 3- 

 
Fonte: Imagem obtida da Internet em 22 de fevereiro de 2018. 



 
 
 

 

Outro aspecto da arte no espaço público diz com a definição dos novos conceitos 

urbanísticos, dentro de critérios mais abertos, que possam criar vínculos e uma identidade 

entre o homem e a sua comunidade. Anteriormente inaceitáveis, nas palavras de CARTAXO 

(2009), essa conciliação entre o público e o privado, seria atualmente revista, tal como 

conceber um espaço e ao mesmo tempo preocupar-se com a psicologia do seu uso.    

Noutros termos, CAEIRO (2014:359): 

(...) ou lidamos crítica e criativamente com a superfície da cidade, as suas formas, e 
em particular numa contínua reconstrução do que seriam os espaços genuinamente 
públicos para cada tempo histórico, ou seremos incapazes de experimentar e depois 
construir quaisquer identidades e muito menos a multiplicidade que já somos 
capazes de imaginar. Não há dúvida de que muitos artistas mostram este 
compromisso aos seus concidadãos.  

No que concerne à prática democrática do uso do solo urbano das cidades, vista pelo 

ângulo da entrega do espaço público ao artista para que este viabilize sua criação, ensaio 

recente de WERRA (2011) intitulado Liberté de l’art et droit d’auteur sobre a recente 

Constituição Federal suíça traz ponderações interessantes a respeito do tema. Aduz o autor 

que a liberdade artística concebida nos logradores públicos (e não puramente a liberdade de 

expressão, no Brasil a Constituição usa indiscriminadamente estes termos), nos dá o tom da 

verdadeira democracia de um país, diante da concreta proteção jurídica contra as ingerências 

do Estado.  Isto porque, a arte poupada do seu aniquilamento é o verdadeiro reflexo 

democrático e, uma vez apagada, vão-se com ela a consciência livre, a liberdade e a visão de 

mundo da sociedade.   

Quanto às consequências desastrosas de cercear a liberdade de expressão, veja-se o 

Relatório de 14 de março de 2013 da Mme. Farida Shaheed, nos domínios dos direitos 

culturais, intitulado Le droit à la liberté d’expression artistique et de création6: 

Resumo dos efeitos da censura ou das restrições injustificadas a liberdade de 
expressão artística e de criação são devastadoras. Geram perdas culturais, sociais e 
econômicas consideráveis, privam os artistas de seus meios de expressão e de 
subsistência. Criam um ambiente inseguro para todos aqueles que se dedicam à 
atividade artística e seu público, sufocar o debate sobre questões humanas, sociais e 
políticas, dificultar o funcionamento da democracia e, muitas vezes, também 
impedir o debate sobre a legitimidade da própria censura. 

                                                             

6 Résumé Les effets de la censure ou des restrictions injustifiées à la liberté d’expression artistique et de création 
sont dévastateurs. Ils génèrent des pertes considérables sur les plans culturel, social et économique, privent les 
artistes de leurs moyens d’expression et de subsistance, créent un environnement peu sûr pour toutes les 
personnes qui exercent une activité artistique et leur public, étouffent le débat sur les questions humaines, 
sociales et politiques, entravent le fonctionnement de la démocratie et, bien souvent, empêchent également le 
débat sur la légitimité de la censure elle-même”. 



 
 
 

Num segundo estágio, WERRA (2011) critica a falta de políticas públicas, ao que 

chama de prestação positiva do Estado, para as artes. Não há na esfera suíça, por exemplo, a 

solução de um Estado mecenas que seja obrigado a custear ou mesmo criar condições 

propícias à arte, sua responsabilidade é exclusivamente negativa, isto é, a de não impor 

barreiras ou prejudicar a arte.   

O que se pondera é que as cidades não sejam condenadas a um modelo rígido, 

tampouco estejam presas a um padrão estético invencível, único, CARTAXO (2009) explica-

nos a dimensão deste processo evolutivo quando assevera que no período moderno, a cidade 

foi pensada na sua dimensão de função e hoje ela se inscreve numa dimensão de existência, 

em que as artes visuais têm participação ativa nesta nova condição, a arte faz parte de algo 

consumido porque integra a parte orgânica da cidade. A obra de arte pública e o espaço 

público cultuam uma estrutura espacial contemporânea em que não existe mais a distinção 

entre espaço interno e externo, individual e coletivo, privado ou público. A arte nos espaços 

públicos é, simultaneamente, meio de reflexão e lugar.  

Há sem dúvida alguma, a necessidade da gestão democrática com a participação da 

população e associações da comunidade no acompanhamento dos planos, projetos de 

desenvolvimento urbano, tal como prevê a constituição. GRAU (1983:693) alerta que o 

“princípio da função social da propriedade está integrado aos modernos conceitos de 

propriedade, donde a evolução das propriedades para as propriedades-função social (...) em 

razão de tal integração, transforma-se em um dever de ação. Assim, segundo este autor, o 

exercício da propriedade deve ser exercitado não exclusivamente no interesse de seus 

titulares, mas também de terceiros (...) vinculado a um destino urbanístico, definível pelo 

Poder Público”.  

A mudança é na própria percepção das cidades por aqueles que usufruem do espaço 

comum. Voltando, a dezembro de 1967, os Beatles inauguraram a Apple Boutique nas 

esquinas das ruas Baker Street e Paddington Street, em Londres. A fachada da loja foi 

idealizada por um grupo holandês, conhecido como The Fools, em tons coloridos e motivos 

psicodélicos, e a pintura ficou a cargo de alunos das escolas de Belas Artes da cidade. A obra, 

que não tinha aprovação da Prefeitura, foi alvo de muitas críticas dos vizinhos e durou pouco 

mais do que três semanas, com a sua fachada voltando à cor original de um cinza escuro e 

sem graça.   

 



 
 
 

Figura 4- 

 

Fonte: Fachada Apple Boutique (Foto: Reprodução) Conheça a Apple Boutique: A boutique psicodélica dos 
Beatles em Londres (15 de julho de 2015, por Juliana Lourenço) 

 

A reflexão sobre os usos da cidade como palco para a arte gera muita polêmica, em 

particular, na década de 80, a arte de Richard Serra (‘Tilted Arc’), encomendada por 

autoridades locais (GSA Arte in Architecture Pogramme) e realizada para ficar em frente ao 

Federal Plaza de Manhattan, que virou alvo de intensa polêmica nos E.U.A.  

Jornais da época questionaram a pretensa liberdade e a real democracia norte-

americana, após a decisão judicial que determinou fosse removida a obra porque apresentava 

um caráter anti-monumentun e de gosto bastante duvidoso pela opinião pública.  Segundo os 

especialistas, a arte de Serra talvez fosse de difícil compreensão para o público em geral, mas 

o site specifics dizia muito da escultura, uma verdadeira barreira formada para afugentar os 

templos de consumo ao seu redor. A intenção do artista era reorganizar o espaço da praça, 

obrigando os transeuntes a fazerem a volta na escultura de Serra para cruzar a praça. Era 

nítido o aspecto social e político da Tilted Arc com uma dimensão retórica da arte.  



 
 
 

CAEIRO (2014) nos dá a tradução da decisão judicial de Dominick DiCarlo a qual 

deixa evidente a sua insatisfação pessoal com a peça, sem qualquer preocupação com a 

criação artística: 

Não temos de adivinhar porque a parede de ferro foi colocada na praça. O muro de 
ferro foi instalado na praça para alterar e deslocar a função decorativa da praça. 
Numa palavra, a sua intenção foi a de destruir o conceito original da praça, o 
conceito dos seus arquitetos (...). Objetar a remoção da parede de ferro com base no 
direito honesto e moral de preservar a integridade da obra é espantoso uma vez que 
a intenção do artista foi a de destruir outra criação artista.   

Serra pretendeu uma indenização diante da decisão judicial, ao argumento de que a 

realocação da obra faria com que a mesma perdesse seu significado, caindo no vazio.  Apesar 

de removida, a polêmica em torno da peça continua viva nas críticas dos pós-modernistas. 

KESTER (2002, p.212), por exemplo, entende que não importa saber se uma intervenção de 

arte é interessante ou bela, mas, sim, observarmos até que ponto a forma artística afirma ou 

implica tacitamente uma posição política ou um programa social. E reforça que a arte urbana 

crítica de hoje deve explicitar os mecanismos de dominação aonde seja necessário torná-lo 

patente, transformando o espectador num agente consciente da transformação do mundo.  

 

Figura 5- Tilted Arc 

 

Fonte: Internet Tilted Arc, Richard Serra, 1981 

 



 
 
 

Na região central do Rio de Janeiro também foi alvo de muito debate com o artista a 

demolição e posterior reconstrução em outro site da obra de Waltércio Caldas, construída em 

concreto, ferro e pedra portuguesa, localizada na Avenida Presidente Antônio Carlos, para a 

passagem do VLT (veículo leve sobre trilhos). 

 

Figura 6– Obra de Waltércio Caldas 

 

 

A produção de uma vida material impregnada pelo consumo de massa coloca na arte 

um questionamento acerca dos reais limites da troca com o espectador (“arena de troca” ou 

“estética relacional”), em que tudo ou quase tudo parece permitido, além dos limites 

imprecisos do belo.  A globalização empresta à expressão artística uma modificação constante 

e a angústia do cotidiano se transforma em imagem de troca com o público.   

Vários são os artistas que referendam a ideia de que não se fabricam mais objetos de 

arte, definem-se situações que requerem a participação ativa do espectador, a partir de 

OITICICA (1986:78): 

A posição com referência a uma ambientação e à consequente derrubada de todas 
as antigas modalidades de expressão: pintura-quadro, escultura, etc, propõe uma 
manifestação total, integra, do artista nas suas criações, que poderiam ser 
proposições para a participação do espectador. Ambiental é para mim, a reunião 
individual de todas as modalidades em posse do artista ao criar – as já conhecidas: 



 
 
 

cor, palavra, luz, ação, construção, etc, e as que a cada momento surgem na ânsia 
inventiva do mesmo ou do próprio grupo participador ao tomar contato com a obra. 

Essas ponderações reforçam a necessidade da participação popular na preservação das 

obras de rua. A conscientização da necessidade de espaços voltados para a arte deveria ser 

estimulada pelo Poder Público, inclusive como reforço de uma memória cultural às artes 

plásticas de rua, possível longe dos museus.  

No final dos anos 80 e início dos anos 90, violência extrema e cenas de sexo explícito 

estavam reservadas às prateleiras escondidas da vídeo-locadora, porém para a nova geração a 

falta de limites e a necessidade de chocar e provocar entravam no cardápio do dia.  Damien 

Hirst (1990), artista com visão empresarial, teria descoberto nas pinturas de Francis Bacon, 

cenas aterrorizadoras e macabras a sublinhar suas obras, enveredando o artista para algo ainda 

mais surpreendente como A Thousand Years7 ou Peça da Mosca, como se tornou conhecida 

uma de suas obras mais reverenciadas pelo público de todo o mundo.  

 

Figura 7– Damien Hirst 

 

Fonte:Internet:https://www.google.com.br/search?q=A+Thousand+Years+figure&source=  

E quem melhor expressa essa reviravolta na avaliação dos espaços institucionais, em 

si, idealizados, e a preocupação dos artistas que buscavam não apenas novas formas de 

                                                             

7 Grande caixa de vidro retangular com uma moldura de aço na cor preta. No centro, uma parede com quatro 
orifícios divide em dois o ambiente da obra: de um lado um cubo branco com um furo preto em cada um dos 
lados, do outro lado, uma cabeça de vaca estirada no chão de onde pende um “insectocutor”. Nos dois cantos da 
obra há uma tigela com açúcar e algumas moscas e larvas. Segundo Gompertz, a obra mostra o ciclo da vida.  



 
 
 

expressão, mas lugares que promovessem as manifestações estéticas é CARTAXO (2009) ao 

afirmar que o espaço asséptico da galeria de arte, o chamado cubo branco, puro e 

descontaminado, fora substituído pelo espaço impuro e contaminado da vida real.  

E prossegue CARTAXO (2009) com ênfase no fato de que “os lugares não físicos 

também foram incorporados e o caráter plural da arte contemporânea capaz de conciliar 

diversas linguagens distendeu o seu suporte tradicional para uma escala urbana”. A adoção 

destes espaços da vida cotidiana revela a vontade de reaproximação entre o sujeito e o mundo.  

Isso quer dizer que a repercussão da arte contemporânea é tão expressiva que fez 

alterar o próprio espaço que antes se comprazia com um cubo branco. O’DOHERTY (2002:4) 

diz que os museus foram idealizados para não permitir que o externo invadisse o espaço da 

arte, paredes e tetos pintados de branco dão a tonalidade da luz a recepcionar a obra, ruídos 

também não são benvindos porque a arte exige a reflexão daquele que vai ao museu procurá-

la. Dos cubos brancos surgem os cubos negros dotados de salas escuras para a visualização de 

filmes e documentários. Na sequência, museus são pensados como obras arquitetônicas a 

modificar o espaço a sua volta e Guggenheim Museum de Nova York (1959), Bilbao na 

Espanha (1997), Centro Georges Pompidou em Paris (1977) e outros são verdadeiras obras de 

arte a recepcionar arte.  

E, talvez, ninguém melhor do que GULLAR (2012) para condensar a mudança:  

A sacação é a seguinte (...) de Cézanne a Picasso chegou-se à desintegração da 
linguagem da pintura. Picasso esteve no limite, com suas figuras pateticamente 
desfiguradas. Já Marcel Duchamp, radical e niilista, embora continuasse a pintar, 
inventou o "ready-made" que, como o nome está dizendo, dispensa o fazer artístico. 
Noutras palavras, pintar seria desnecessário, pois o objeto real diria mais do que sua 
imagem pintada. Pura bobagem. A imagem pintada não diz mais nem menos do que 
o próprio objeto: diz outra coisa, porque o que a pintura diz o mundo real não diz.  

A concepção do processo artístico para GOMBRICH (2012) engloba tanto a 

explicação da estrutura interna e subjetiva da obra quanto à ação concreta que a obra efetua 

como transformação ou mesmo de confirmação – real ou imaginariamente – das reações 

sociais.  

O grafite entra aqui como uma referência, arte antes marginalizada e feita por uma 

classe baixa criminalizada, que se estende à arte contemporânea (*designação atual, mas que 

pode ser encontrada para designar obras da Primeira Guerra mundial) com o aprimoramento 

das técnicas, deixando de lado o antigo isolamento do artista para um conceito que vai 

extramuros.  



 
 
 

É o que FUREGATTI (2007) chamou de ajustamento da arte a um lugar discursivo, 

referencial e de pertença num espaço público validado no que a curadora MARTINEZ (2007) 

descreveu como sendo a “capacidade de ativar seus conteúdos internos com o contexto 

externo que os recebem e significam”.   

E a provocação necessária de FISCHER (1987:15): 

A obra de arte deve apoderar-se da plateia não através da identificação passiva, mas 
através de um apelo à razão que requeira ação e decisão. As normas que fixam as 
relações entre os homens hão de ser tratadas no drama como “temporárias e 
imperfeitas”, de maneira que o espectador seja levado a algo mais produtivo do que 
a mera observação, seja levado a pensar no curso da peça e incitado a formular um 
julgamento, afinal, quanto ao que se viu: “Não era assim que devia ser. É estranho, 
quase inacreditável. Precisa deixar de ser assim.  

Atualmente o grafite é entendido mundo afora como arte, galerias como Tate Modern 

em Londres recobrem sua fachada com obras colossais de grafiteiros de quatro cantos do 

planeta, entre os quais um ‘fotografiteiro’, conhecido apenas pelas letras JR. E GOMPERTZ 

(2012:411) relata a importância de sua obra: 

 (...) cobriu casas de uma das favelas do Rio de Janeiro com imagens em preto e 
branco de olhos fixos de pessoas. Falou-se que se tratava de uma reação a uma série 
de assassinatos no local. O que faz sentido. A arte de JR é específica ao local onde 
está trabalhando e reflete as questões que lhe são inerentes. É uma abordagem de 
que a arte se beneficia. Sua instalação na favela, por exemplo, não teria alcançado 
nada de impacto internacional se tivesse sido exibida nas paredes brancas de uma 
galeria: a obra foi a antítese da arte tratada como mercadoria. 
O caráter imediato do comentário abertamente político e social de JR é um fator 
comum da arte de rua. Mas a pobreza não. A crença romântica muito difundida de 
que toda arte de rua é um grito de raiva de uma classe baixa urbana abandonada 
está longe de corresponder à verdade. A peça talvez mais famosa da arte de rua foi 
produzida por um designer gráfico de classe média muito bem-sucedido chamado 
Shepard Fairey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Figura 8 - 

 

Fonte: Trabalhos de Sixeart (Espanha), JR (Paris) e do coletivo Faile (Nova York), feitos em parede da 
Tate Modern Andy Rain / EFE Mais 

 

O que se percebe é que a transformação dos artistas de rua brasileiros em artistas 

plásticos aconteceu de forma lenta e gradativa. Contudo, a transição representou uma enorme 

reviravolta na própria essência da arte e no embasamento ideológico que marcava a cena da 

arte de rua. O sociólogo COSTA AGUIAR DE SOUZA (2009), no XIV Congresso Brasileiro 

de Sociologia, escreveu:  

A transição se dá, justamente, no que diz respeito aos suportes: um nítido 
deslocamento do espaço urbano público em direção aos interiores de ambientes 
privados, às peças de roupas e propagandas, onde os desenhos são dispostos livres 
da sujeira e da fuligem das ruas”. (...) Esta transformação também está em maior ou 
menor escala relacionada com o deslocamento da percepção do graffiti enquanto 
atividade poluidora e desviante para atividade artística de vanguarda e com o 
desenvolvimento de um público que não reivindica nenhuma relação do estilo com 
a arte tradicional.  

Há inumeros projetos bem-sucedidos que encamparam a arte urbana como central no 

desenvolvimento de bairros. Apenas para citar alguns, o conhecido bairro Wynwood em 

Miami, antes degradado e abandonado, hoje já é o segundo pólo de atração turistico da 

cidade, com números expressivos para o comércio local. No Brasil, em Recife, o projeto 

Colorindo o Recife, desenvolvido dentro do festival Recife Urbana Arte (R.U.A.) passou a ser 

incorporado ao calendário anual da cidade, com o credenciamento de grafiteiros e oficinas nas 



 
 
 

comunidades locais. Na vila Madalena, em São Paulo, fica o conhecido Beco do Batman, com 

botecos e bares badalados, hoje percebido como um museu a céu aberto para os artistas de 

rua. Não se pode deixar de citar também Inhotim, que já ganhou reconhecimento internacional 

com suas instalações e Ibitipoca com suas estátuas gigantescas de ferro a céu aberto.  

Além desses, existem outros milhares de exemplos de como a cidade pode ser pensada 

de forma a atrair investimentos e melhorar o padrão de vidas de tantas pessoas, através de 

projetos locais com os artistas de rua do bairro.   

Finalmente, o que se pode afirmar sem muito erro é que a arte contemporânea das ruas 

cresceu em possibilidades, na medida em que somou à sua essência espaços e materiais que 

até então não serviam aos artistas. A falta de regras e a abertura subjetiva aperfeiçoaram a 

linguagem do artista incorporando à obra aquele que era apenas um espectador, forçando-o 

agora numa relação de alteridade, cuja complementação é absolutamente necessária para a 

finalização da obra. Mundo afora há quem entenda a arte urbana como algo viável 

economicamente. No Brasil, entretanto, as iniciativas, seja do poder público seja da iniciativa 

privada, são tímidas e ainda muito longe de estabelecer um patamar razoável de 

reconhecimento dessa obra.  



 
 
 

4 DIREITO AUTORAL FUNDAMENTAL 

 

4.1  Origem e evolução do direito autoral  

 

A contextualização da arte de rua a merecer a proteção autoral pátria nos inclina a uma 

análise aprofundada dos diversos diplomas legais envolvidos e aspectos que deles decorrem.    

As distinções começam com as insígnias propriedade intelectual, a envolver as obras 

literárias, artísticas ou científicas e propriedade industrial, que compreende as invenções 

patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos, modelos industriais, variedades de novas 

plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais, títulos de 

estabelecimento e expressões e sinais de propaganda com arcabouço jurídico próprio. 

(PONTES DE MIRANDA, 2012) 

Para aqueles autores que abraçam a teoria monista, como Hermenegildo Baylos 

Corroza, de origem na escola alemã, direito patrimonial e moral estariam fundidos em um 

único direito, indivisível. Para outros, porém, as questões autorais são bem mais complexas e 

cada vez mais divisíveis haja vista as constantes mudanças tecnológicas engendradas pela 

globalização. O Brasil parte de uma concepção dualista, como a francesa, e faz o 

distanciamento necessário entre o patrimonialismo e a moral, e atribui à esta última um peso 

maior porque inserida num arcabouço jurídico amplo, que dignifica o autor. Mas há críticos 

como GANDELMAN (1997) a enfatizar que a questão da moral do autor torna-se mais 

vulnerável a ataques devido às fragilidades da falta de suporte material da obra ao que seria 

mais justo considerar os direitos autorais como de natureza híbrida, que tutela o autor e sua 

obra, considerando-se os aspectos morais e patrimoniais que envolvem a produção artística e 

a sua fruição no espaço temporal de uma forma mais coesa e harmônica.  

Ao fazer um estudo comparativo entre o sistema monístico (alemão) e o dualístico 

(francês), CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA (1999:90) cita a conclusão de 

Whale, in Copyright Theory and Practice, segundo a qual: 

(...) a diferença é sutil, mas decisiva e não depende somente do caráter bem mais 
categórico do texto francês.  
A definição alemã é baseada numa teoria monística e utilitária, a qual, 
reconhecendo embora que o direito do autor é constituído de dois elementos, ou 
seja, o direito de afirmar sua relação pessoal com o trabalho por ele criado e o 
direito de explorar suas potencialidades econômicas, não acha possível distinguir os 
limites de cada elemento e consequentemente, os considera como duas facetas de 
um único direito.  



 
 
 

A definição francesa, entretanto, baseando-se na usualmente chamada teoria 
dualística, reconhece, no direito de autor, elementos de duas diferentes ordens. 
Há, nela, a separação do direto de autor para afirmar a relação criativa entre autor e 
sua obra e o direito de utilizá-la economicamente (top ut the work to economic use) 
(v.op. cit. Pags. 23/24. Longman – Lowe &Brydone – Printers Limited, London, 
1972).  

Ainda que pulverizado em duas correntes doutrinarias antagônicas, a mudança no 

direito autoral teve como pano de fundo a exigência dos Estados Unidos para a adoção do 

TRIPS também na esfera dos direitos autorais, uma vez que as transações comerciais com 

intangíveis cresceram significativamente e impactavam o PIB americano. Em 21 de dezembro 

de 1999, o Brasil ratifica o TRIPS, em Genebra, e internaliza o Acordo com a promulgação do 

Decreto 1355, de 30/12/1999. No mesmo momento em que altera a lei de direitos autorais 

com a promulgação da atual lei 9.610/98, dentro da normativa da Convenção de Berna. 

De volta a BITTAR. 2003, apud Roberto Senise Lisboa 2013. p.381, 382, dialogando 

sobre a Convenção de Berna (após a revisão de Paris, de 1971), preconiza serem três os 

princípios que norteiam o direito autoral: (i.) princípio do tratamento internacional, segundo o 

qual cada Estado signatário da convenção deve conceder ao estrangeiro autor tratamento 

igualitário que dispensa ao autor nacional; (ii.) princípio da proteção automática, desde o 

instante em que ocorre a materialização da obra no suporte físico, o criador da obra merece a 

proteção jurídica; (iii.) princípio da proteção independente, segundo o qual não será 

necessária a demonstração da proteção autoral do país em que nasceu o criador para que a 

obra seja protegida. No direito brasileiro deve-se consignar também: - o princípio da proteção 

da forma estética original e – princípio da exclusividade em que o criador possui o monopólio 

para fins de exploração econômica da obra.  

Sob um viés mais pontual, tem-se como elementos necessários à obra para que haja 

proteção autoral, segundo LISBOA (2013, p. 403-406): (i.) originalidade que não se confunde 

com a novidade, com a identificação de ‘elementos criativos próprios, que integrados, 

distinguem-se dos encontrados em outras obras (...) Enquanto a originalidade se refere a 

atributo subjetivo, pois trata da criação exteriorizada pelo seu respectivo autor, a novidade diz 

respeito a um atributo objetivo, que é a inexistência de algo semelhante’; (ii.) perpetuidade da 

ligação da obra aquele que a criou; (iii.) incindibilidade dos direitos intelectuais e direitos 

morais e patrimoniais. Os direitos intelectuais são unos e incindíveis, mas tal circunstancia 

não impedirá que o seu titular venha a deles se utilizar de acordo com os seus interesses; (iv.) 

dualidade dos direitos intelectuais em morais e patrimoniais, enquanto os primeiros são 

indisponíveis, os direitos patrimoniais sujeitam-se à exploração econômica; (v.) exclusividade 



 
 
 

que compete ao autor de difundir a obra ou não; (vi.) circulação que se conforma a vontade do 

seu criador; (vii.)  limitação temporal dos direitos patrimoniais, falecendo o titular dos direitos 

intelectuais, seus herdeiros poderão explorá-la economicamente com exclusividade por 70 

anos, após o que a obra cairá em domínio público; (viii.) interpretação estrita dos negócios 

jurídicos que tenha por objeto esses direitos.  

O requisito da originalidade é fundamental também para a arte de rua que se cerca da 

identidade construída pelo artista. CABRAL (2009) escreve: 

Mas é evidente que a lei refere-se à obra de arte, ou seja, que tenha características 
criativas ou, ainda, ao empenho intelectual na produção de algo original. A 
originalidade, no caso, é importante e decisiva. Daí porque não se pode proteger um 
simples formulário ou, mesmo, um papel em branco a ser preenchido ou jogos de 
qualquer natureza. O ponto básico do direito de autor é a obra de arte como tal 
considerada.  

Isso porque a criação autoral, ainda que original e não circunscrita à exigência da 

novidade absoluta, vem carregada da vivência de cada artista num acúmulo de suas 

experiências. KLEINER e RICHARDSON (2007) esmiúçam o tema: 

A criação artística não surge ex nihilo (a partir do nada) dos cérebros de indivíduos 
como se fosse uma linguagem privada; ela foi sempre uma prática social. As ideias 
não são originais, elas baseiam-se em estratos de conhecimentos cumulados ao 
longo da história. A partir destes estratos comuns, os artistas criam obras que 
possuem especificidades e inovações inequívocas. Todas as obras criativas 
combinam ideias, palavras e imagens provenientes da história e do seu contexto 
contemporâneo. Antes do século XVIII, os poetas citavam os seus predecessores e 
fontes de inspiração sem reconhecimento formal e os dramaturgos apropriavam-se à 
vontade dos enredos e diálogos de fontes anteriores sem atribuição. Homero baseou 
a Ilíada e a Odisseia em tradições orais que remontavam há séculos atrás. A Eneida 
de Virgílio inspira-se fortemente em Homero. Shakespeare tomou de empréstimo 
muitos dos seus enredos e diálogos narrativos de Holinshed.  

Essa tônica descreve a feição personalíssima da criação artística, o que CLOVIS 

BEVILAQUA apud Carlos Fernando Mathias de Souza. 1998, p.35,36, evidencia com o 

decurso do tempo:   

Merece ser tratado à parte o direito autoral pela particularidade com que se 
apresenta, em face da ação dissolvente do tempo. Em primeiro lugar, há uma parte 
do direito autoral, a mais intima, a que se constitui atributo da pessoa, que não se 
pode perder por prescrição. Por mais longo que seja o decurso do tempo, um autor 
conserva a sua qualidade. Aristóteles é sempre o autor da Moral a Nicômaco; 
Lucrédio, de Natura Rerum; Alencar, de O Guarani. Em segundo lugar, pelo 
simples decurso do tempo, extinguem-se, simultaneamente, o direito e a ação, que o 
garante, não podendo acontecer, como em outras relações jurídicas, que o direito, 
desprovido da ação, ainda seja capaz de subsistir, e revelar a sua vida em dadas 
circunstancias. É um direito temporário.  

 

 



 
 
 

 Ademais tem o autor, aprioristicamente, a benesse de não renunciar à autoria da obra, 

eis que intransferíveis e irrenunciáveis esses direitos de índole constitucional. No que diz com 

a patrimonialidade, ao contrário, ele pode dispor dela com o intuito de receber vantagens 

econômicas, permitindo ou não futuras alterações, na criação, por terceiros, a depender do 

acordo de vontades.  

A lei 9.610/98, ao incorporar o droit d’auteur francês, favoreceu o artista mais do que 

a obra em si, como ocorre no sistema anglo-saxão. CARBONI (2008, p.57,58)  comenta a 

face mais sensível da lei brasileira: 

Assim, ao contrário do que a globalização crescente da tutela do direito autoral 
poderia fazer crer, nunca houve historicamente concepção unitária do direito de 
autor. O common law manteve-se dentro da visão dos privilégios de impressão; e 
foi basicamente afetado pela Revolução Francesa. Isso conduziu a uma certa 
materialização do direito de autor. A base do direito era a obra copiável; a 
faculdade paradigmática era a da reprodução (copyright). O copyright assenta assim 
principalmente na realização de copias, de maneira que a utilidade econômica da 
cópia passa a ser mais relevante que a criatividade da obra a ser copiada. Outra foi a 
evolução nos países do sistema romanístico do Direito. Como a justificação era aí 
dada pela extrema dignidade da criação intelectual, o elemento-base passa a ser a 
criatividade, portanto algo que respeita mais ao autor que propriamente à obra.   

Atualmente o direito de manter integra a obra e evitar se façam alterações sem o 

consentimento do autor repercute na doutrina. Nas palavras de BRASILEIRO BORGES 

(2008,p. 276-277):  

(...) o direito à paternidade da obra (o direito de reivindicar, a qualquer temo, a 
autoria da obra, art. 24, I); os direitos à designação (direito a ter o seu nome ou 
pseudônimo indicado na utilização da ora, art. 24, II); o direito ao ineditismo da 
obra (de conservar a obra inédita, art. 24, III, da lei e art. 5º, XXVII, da 
Constituição Federal); o direito à integridade da obra (o de assegurar a integridade 
da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à pratica de atos que, de qualquer 
forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra, 
art. 24, IV); o direito à modificação da obra (o de modificar a obra, antes ou depois 
de utilizada, art. 24, V); o direito ao arrependimento (o de retirar de circulação a 
obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação 
ou utilização implicarem afronta á reputação e imagem, art. 24, VI); o direito de ter 
acesso a exemplar único (ode ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se 
encontre legitimamente em poder de outrem, art. 24, VII).  

Questão relevante, na esteira do direto pátrio, e que vem sendo colocada à prova, ainda 

que timidamente no direito comparado, diz com a proibição8 expressa na lei brasileira de se 

garantir a exclusividade do uso das ideias ou dos projetos.  O que a LDA pretende 

                                                             

8 Lei de Direitos Autorais (LDA). Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata 
esta Lei: I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como 
tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em 
branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os 
textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as 
informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos 
isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 



 
 
 

efetivamente é a proteção da exteriorização da ideia em si, concretização mesma da criação do 

espírito, para além da pessoa do criador.  

Com efeito, a proteção da ideia poderia causar sérios transtornos a todos os 

envolvidos, sobretudo pela consequência nada bem-vinda de se impedir terceiros de fazerem 

uso das ideias por outros utilizadas. Remanesce, porém, a dúvida no que diz respeito à obra 

conceitual, especialmente na seara da fotografia e instalações.  

Sobre esta questão, um estudo recente da Universidade de Nova Iorque, parece ditar o 

caminho das pedras. MAZUREK (2017, p.5,6) em artigo Through the Looking Glass: 

photography and the idea/expression dichotomy, faz duras críticas às decisões proferidas 

pelas Cortes nos Estados Unidos da América, publicado no Journal of Intellectual Property 

and Entertainement Law (volume 6, Spring 2017, number 20) e concluiu ser mais razoável 

proteger elementos da obra, tais como a originalidade e o realismo da expressão artística que 

evidenciam a criatividade do autor9. Segundo essa nova tese, desenvolvida pelos estudiosos, 

o conceito de "ideia" deveria ser mais abrangente do que o locus residual de elementos não 

copiáveis em uma obra, em vez de um conceito coeso que tenta definir definitivamente a 

"ideia" por trás desse trabalho individual10. 

A crítica segue o descontrutivismo feito pelos Tribunais para avaliar se este ou aquele 

elemento da obra possui similitudes com outras obras a ponto de inferir a cópia (primeiro 

passo que pode depender da avaliação de um perito). Uma vez determinada a cópia, a 

preocupação volta-se a ilegalidade da mesma que será ultimada por um ordinary observer11.  

 A transposição de ideias com elementos esparsos para a expressão das ideias seria 

mais adequada quando o tema é arte conceitual, sobretudo se pensarmos nas atuais instalações 

e performances. MAZUREK (2017) faz uso do trabalho artistico mais influente do século XX 

de Duchamp para descrever sua tese. Por trás do trabalho do escultor, a fonte descrita como 

um desafio para a definição de arte através da elevação de um objeto mundano para o status 

de obra de arte abriria um enorme leque para várias outras expressões e questionamentos 

artísticos, e, por tal razão, até hoje é a trasgressão e a ousadia que fazem dessa obra algo 

                                                             

9 Tradução livre de  “This note argues that the solution should start by focusing less on visual Works subject 
matter, but rather elements of the work, such as the originality and realismo of the expression that clarify the 
author´s criativity’.  
10Moreover, the concept of an “idea” should be defined broadly as the residual locus of uncopyrightable 
elements in a work, rather than a cohesive concept that attempts to definitively pin down the “idea” behind that 
individual work.  
11Tradução livre de “a challenge to the definition of art through the elevation of a mundane object to the status of 
artwork,” 



 
 
 

unico. Se, porém, utilizássemos os critérios que os Tribunais americanos adotam para 

enxergar na escultura seus elementos e características comuns a outras obras, teriamos apenas 

um urinol em posição invertida, com a inscrição R.Mutt 1917 na sua lateral esquerda, com o 

nome de font’12, afastando a proteção autoral. 

A originalidade também precisa ser pensada ao se constatar que a exposição nas ruas 

faz da arte algo mais frágil e efêmero, a suscitar uma preocupação redobrada. Ainda assim, 

não se pode olvidar, a existencia de uma ligação muito especial, de natureza psicológica, entre 

autor e obra, cuja defesa é aperfeiçoada por COELHO (2015,p.298). Uma ligação profunda na 

qual o autor estaria a projetar a sua personalidade na obra intelectual a que dá vida. Essa 

harmonia aponta com traços peculiares a unir ambos, até mesmo após a morte do autor, 

ficando impedidas as alterações ou modificações na obra sem o consentimento daquele que 

foi o seu idealizador. De qualquer forma, o autor pondera que ainda que a obra não tenha 

valor cultural óbvio para a coletividade, o direito autoral protege a obra, sempre que esta se 

mostrar original (ainda que frágil), face ao vínculo único que se estabelece entre criador e 

criatura.  

Em trabalho recente, contudo, DUARTE e FELINTO (2017,p.968), estudantes da 

Universidade da Paraíba, numa análise de direito comparado, concluem que o U.S. Copyright 

Act já empresta às artistas ferramentas mais eficazes para garantir a integridade da obra 

imaterial e o seu usufruto: 

No direito americano, já é assente na jurisprudência que as atenuações que o direito 
de propriedade venha a sofrer, diante da importância da obra artística para a 
sociedade, dá a possibilidade de o Estado intervir para impedir inclusive a 
destruição da obra (section 106A(a)(3)(b) Copyright Act).   Nos Estados Unidos, o 
grafite é passível de proteção pelo U. S. Copyright Act desde que preencha dois 
pré-requisitos: (1) deve ser uma obra de autoria original, e; (2) precisa estar fixado 
em um meio de expressão tangível. Isto significa que o trabalho da criação artística 
deve ter sido originado pelo autor e que a representação física da obra, quer esta 
tenha sido feita diretamente pelo autor ou sob sua autoridade, seja estável ou 
permanente o bastante para que ela tenha sido percebida, reproduzida ou 
comunicada por um período maior do que uma duração meramente transitória. 
Estes são os requisitos necessários e suficientes para a proteção da expressão 
artística sob o copyright nos Estados Unidos. Portanto, como qualquer outra obra 
de arte, se o grafite atender a esses dois requisitos, poderá ter seus direitos de cópia 
e reprodução protegidos.  
No entanto, não é todo e qualquer grafite que terá direito à proteção dos direitos 
autorais. Meras assinaturas, frases curtas, símbolos familiares ou textos em 
tipografias comuns não se qualificam como passíveis de proteção de copyright; o 
que não necessariamente impede que eles possam ser protegidos sob uma marca 
registrada (Lerman, 2013, p. 308).  

                                                             

12 “laying a urinal on its back, inscribing ‘R. Mutt 1917’ on its lower left-hand side, and calling it a fountain” 



 
 
 

Comumente, o grafite é pintado sobre uma parede e o U. S. Copyright Act só requer 
que a obra esteja estável ou permanente o suficiente para que seja percebida, 
reproduzida ou comunicada por um período mais do que transitório, é possível 
garantir o direito autoral de um grafite ainda que sua integridade física seja destruída 
posteriormente. Isto ocorre porque a lei do copyright faz uma distinção entre a obra e 
o seu suporte físico e só protege a sua existência intelectual, não a física. Sabemos 
que o grafite, conforme foi anteriormente explicado, costuma ser efêmero porque é 
feito sobre paredes e estas podem, futuramente, ser pintadas pelo proprietário do 
muro, pelas autoridades locais ou por outros grafiteiros, ou ainda prejudicadas pelas 
intempéries climáticas e falta de manutenção. Ainda assim, essa existência temporária 
é suficiente para submeter-se ao requerimento da lei de copyright. (grifo nosso) 13 

 

4.2  Viés moral da proteção autoral 

 

 O que se percebe até agora é que a legislação americana, por não fazer distinção entre 

o viés moral e o patrimonial, acaba assegurando ao criador uma maior proteção a sua obra. 

Isto porque com a teoria unitária não é possível cindirmos as várias proteções da obra de 

forma a encará-la em pedaços.   

A lei brasileira, dentro de uma linha evolutiva, segrega a relevância moral do direito 

autoral (art. 7º da Lei 9.610/9814), desgarrando-se da visão estritamente patrimonial, a saber, 

versa sobre o conteúdo ideal da obra como emanação da personalidade do artista, o que 

segundo DINIZ (2009) está “acima de interesses pecuniários, e que consiste na prerrogativa 

de fazer com que essa sua obra seja intocável mesmo depois de sua alienação, de exigir que 

ela venha sempre acompanhada do nome do autor, e de melhorá-la quando lhe for 

conveniente”. 

                                                             

 
14 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:I - os textos de obras 
literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III 
- as obras dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se 
fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras 
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e 
arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e 
obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual 
nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, 
dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 
constituam uma criação intelectual. § 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, 
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. § 2º A proteção concedida no inciso XIII não 
abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que 
subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá 
sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos 
direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.  
 



 
 
 

A proteção dos bens jurídicos destina-se a preservar, para BITTAR (2003), a 

integridade da obra e os liames que advém dessa sua relação com o autor, na defesa da 

personalidade do seu titular. A ratio legis é a de resguardar o criador de obras estéticas através 

dos vínculos morais perenes que unem o criador à sua obra.  

Valendo-se dos ensinamentos de G. Cornu, PIERRE-YVES GAUTIER15 (2010) 

afirma:  

o “liame juridicamente protegido do direito autoral une o criador à sua obra e 
confere à obra prerrogativas soberanas tanto em relação aos usuários como em 
relação à obra e ao trabalho entregue que entrou no circuito econômico; pode-se 
incluí-lo na categoria não menos soberana dos direitos da personalidade ao lado dos 
direitos à honra, à vida privada, à imagem, etc. 

 

Do mesmo modo afirma BITTAR (2003:43): 

Com efeito, cada bloco de direitos cumpre funções próprias: os direitos de cunho 
moral se relacionam à defesa da personalidade do criador, consistindo em 
verdadeiros óbices a qualquer ação de terceiros com respeito à sua criação; já os 
direitos de ordem patrimonial se referem à utilização econômica da obra, 
representando os meios pelos quais o autor dela pode retirar proventos pecuniários. 

Os direitos morais são reconhecidos em função do esforço e do resultado criativo, a 

saber, da operação psicológica, com a qual se materializa, a partir do nascimento da obra, 

verdadeira exteriorização da personalidade do autor. Os direitos patrimoniais advêm, como 

resultado da utilização econômica da obra, da decisão do autor de comunica-la ao público e 

sob os modos que melhor atendem ao seu interesse.  

Sob este viés moral, também com repercussão sensível no campo das ruas, o direito do 

artista de reclamar a paternidade ou autoria da obra nem sempre é fácil na medida em que este 

se faz notar através de pseudônimos, uso de iniciais, traços ou desenhos e somente após uma 

extenuante repetição destes em muros, viadutos e paredes, é que o espectador fará a relação da 

alcunha do seu criador à obra. Vale lembrar que o pseudônimo e as iniciais do artista 

correspondem à associação do criador à obra16, ou seja, a declaração de reivindicação da 

autoria, como esclarece COELHO (2015, p.303), conforme a redação dos arts. 12 e 13 da 

                                                             

15 « le lien juridiquement protégé, unissant le créater à son oeuvre et lui conférant des prérogatives 
souveraines à l’égard des usagers, l’oeuvre, l’ouvre fût-elle entrée dans le circuit économique; on peut le classer 
dans la catégorie non moins souveraine des droits de la personnalité, aux côtes des droits à l’honneur, à la vie 
privée, à l’image, etc » (tradução)  
 



 
 
 

LDA17. Segundo ele, essa declaração de vontade (de verdade) estabelece um negócio jurídico, 

válido e eficaz, perante terceiros.  

ANTÔNIO CHAVES (1987) explica com detalhes o direito moral do autor: 

(...) direito moral é o direito que tem o autor de ver reconhecida a sua paternidade 
da obra, de ver preservada a intangibilidade da mesma, no sentido de que não possa 
ser modificada, alterada, mutilada ou adaptada, a não ser mediante o seu expresso 
consentimento. É como que o reflexo da sua personalidade na parte mais nobre, que 
é a atividade criadora. Foi introduzido na Revisão de Berlim da Convenção de 
Berna, graças, principalmente, às palavras apaixonadas com que o defendeu Paul 
Hervieu: o direito que os escritores e os artistas têm aqui a fazer valer é da essência 
mais nobre e mais delicada; é o direito de exercer uma vigilância, mesmo distante, e 
uma fiscalização artística sobre a sua obra de arte; e o direito que seu sonho e seu 
pensamento não sejam apresentados ao público contra a sua vontade, contra o seu 
sentimento e contra a sua consciência em condições que possam ser inadmissíveis; 
é o direito que sua reputação, seus títulos à nomeada, não corram o risco de serem 
desnaturados pela fantasia, pela negligencia, pela parcimônia, pela incapacidade. 
Reveste-se de quatro características fundamentais: é um direito pessoal, perpetuo 
inalienável e imprescritível.  

Acaso a obra esteja sem a indicação de autoria, isso não significa estar desprotegida, 

diante da disposição da Lei de Direitos Autorais que, no seu art. 5º estabelece: “a omissão do 

nome do autor, ou de coautor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de 

seus direitos (LDA, art. 52)”.  

Nasce, assim, da paternidade da obra, o direito de vê-la preservada, íntegra, o que 

CHAVES (1987) diria tratar-se da intangibilidade, no sentido de não ser consentido a 

ninguém, sem autorização do seu criador, alterar, mutilar, adaptar, ou apagar a arte, 

concedendo-lhe a faculdade de adotar as medidas necessárias para que não se deturpe o 

pensamento criativo ou se atente à forma extrínseca adotada, conforme lição de BOBBIO 

(1951,p.14).  

Neste sentindo, não se trata apenas da integridade física da obra, PIERRE-YVES18 

(2010) lembra-nos que a jurisprudência francesa em caso memorável julgado em janeiro de 

1997, pelo Tribunal de Lyon, assentou entendimento segundo o qual o direito deve ter uma 

dupla perspectiva: respeito à integridade psíquica do autor, mas também a integridade de 

espirito, i.e, a destinação intelectual da obra.   
                                                             

17  Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de 
seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal 
convencional. 
 Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma 
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou 
anunciada essa qualidade na sua utilização. 
18 Tradução Livre “le droit au respect a um double visage: respect de l’intégrité physique, mais aussi de 
l’intégrité de l’esprit, i.e. destination intellectuelle’.  
 



 
 
 

Salutar, no entanto, a ponderação feita pelo professor GAMA PELLEGRINI (2011,p. 

80) de que na maioria das violações de direito, tanto o aspecto moral como o patrimonial são 

violados, o que leva a crer que são direitos específicos e comuns.  

Assim, ainda que possível cindirmos os direitos autorais para aprofundarmos a 

proteção, o mesmo não ocorrerá para permitir a violação da obra por qualquer um.  

 

4.3 Dignidade da pessoa humana e mínimo existencial de acesso à cultura. 

 

No que diz com a propriedade intelectual, a Constituição de 1988, voltada para a 

proteção dos direitos e garantias individuais, consagra o direito de autor (art. 5º, XXVII e 

XXVIII, “a” e “b”), com ênfase na tutela da dignidade da pessoa humana, e passa a percebê-lo 

em um rol autônomo, com características bastante particulares, nos moldes dinâmicos da 

Convenção de Berna, afastando-se da precariedade com que inicialmente fora descrito no 

Código Civil de 1916, no Livro II da parte Especial, Título II, nos arts. 649 a 673 sob a 

rubrica “Da Propriedade literária, cientifica e artística”) e cujo conteúdo oscilava dentro de 

um vasto rol no Capítulo VI, que tratava da propriedade em geral.  

Sobre a plasticidade formal da dignidade da pessoa humana, princípio fundante da 

própria República, GARCIA (2016,p.121) esclarece que é possível identificarmos dois 

elementos que lhe são estruturais, seja na individualidade característica da pessoa, seja na 

relação deste com a sociedade ou o Estado. Quanto à primeira, o autor consagra a própria 

existência do ser humano, colocada, que deve estar, a salvo de toda e qualquer ameaça que 

comprometa a sua continuidade. O segundo elemento, na concepção de GARCIA (2016) “se 

manifesta na forma de ser humano ou, mais especificamente, na possibilidade de ser ou fazer 

algo num viés de liberdade, enquanto critério de formação e expressão da capacidade 

intelectiva”, que encontra limites apenas no outro.   

Cumpre dizer que há constitucionalistas que entendem indevida a inclusão da 

propriedade industrial no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, XXIX). Sustentando esse 

posicionamento estão Manoel Gonçalves Ferreira Filho e José Afonso da Silva, os quais 

entendem ser o direito patrimonial do campo autoral matéria afeta exclusivamente à ordem 

econômica.  

FERREIRA FILHO (2010) assim escreveu sobre o direito autoral: 



 
 
 

Certamente essa matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental 
do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo 
inciso XXIII, CF art. 5º, referente ao direito de propriedade. Como se viu, 
propriedade, nos termos do citado inciso XXIII não abrange apenas o domínio 
compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente se 
incluem as marcas de indústria e comercio ou o nome comercial.  

Para DA SILVA (2008), o direito autoral não deveria estar nos dispositivos que 

asseguram os direitos individuais, diante da ausência da qualificação de natureza de direito 

fundamental do homem: 

O dispositivo que a defini e assegura está entre os direitos individuais, sem razão 
plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do 
homem. Caberia entre as normas de direito econômico.   

Por outro lado, há quem defenda o viés moral na seara do direito autoral como capaz 

de alça-lo a categoria nobre dos direitos fundamentais (art. 5º, IX, XXVII, XXVIII e XXIX19), 

mas é SALOMÃO (2014, p.33) quem nos dá a dimensão do avanço do Direito Autoral neste 

século, verbis:  

É preciso, primeiro, com uma lente no Direito Autoral, contextualizar a questão no 
âmbito da propriedade intelectual, seja em um cenário mundial, seja em um cenário 
específico da legislação brasileira. Talvez nenhum outro direito tenha conquistado 
tamanho caráter internacional, sem limites de divisa. Com efeito, a propriedade 
intelectual é símbolo do mundo pós-moderno, na qual se situam as invenções 
técnicas e a expressão da arte, da sensibilidade. Ela transita pelo mundo todo, 
especialmente diante da agilidade da informação com o advento da tecnologia, 
contando com vantagens e, também, com desvantagens. Em uma fração de 
segundos, a notícia ou a expressão da arte e da invenção vão de um canto a outro do 
planeta, mas, por outro lado, pode ocorrer uma invasão da esfera privada, sobretudo 
quando envolve o ambiente virtual. 

Em que pese o fato de alguns constitucionalistas defenderem inexistir um direito 

fundamental na seara patrimonialista do direito autoral, parece-me vazia de conteúdo a 

discussão porque o inciso XXVII da Constituição faz menção expressa ao direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução e ao fato de ser transmissível aos herdeiros pelo tempo 

que a lei fixar, numa evidente alusão ao conteúdo patrimonial da obra. 

                                                             

19 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: X - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do 
aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas r XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
representações sindicais e associativas;  
 



 
 
 

A corroborar esta proteção, a Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e 

proclamada pela Resolução n. 217 (III) da Assembleia Geral das Nações Unida em 10 de 

dezembro de 1948, prevê, no artigo 2720, tanto o direito autoral como o direito à cultura como 

direitos fundamentais do homem, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, faz o mesmo 

no seu art. 1521. 

Esses Tratados de direitos humanos passaram a ter status de emenda constitucional, 

conforme conclusão detalhada de LEITE (2013), no artigo publicado na web, intitulado A 

posição dos tratados internacionais sobre direitos humanos pelo STF: 

Com a Emenda Constitucional nº 45 e com a decisão do STF, em 2008, nos RE 
466.343-SP e RE 349.703-RS, a controvérsia sobre a hierarquia dos tratados, que se 
estendia há décadas, chegou a uma solução. Os tratados internacionais que versem 
sobre direitos humanos, ou terão status constitucional, se aprovados por quorum 
qualificado, igual ao exigido para emenda constitucional e em dois turnos, ou terão 
status supralegal, se a incorporação ocorreu antes da referida emenda. Em 2009, o 
STF aplicou seu novo entendimento ao negar, no Recurso Extraordinário RE 
511.961, a obrigatoriedade do diploma universitário para jornalistas, prevista no 
Decreto-Lei 972-1969, por não ter sido recepcionado pela Constituição e contrariar 
o Pacto de San Jose da Costa Rica. Adotando um posicionamento de valorização 
dos direitos humanos, seja no plano internacional, seja no plano interno, o Brasil se 
alinhou aos países com forte tradição jurídica, trouxe para o mundo real muitos dos 
direitos fundamentais, que estavam apenas no papel, e, mais importante, deu a 
devido lugar a um dos princípios fundamentais basilares fixado no primeiro artigo 
de nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. 

No entender de PIOVESAN (2007, p.10-11): 

Isto é, em face da indivisibilidade dos direitos humanos, há de ser definitivamente 
afastada a equivocada noção de que uma classe de direitos (a dos direitos civis e 
políticos) merece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de 

                                                             

20 Artigo 27. 1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 
as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios.  2. Todo ser humano tem direito à proteção 
dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 
autor.   
21 Artigo 15  
§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de:  
1.   Participar da vida cultural;   
2. Desfrutar o progresso científico e suas aplicações;   
3.  Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária 
ou artística de que seja autor.   
§2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno 
exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e 
da cultura.  
§3. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa 
científica e à atividade criadora.  
§4. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do 
desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura.  
 



 
 
 

direitos (a dos direitos sociais, econômicos e culturais), ao revés, não merece 
qualquer observância. Sob a ótica normativa internacional, está definitivamente 
superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais não são 
direitos legais. A ideia da não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente 
ideológica e não científica. São eles autênticos e verdadeiros direitos fundamentais, 
acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável observância. Por isso, devem 
ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade ou compaixão. 

O que, no entanto, parece mais acertado é enxergarmos uma unidade entre os direitos 

autoral e cultural, ainda que vistos sob a linha dos direitos em dimensões. SARLET (2007, 

p.55) faz as correções necessárias e conclui: 

Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente convergência 
de opiniões no que concerne à ideia que norteia a concepção das três (ou quatro, se 
assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, 
tendo tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal nas 
primeiras Constituições escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se 
encontram em constante processo de transformação, culminando com a recepção, 
nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e 
diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as 
transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao 
longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não 
aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a 
natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além 
disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, 
de modo especial, na esfera do moderno ‘Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.  

Certo é que todo o aparato jurídico concernente às obras artísticas se volta à 

preservação da dignidade da pessoa humana, especialmente aos olhos do constituinte 

originário que impediu debates sobre possíveis aniquilamentos desses direitos individuais ao 

mantê-los a salvo, por cláusula pétrea, na redação do art. 60, §4º da Carta de 198822.    

Esse cenário mais humano que como vimos veio impulsionado pela Constituição 

Federal de 1988, aliado às atenuações das legislações esparsas e aos Tratados que versam 

sobre a proteção dos direitos humanos, amplia o debate acerca dos direitos de autor, sendo 

desimportante a sua classificação em direito privado ou direito constitucional, pois a narrativa 

leva-nos a crer que há aspectos sólidos que justificam a sintonia entre ambos, sobretudo se 

considerarmos que o cerne da questão é a dignidade da pessoa do criador.  

Toda essa construção jurídica, porém, só faz sentido se assentada dentro de uma 

concepção de liberdade. E essa liberdade interessa-nos particularmente quando pensamos na 

pessoa, não como um meio para se alcançar algo, mas como fim em si mesmo, dentro da ótica 

                                                             

22 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 
periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias 
individuais.  



 
 
 

da deontologia kantiana. O artista não pode ser encarado como um meio para o 

reconhecimento de sua obra, mas como um fim para a realização artística dentro de uma 

perspectiva cultural. Há que se reconhecer, que “cada vida humana tem um tipo especial de 

valor objetivo. Ela tem um valor como potencialidade; depois que uma vida humana 

começou, importa como ela caminha” DWORKIN (2006, p. 9-10).   

Assim também se posicionou o Tribunal Constitucional português no acórdão n. 

105/90, de 29 de março: 

(não pode) deixar de reconhecer-se que a ideia de ‘dignidade da pessoa humana’, 
no seu conteúdo concreto – nas exigências ou corolários em que desmultiplica – 
não é algo puramente apriorístico ... Ou a-histórico, mas algo que justamente se vai 
fazendo (e que vai progredindo) na história, assumindo, assim, uma dimensão 
eminentemente ‘cultural’ (...) (O) conteúdo da ideia de dignidade da pessoa humana 
é algo que naturalmente tem de concretizar-se histórico culturalmente23. 

Contudo, mesmo diante de um verdadeiro arsenal de normas e princípios, a tutela dos 

direitos humanos vacila diante da desconstrução-reconstrução da noção variável de pessoa, a 

quem por vezes se reconhece uma dimensão valorativa ampla, a ensejar uma proteção 

ilimitada, mas que por ora se perde dentro de um conceito-valor restrito, daquilo que 

GONÇALVES (2008, p.34,35) chamou de “ninguém sabe o que é, mas todos recorrem para 

fazer derivar as mais variadas contraditórias conclusões”.   

Essa visão antropocêntrica da proteção artística tem um papel relevante para a obra de 

rua, uma vez que nasce daí o extrato necessário à construção de um projeto coletivo, 

afastando-se do que HESSE (1988,p.43) chamou de visão instrumental do artista, na qual teria 

relevância apenas a produção artística e não a pessoa do criador.  

A ênfase ao aspecto normativo dos direitos fundamentais, cuja contribuição por certo 

amortiza possíveis violações à salvaguarda da pessoa humana, não afasta a forma mais 

perversa de aniquilamento desses direitos, eis que emerge do próprio Estado sua distorção, 

nas palavras de SANTIAGO NINO (2007): “a fratura ideológica, que contrapõe os 

governantes aos valores que devem proteger, (...) em razão de uma ineficiência 

generalizada”. Não adianta, pois, um sem-número de leis e tratados, se é evidente a falta de 

uma política pública consistente com a produção artística nacional.  

Indo ainda mais longe, SARLET (2013,p.468) alerta sobre o risco desta abertura 

desmedida da noção de dignidade humana, no qual são aglomerados diversos conceitos com 

                                                             

23 BMJ, n. 395 (Abr. 1990), p. 194; cf. Jorge Miranda, A Constituição de 1976 – Formação, estrutura, 
princípios fundamentais, Livraria Petrony, Lisboa, 1978, p. 348-352. 



 
 
 

conotações morais, ideológicas ou até religiosas nem sempre comuns à maioria das pessoas. A 

despeito da vagueza do conceito no qual está inserida a dignidade da pessoa humana, certo é 

que “a dignidade é algo real, já que não se verifica maior dificuldade em identificar as 

situações em que é espezinhada e agredida”. Na hipótese das obras de rua, é visível a 

possibilidade de abalo à dignidade humana do criador, que se vê tolhido na liberdade de 

expressar-se, enquanto não existir um Estado que encare de frente as necessidades da 

coletividade.  

  De importância singular para o tema da arte de rua é a observação de SARLET 

(2001,p.105) quando sintetiza que a dignidade não existe apenas onde é reconhecida pelo 

Direito e na medida em que este a reconhece, já que constitui dado prévio, não esquecendo, 

todavia, que o Direito poderá exercer papel crucial na sua proteção e promoção.  

Logo, ainda que sem a necessária autorização do detentor da propriedade do suporte 

ou do Poder Público, o artista tem direitos provenientes da condição de ser humano, cuja 

expressão é a própria criação do espirito e que não admite o menosprezo por parte do Estado, 

sob pena de flagrante violação a direito fundamental. 

E sob este aspecto, necessário se faz estabelecermos um debate que priorize metas 

plausíveis. CANOTILHO (2003,p.393) in Direito constitucional e teoria da Constituição 

descreve os direitos fundamentais como direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta.  

Fala-se em dignidade da pessoa humana como pedra angular da Carta de 1988, sem, 

contudo, fazer-se o exame acerca dos seus fundamentos ético e filosóficos. Segundo 

BARRETO (2013,p.64) a ausência de um conceito jurídico para designar a dignidade da 

pessoa humana possui reflexos no tal espaço jurídico de aplicação do instituto, a diferenciá-

lo, por exemplo, dos direitos humanos.  

Essa simplificação ou, melhor dizendo, vulgarização dos termos empregados na 

Constituição de 88, causa verdadeiro torpor àqueles que se dedicam à tarefa de construir uma 

concepção analítica dos valores empregados à cultura. A falta de critérios de advogados e 

juízes têm provocado uma verdadeira banalização da dignidade da pessoa humana, conceito 

necessário à criação de um mínimo existencial que dê suporte as necessidades mais básicas do 

ser humano.   

Ainda, segundo BARRETO (2013,p.64), a dignidade da pessoa humana não pode ficar 

restrita às acepções jurídicas definidas pelo direito positivo, como ocorre com os direitos 



 
 
 

humanos fundamentais. E aqui reside uma questão fundamental, na medida em que esses 

direitos humanos se positivaram ‘ao sabor’ das necessidades da sociedade liberal burguesa e 

não tardaram em recrudescer as instituições por ela valoradas, quais sejam: a propriedade, a 

família e o contrato.  

Atualmente, os críticos investigam os fundamentos éticos dos direitos humanos 

reduzidos a termo pelo direito positivo no século XX, que infelizmente foram usados de 

forma ardilosa pelos regimes autoritários do período.  

Pois bem. Em rápidas linhas, a visão de uma sociedade plural e verdadeiramente 

democrática deveria reverenciar a dignidade da pessoa humana como condição mesma de 

sobrevivência da espécie humana e daquilo que importa à sua liberdade. O tal eixo da 

identidade humana, preconizado por BARRETO (2013, p.255), seria, talvez, uma forma mais 

sólida de salvaguardar o respeito à característica central de superioridade do homem digno, 

vilipendiada indiscriminadamente por regimes ditatoriais, e apta a sustentação de uma redoma 

que serviria para colmatar as lacunas que fragilizam a leitura dos direitos humanos.  

Se é verdade que as pessoas fazem suas escolhas dependendo em boa parte do meio 

cultural em que estão inseridas, difícil acreditar que no Brasil esse reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana não seja apenas um exercício de retórica. Como bem colocado 

pelo filósofo e economista indiano, SEN (2009, p.301), em The idea of justice, “a liberdade é 

o poder de obter o resultado que alguém deseja, após uma avaliação racional”, isto porque 

sem os meios materiais necessários a discussão cairá sempre no vazio.  

No Brasil, essa pretensa democracia liberal mostra-se cada vez mais inapta para lidar 

com as necessidades culturais e sociais, afastando-se do mínimo existencial necessário à 

educação e tornando letra morta a Carta da República.  

Em tema de proteção à cultura marginal de rua, esse emaranhado de proposições sobre 

pessoa e a sua quantificação têm reflexos diretos na paradoxal relação de tutela do direito 

autoral, a fortalecer a cultura enquanto expressão mínima da existência do homem digno e 

relegar ao segundo plano o que em nada se assemelha a direito fundamental, pois a 

propriedade aqui pode ser ‘apenas’ a parede externa do muro, e por isso não pode ser 

confundida com um direito humano essencial.  

O que se verá adiante, sem se perder de vista as posições mais radicais daqueles que 

repudiam o grafite, é a necessidade de se adotar uma resposta moral apta a acomodar a arte de 

rua enquanto forma de propagação da cultura. 



 
 
 

Novamente, BARRETO (2013) explora a categoria do imperativo categórico como 

determinante para a solução de um vácuo moral às exigências imprescindíveis no 

desenvolvimento da vida humana, dentro de uma semântica valorativa do sujeito. 

Segundo BARRETO (2013) 

Os princípios que fundamentam os direitos humanos, por sua vez, dizem-se 
categóricos porque não condicionam a titularidade de tais direitos às condições 
externas ao próprio ser humano ou construídas social e artificialmente por uma 
coletividade de seres humanos, tais como nacionalidade, riqueza, gênero e assim 
por diante. Os direitos humanos existem, sob essa perspectiva, por si mesmos 
pautando a regulação das particularidades sociais e culturais da pessoa.  

REALE (1998,p.212) disserta sobre a cultura e explica o quão ela se faz necessária 

para a vida humana:  

Repetimos que basta confrontar o que nos cerca, para impor-se a nosso espirito a 
certeza de que a natureza é transformada pelo homem para a satisfação de seus fins. 
Sobre uma ordem de coisas naturalmente dadas, o homem constitui um segundo 
mundo, que é o mundo da cultura. Comparando o mundo primitivo com o de 
nossos dias, imediatamente se verifica que a espécie humana, valendo-se dos 
conhecimentos obtidos na ordem do ser, dos nexos causais que ligam os fenômenos 
explicados: é que o homem soube compreende-los e integra-los em sua existência, 
como inovador da natureza. Só o homem é um ser que inova, e é por isso que 
somente ele é capaz de valorar.  
Quanto ao conteúdo do direito propriamente dito, Ingo Sarlet esclarece que é falsa a 
premissa de que o mínimo existencial deva ficar reduzido a uma garantia de 
sobrevivência física, ou seja, ao “mínimo vital”, deve-se, ao contrário, o 
ordenamento jurídico enxergar o homem como alguém que inserido minimamente 
na via social com possibilidade de intervir politicamente, ainda que dentro de 
limites exíguos, com a garantia de acesso mínimo a bens culturais.  
Na perspectiva de Gomes Canotilho a dogmática e a teoria jurídica sobre os direitos 
sociais, econômicos e culturais está tomada pelo fuzzismo, ou seja, uma 
metodologia da vagueza, da indeterminação e de impressionismo. 

A Constituição Federal de 88 consagrou o direito autoral como direito fundamental, 

mas deveria tê-lo feito com menção expressa à função que deveria exercer na sociedade, 

como ocorre, por exemplo, com a Constituição dos Estados Unidos da América, a qual 

vincula expressamente o direito autoral à promoção do desenvolvimento econômico, cultural 

e tecnológico do país.  

Sobre cultura, CUNHA FILHO (2004,p.49) arriscou-se numa definição capaz de unir 

memória coletiva e dignidade da espécie humana: 

[...] cultura para o mundo jurídico é a produção humana juridicamente protegida, 
relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao 
ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e de cada 
um dos indivíduos.  

Aqui, merece destaque o art. 216 da CF que define patrimônio cultural como sendo: 

“os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 



 
 
 

brasileira nos quais se incluem: I.- as formas de expressão; II. – os modos de criar, fazer e 

viver; III. – as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; IV.- as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V.- 

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e cientifico.  

O meio ambiente não é, portanto, mais constituído apenas pelas convenções do 

passado em fauna, flora, água e ar, após a Carta de 1988 passou-se a enxerga-lo como o 

patrimônio cultural, histórico, turístico e paisagístico.  

Em seguida o §1º do art. 216, da CF dispõe que “O Poder Público, com a colaboração 

da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação”. 

É possível, portanto, estabelecermos dois conjuntos de bens: os imateriais, que se 

relacionam com os saberes e crenças e habilidades das pessoas na prática social; e os 

materiais, que correspondem aquilo que já foi criado e enraizado na cultura brasileira.  

O texto constitucional de 1988 não mais exige que os sítios e a paisagem tenham que 

ser ‘notáveis’ para serem protegidos, como era exigido no art. 180, parágrafo único, da EC 

11/69. Além disso, a Carta adota uma denominação mais ampla de patrimônio cultural 

brasileiro em oposição àquela restrita de patrimônio histórico e artístico nacional, apoiada no 

texto do Decreto-lei 25, de 30.11.1937. Por sua vez, a competência legiferante é concorrente e 

pode ser exercida tanto pela União, quanto pelos Estados ou pelo Distrito Federal na forma do 

art. 24, II, da CF. 

No texto escrito por BENEDETTI e FREITAS (2012, p. 283e ss), a expressão 

patrimônio cultural se refere ao conjunto de interesses e bens que explicitam a conexão entre 

o homem e meio ambiente, ao seu redor, tais como “aqueles de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico ou arqueológico, nesse rol incluído os valores até mesmo 

imateriais referentes à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”.   

E os autores continuam a explorar o tema, citando agora, Carlos Frederico Marés cujo 

texto enfatiza ser o patrimônio cultural a garantia de sobrevivência social dos povos, por ser 

“produto e testemunho de sua vida. Um povo sem cultura ou dela afastado, é como uma 



 
 
 

colmeia sem abelha rainha, um grupo sem norte, sem capacidade de escrever sua própria 

história e, portanto, sem condições de traçar o rumo de seu destino”.    

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi criado 

pelo Decreto 5.040/2004, sendo o órgão responsável por promover e coordenar o processo de 

preservação e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro, em suas dimensões material e 

imaterial. 

O legislador constituinte estabeleceu um modelo de proteção à cultura, mas o faz 

dentro de uma quadra maior, exortada pelo teor do termo ‘patrimônio’ que requer, 

obviamente, para sua formação um conjunto de bens de igual significado. É evidente que a 

construção de um patrimônio somente será possível se se fizer a proteção das obras 

individualmente, numa gestão equilibrada e séria que pense no valor presente e futuro das 

obras. Não se quer com isso, que as cidades se tornem verdadeiras pinturas a céu aberto numa 

verdadeira experimentação de espaços que possam trazer uma poluição visual para os 

cidadãos, mas talvez fosse o caso de se pensar em um local próprio para abriga-las a exemplo 

do que hoje já existe em diversas cidades mundo afora.  

 KARINA PINHÃO (2009), na sua dissertação de doutorado, escreve sobre 

Patrimônio Cultural Brasileiro e sobre a tutela desse acervo de bens, fortalecendo as 

atuações de Estado que tem por objetivo a proteção artística material e imaterial, sob o manto 

da sua diversidade e por refletirem na dignidade da pessoa humana, no direito à liberdade e 

na igualdade, com duas frentes de ataque: no plano dos direitos (no sentido de normas) 

materiais, e no plano da efetividade enquanto direitos instrumentais. 

A autora traz um importante alerta sobre os mecanismos e a responsabilidade 

sistêmica desta tutela de bens, verbis:  

Podemos ainda destacar da Constituição, no art.216, §1º que a maneira pela qual 
será preservado o patrimônio cultural já diz como ele deve ser entendido, e por isso, 
é necessário que ele não se limite aos bens que o Estado ou os especialistas 
consideram como patrimônio; significando também aquele que a comunidade como 
legítima produtora e beneficiária desses bens que formam o patrimônio cultural 
identifiquem-no como tal, apresentando a comunidade como meio identificador 
superior aos especialistas. Motivo pelo qual tem o dever, em conjunto com o Poder 
Público, de preservar o patrimônio cultural, o que garante a efetiva proteção deste 
patrimônio, já que se estará protegendo o que é de verdadeiro interesse da 
sociedade brasileira. 

Essa reflexão nos permite concluir ser equivocada a leitura do texto constitucional 

voltada tão-somente para aspectos de folclore regionais, já que a cultura deve estar 

endereçada à sociedade que a promove e para quem é fiel destinatária. Outro aspecto 



 
 
 

importante, muito bem pontuado, é o de adotar como patrimônio cultural aquilo que também a 

sociedade entende como reflexo de sua identidade.  

Algo que já foi alvo de debate nas linhas desta dissertação, e que merece mais um 

pouco de nossa atenção diz com a remoção destas obras de seus sites originais para outras 

localidades, hipótese que poderia sujeitar as obras à perda instantânea do seu valor 

patrimonial (não podemos perder de vista que o grafite está umbilicalmente ligado ao seu 

suporte e nas cercanias onde foi concebido) ou pelo julgar de MASSIMO SEVERO 

GIANNINI24 (1999, p.27), o que seria certamente mais grave, a perda de interesse pelas 

mesmas. ROSS25 (2016) dá a dimensão do problema:  

Desse modo, ainda quando é possível remover uma obra de sua localização inicial 
sem causar danos a ela, sob o aspecto físico, ainda assim, é possível causar danos 
ou destruir conceitualmente à arte, para os mercados de arte e as instituições de arte 
num viés monetário (Bengtsen, 2013). Além disso, a arte de rua é mais valorizada 
quando está dentro do seu local original, o qual acresce significado à obra. Como 
resultado, até mesmo as artes de rua que inicialmente aparentam ter relativa 
autonomia em relação ao local, gradualmente ganham um significado que 
remanesce embutido numa rede de significado com as demais obras de arte.  

A promoção da cultura num país de grandes dimensões e parcos recursos sempre foi 

um problema e isso fica patente quando constatamos a criação – e logo depois sua extinção – 

de uma Secretaria da Economia Criativa, vinculada ao Ministério da Cultura, nos termos do 

Decreto n. 8.837, de 17 de agosto de 2016, que, em seu art. 17 do anexo I, voltava-se à 

preservação desse patrimônio, a exemplo do que já ocorre em outros países da América 

Latina.  

Em pese as críticas em torno da possibilidade ou não de o Estado intervir na 

remuneração da iniciativa privada para exigir que se dê acesso à cultura, fato é que o Supremo 

Tribunal Federal entendeu ser dever de todos fomentar atividades que aprimoram o 

                                                             

24 Na Itália, por exemplo, que tem tradição no cuidado com o patrimônio cultural de suas cidades, essa 
ponderação foi feita em 1964, pela Comissão Franceschini, instituída pelo governo italiano com a lei 310, de 14 
de maio de 1964. Veja-se:  “Pertencem ao patrimônio cultural da Nação todos os bens que tenham referência a 
história da civilização. Estão submetidos a lei os bens de interesse arqueológico, histórico, ambiental e 
paisagístico, arquivístico e bibliográfico, bem como qualquer outro bem que constitua testemunho material com 
valor de civilização”. 
 
25 Tradução livre:  There for, even if it is possible to remove an artwork from its original location without 
breaking it in the physical sense, embedding that work in the context of the art market or an art institutions could 
still damage or destroy it conceptually and, for that reason, monetarily (Bengtsen, 2013). In addition, street 
artwork in the same area often feed off and add meaning to each other. As a result, even street artworks that may 
initially appear relatively self-contained can became increasingly site specific over time as they are gradually 
embedded in a network of meaning together with other artworks”.  
 
 



 
 
 

desenvolvimento intelectual da população, como se percebe do acórdão da lavra do Ministro 

Eros Graus proferido na ADI 1.950/SP, verbis:   

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS 
ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, 
ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A 
UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR 
SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE 
INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO 
ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição 
de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre 
iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado 
só intervirá na economia em situações excepcionais. 2. Mais do que simples 
instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a 
serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global 
normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados 
pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada 
não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao 
contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, 
como bem pertinente apenas à empresa. 4. Se de um lado a Constituição assegura a 
livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências 
tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao 
desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na 
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da 
coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à cultura, ao esporte 
e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes. 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente. 
(STF - ADI: 1950 SP, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 
03/11/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00004 
EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72 RT v. 95, 
n. 852, 2006, p. 146-153) 

O que não se pode admitir é o total descompromisso do Poder Público com as obras de 

arte em céu aberto. Mesmo que se imagine que aquela obra especifica não atende aos fins 

culturais da localidade, não pode a mesma ser apagada ou substituída por outra, sem o 

consentimento do autor, sob pena de macularmos o direito moral do titular da obra. Mantê-la 

no local seria o mais prudente, já que como vimos a obra tem uma relação de pertencimento 

com o lugar onde foi criada. Se isso for inviável, a sua modificação para outro site, com o 

consentimento do artista, seria de todo pertinente.  Se, ainda assim, isso não for possível, 

diante da possibilidade de destruição da obra quando separada de seu suporte, o mais óbvio 

me parece ser a catalogação digital dessas obras.  

 

 

4.4  A liberdade de expressão e o outro 

 



 
 
 

No Brasil, a liberdade de expressão é garantia constitucional na forma do art. 5º, IX26, 

mas a possibilidade de expressá-la política e oficialmente, na prática, é sempre de difícil 

constatação e alvo de intermináveis discussões judiciais. Merece ênfase também o art. 220 da 

Constituição, onde está consignado que “a manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição”.  

Esse conteúdo mínimo da liberdade de expressão não pode ser analisado sob o manto 

da individualidade, deve compatibilizar-se com a visão de alteridade - do relacionar-se com o 

outro -, dentro da dimensão coexistencial da pessoa humana, como prefere LUIZ EDSON 

FACHIN e CARLOS RUZYK (2008).  Essa tal dimensão extrapola as barreiras do Direito 

Privado, mais especificamente do Direito Civil, hoje necessariamente emancipatório -, e o 

interesse do proprietário no que concerne aos limites objetivos dos seus domínios não se 

sobrepõe, como regra, à arte dos muros.  

Há ainda a coletividade ávida a ter acesso as novas formas de conhecimento e 

informação, a qual serve de mola propulsora para acentuar a reafirmação da liberdade de 

expressão e a exigir uma flexibilização interpretativa das normas de direito autoral.  

Curioso saber como o artista interpreta essa troca com a coletividade, a saber, a 

dependência do olhar do espectador como complemento necessário à obra. Essa relação com 

o outro através da arte é mais bem colocada no linguajar da artista plástica ADRIANNA EU, 

escultura Nós da série ‘Como coar o mundo’ de 2017, exposto na ArtRio: 

Um encontro com alguém é um caminho paralelo ao encontro com nós mesmos. 
Quando queremos um outro, não queremos apenas esse outro, mas quem somou ou 
nos tornamos, ou ainda, quem somos capazes de ser, no encontro com ele. O desejo 
é também por essa eterna reconstrução de si a partir desses outros. Então esses dois 
trabalhos tratam dessa difícil e delicada tarefa de se construir. Do processo que nos 
leva a ser quem somos. De como nos vemos perante o outro, perante o mundo, e 
perante nós mesmos.  

 

 A análise romântica da artista procura enquadrar o outro numa relação de encontro a 

partir do seu próprio desejo de reconstrução, e faz deste o alerta para o público mediante a 

                                                             

26 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
 



 
 
 

necessidade de vê-lo participar na obra que depura e coa o mundo a procura desse parceiro, 

cujo olhar adere à própria identidade.  

Mais significativo em termos relacionais é aquela obra que depende do outro para 

morrer. É essa a história contada pela artista que pintou letras, um verdadeiro lamento, quando 

foi dada a notícia da destruição da perimetral no Rio de Janeiro. Na imaginação da artista, a 

perimetral era só uma lagarta feia que saíra do mar e teria se esgueirado ao sol, mas, ao se 

deparar com uma ‘medusa qualquer’, ficara petrificada, ocasião em que os homens se 

precipitaram em piorar sua feiura para fazer estrada e pintaram seu corpo de cinza. As letras 

do lamento da lagarta foram pintadas para lembrar que ela também nunca teria sido 

acarinhada por ninguém, apesar de ter sido útil aos homens. O fim do lamento da lagarta 

somente estaria concluído com a destruição completa da perimetral.  

 

Figura 9 - 

Fonte: Internet Artista: Joana Cesar  

 

Essa obra de Joana Cesar mostra com vigor a necessidade do externo para a conclusão 

da obra, ainda que seja na sua destruição.  



 
 
 

Toda essa alteridade prossegue para um ritmo democrático, e a liberdade de expressão 

assume uma posição preferencial, o que não significa dizer que está imune a limites ou livre 

de eventuais restrições. INGO SARLET (2013,p.448) afirma que a liberdade de expressão 

gozaria de uma posição de vantagem no caso de conflito com outros bens fundamentais, sem 

se perder de vista as exigências da proporcionalidade e dos critérios aplicáveis nas situações 

práticas. 

O autor considera que a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento 

devem ser entendidas como gênero dentro das peculiaridades do direito constitucional 

positivo brasileiro, a englobar, no seu rol, a liberdade de expressão artística. Sob este aspecto, 

INGO SARLET (2013,p.454), ao citar Jónatas Machado, explora um aspecto fundamental, no 

sentido de que a dignidade da pessoa humana é fundamento (e objetivo) dessa ampla 

liberdade de expressão, naquilo que diz respeito à autonomia e ao livre desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo’ e guarda uma relação com as condições da democracia e com o 

pluralismo político insofismável, numa dimensão social e política de aspecto transindividual.  

De se assumir, portanto, um aspecto conceitual de grande relevância. O fato de que o 

art. 5º, caput, da CF, atribui à liberdade, juntamente com a igualdade, a propriedade, à vida, à 

cultura, à propriedade industrial, à vida e à segurança, um conjunto de direitos fundamentais 

dentro da sistemática jurídica pátria.  

De crucial importância para esta discussão que se propõe, seria o aspecto consolidado, 

ao menos por grande parte da doutrina, de existir no Brasil um direito geral de liberdade, algo 

incomum em outros países, que nas palavras de Robert Alexy  apud Sarlet 2013 p.471 é (...) 

uma liberdade de se fazer ou deixar de fazer o que quiser (norma permissiva). De outro, cada 

um tem prima facie – ou seja, caso nenhuma restrição ocorra – o direito, em face do Estado, 

a que este não embarace sua ação ou sua abstenção, ou seja, a que o Estado nelas não 

intervenha (norma de direitos).  

Nesta seara, INGO SARLET (2013, p.393) faz uma consideração que parece 

fundamental para o tema da proteção das obras de rua, ao dizer que nem sempre todos os 

direitos fundamentais são direitos da personalidade. Nas palavras do autor: 

Considerando, o fundamento e a função dos direitos de personalidade, sem que se 
tome por referência o critério do seu plano de reconhecimento expresso pelo direito 
positivo, parece acertado afirmar que os direitos pessoais ou de personalidade 
(utilizando-se os termos aqui como sinônimos) são sempre direitos fundamentais, 
embora nem todo direito fundamental (...) seja um direito de personalidade.  



 
 
 

Assim, ainda que apareçam como invioláveis e fundamentais tanto o direito à 

liberdade como o direito à propriedade, dispostos no caput do art. 5º da CF, apenas a 

liberdade (de expressão, com ênfase na liberdade artística) encontra-se amparada em ambos, 

seja no direito de personalidade com a tônica do desenvolvimento pleno do indivíduo, seja no 

aspecto do reconhecimento de direito fundamental.  

De forma muito incisiva, GUSTAVO BINNENBOJM e LETÍCIA BINENBOJM 

(2018) em artigo publicado no Jornal O globo de domingo, intitulado ‘A liberdade 

degenerada sobre as patrulhas ideológicas’ fazem um alerta sobre o que está por trás dessa 

pretensão atual de se estabelecer um monopólio da verdade acerca de um conceito estrito e 

oficial de arte. Lembram-nos os regimes de esquerda e direita e a pretensão disfarçada destes 

em atribuir a esta ou aquela faceta da arte a concepção a ser esperada dos artistas, numa 

censura patética e perigosa: 

Pensar a liberdade apenas para quem pensa igual é subvertê-la, degenerá-la. A arte 
pode até ser, conforme o caso, de direita ou de esquerda. Mas a liberdade de criá-la, 
produzi-la e torna-la pública não pertence a partido, ideologia ou facção. A 
subjetividade do artista é necessária porque a vida real não nos basta. Amar a 
liberdade de expressão artística significa defende-la para todos, saber admirá-la ou 
apenas tolerá-la, ainda, quando ela possa ser usada contra nós.  

  No mês de novembro de 2017, os prefeitos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre 

impediram a exposição do Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira27. Sob a 

batuta de proteger a incolumidade da população do Rio, o atual Prefeito Marcelo Crivella 

comentou que ‘não haveria interesse na promoção de exposições que promovessem zoofilia e 

pedofilia’. A exposição gerou uma enormidade de protestos, após ser acusada de incentivar a 

pedofilia e o desrespeito a símbolos religiosos. Apesar de toda a polêmica, o Ministério 

Público Federal concluiu que não havia qualquer indício de apologia à pedofilia nas obras, e 

recomendou fosse reaberta a mostra com a definição etária. Seu encerramento, argumentou o 

MPF, prejudicaria a liberdade de expressão artística. Mas o banco, patrocinador, ameaçado de 

boicote pelos militantes conservadores correntistas, liderados pelo Movimento Brasil Livre, 

contrariou a recomendação do MPF e cancelou a exposição. 

Essas lamentáveis intervenções do Poder Público na arte por aqueles que 

supostamente acreditam serem os donos da moral e dos bons costumes, além de reprovável e 

tardia, vêm na contramão da liberdade artística e de expressão, a reforçar o que BINENBOJM 

chamou de patrulhas ideológicas e a suportar o conceito de arte adotado pela estética 

                                                             

27 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/04/cultura/1507068353_975386.html. Acesso em 
20/03/2018 



 
 
 

nacional-socialista germânica - degenerada, entartete Kunst -, usada para discriminar e 

perseguir músicos. 

Definir o que é ou não arte é tarefa demasiada arriscada, FINGUERUT (2016,p.224) 

diz quem poderiam ser os especialistas a reconhecer a arte como tal no cenário atual: 

Uma vez criada a obra, entram em cena os especialistas. Críticos, acadêmicos e 
curadores, que jogam luz sobre a obra e a reconhecem tal como arte, são os 
responsáveis por produzir conhecimentos sobre o tema, visando a reflexão sobre 
aquela obra ou conjunto de obras. Ligados a museus ou a instituições culturais, 
esses profissionais são os curadores das coleções e das exposições, assumindo o 
papel de aproximar as obras do público. Ligados à academia, promovem processos 
de significação e legitimação das obras e, portanto, dos artistas, por meio de seus 
estudos e reflexões. Há ainda aqueles especialistas que são responsáveis por 
orientar coleções, e servem como consultores.  

Toda essa explanação serve para conceituar o direito autoral como central à 

propagação da cultura, mais ainda dentro de uma semântica que fala de liberdade como 

conteúdo intrínseco à democracia. Ainda que pareça a alguns uma discussão vazia, está a 

falar-se de liberdade para manter vivo o diálogo que condena os abusos e as falhas do poder 

público. As decisões judicias no Brasil e no mundo vacilam com relação a interpretação do 

direito autoral para a proteção da arte de rua como se verá a seguir.  



 
 
 

5 DECISÕES JUDICIAIS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NA 

EUROPA E NO BRASIL 

 

5.1  Corte Americana e Europeias  

 

 As discussões judicias para as obras de rua são ainda esporádicas, mas já nos dão uma 

breve noção da interpretação dada pelos Tribunais sobre a matéria.   

Recentemente na Corte Distrital da Califórnia, após a modelo Gigi Hadid ter desfilado 

em 2015 um vestido da Moschino28 para a coleção de outono/inverno da grife de luxo, nas 

passarelas de Milão, com uma estampa que reproduzia o grafite Vandal Eyes do artista de rua 

Joseph Tierney, conhecido pelo pseudônimo de Rime, ingressou contra a Moschino por 

violação dos seus direitos autorais.  

 

Figura 10- grafite Vandal Eyes do artista de rua Joseph Tierney e Modelo Gigi Hadid para Moschino 

 

 

 
                                                             

28 Disponível em: http://observer.com/2015/08/moschino-tagged-with-lawsuit-by-graffiti-artist/. Acesso em 
19/03/2018. 



 
 
 

Figura 11 - grafite Vandal Eyes do artista de rua Joseph Tierney e Modelo Gigi Hadid para Moschino 

 

Fonte: https://www.google.com.br/imgres 

Segundo a imprensa local, Rime não formalizou qualquer acordo com a Moschino, 

apenas com o criador da marca Jeremy Scott em abril de 2016, e pretende ser indenizado na 

medida dos lucros obtidos, pela empresa, quanto ao uso indevido de sua obra nos vestidos e 

outros itens da coleção. A obra seria fruto de um grafite feito pelo artista, em 2012, num 

edifício de Detroit.  

A defesa da grife italiana, contudo, parece ter enveredado por um caminho nada usual, 

que poderá custar-lhe a causa. Isto porque, além de declarar que uma obra grafitada não teria 

proteção autoral por ser ilegal, fez uma comparação tormentosa entre o pleito de Rime e 

eventuais direitos que o assassino de uma jovem mulher em Los Angeles, nos idos de 1947, 

poderia ter requerido à polícia e à imprensa pela divulgação indevida de imagens do corpo de 

Elizabeth Short. O caso que, ficou conhecido como Black Dalia, chocou os Estados Unidos, 

não só pela brutalidade perpetrada contra uma jovem garçonete, pelas mutilações que 

deceparam em duas partes o corpo e pelas cicatrizes na face e nos membros, que deixaram 

marcas como desenhos de horror estampados na vítima. 



 
 
 

Figura 12- 

 

Fonte: Imagem obtida na internet 

 

Dentro de uma aberrante argumentação, a defesa conclui que ainda que o assassino da 

vítima, no famoso caso conhecido como Black Dahlia, tenha “trabalhado de forma artística29”, 

ele, assassino, não poderia acionar terceiros judicialmente por violação dos seus direitos 

autorais.  

E prossegue30: 

Tal pleito audacioso deve ser rejeitado. Depois de tudo, o copyright é um 
monopólio concedido pelo governo, um privilégio que somente pode ser conferido 
aqueles que ‘promovem o Progresso da Ciência e da arte utilitária’ U.S. Const. Art. 
I, § 8, cl. 8. E, não há qualquer fundamento para que assassinos devam ser 
recompensados com esse tal monopólio, pela fixação dessa atividade criminosa. 
Em resumo, descarada e intencional violação da lei não pode e não deve resultar em 
privilégio autoral. A prova incontroversa dos autos mostra que o autor cometeu um 

                                                             

29 Disponível em: http://themuse.jezebel.com/jeremy-scotts-lawyers-compare-the-graffiti-artist-suing-
1774240147. Acesso em:  12/03/2018. 
30 Disponível em: https://streetartandlaw.wordpress.com/2016/05/01/rime-vs-moschino-does-illegal-
street-art-have-copyright-protection/. Acesso em:  12/03/2018. Tradução livre de “Such an audacious claim 
would properly be rejected. After all, copyright is a government-granted monopoly, a privilege given only to 
those who “promote the Progress of Science and useful Arts.” U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8. And there is no basis 
to think that felons should be rewarded with a government-sanctioned monopoly for the tangible fixation of their 
felonious activity. In short, brazen and willful violations of the law cannot and, indeed, should not result in the 
award of copyright privileges. The undisputed evidence in this suit shows that Plaintiff committed a felony in 
creating the subject matter of this lawsuit: the graffiti work known as “Vandal Eyes.” As the very name of his 
graffiti work (and the video RIME has posted on his website about his creation) admits, “Vandal Eyes” was an 
unapologetic act of vandalism and trespass. And, contrary to his conclusory and unsupported allegation in his 
Complaint, RIME unequivocally did not seek or obtain any permission for his actions from the owner of the 
building at 4559 Wesson Street, Detroit, Michigan 48210 which “Vandal Eyes” defaced. In short, true to its 
title, “Vandal Eyes” was a felony“.at 4559 Wesson Street, Detroit, Michigan 48210 which “Vandal Eyes” 
defaced. In short, true to its title, “Vandal Eyes” was a felony“. 
 



 
 
 

ato criminoso ao criar a obra objeto desta ação, o trabalho de grafite conhecido 
como ‘Vandal Eyes’. Como o próprio nome do grafite diz (e o vídeo de Rime no 
seu website demonstra quando da sua criação admite) o grafite representa ato de 
vandalismo e trespasse. E, ao contrário do que alega, sem provas, em seu pedido 
inicial, Rime não procurou obter permissão para os seus atos daquele que era o 
proprietário do prédio no endereço 4559 Wesson Street, Detroit, Michigan 48210. 
Em poucas palavras, a verdade sobre ‘Vandal Eyes’ é que se trata de um crime. 

Rime, por sua vez, mostrou-se eloquente para acirrar a discussão, verbis: 

Pela lógica do réu, não haveria proteção autoral para (...) Jack Kerouc se ele tivesse 
escrito On the Road com o uso de uma máquina de escrever furtada. Ou mesmo 
para William Burroughs, se ele tivesse escrito Nacked Lunch enquanto estivesse 
sob a influência do uso de substâncias ilegais.  

 Em seguida, algumas breves considerações sobre o caso e a conclusão publicada no 

Street Art & Law31, sob o título: RIME vs. Moschino: does ilegal street art have copyright 

protection?:  

1.) A lei de direitos autorais dá proteção às obras originais fixadas em meio tangível 
de expressão (e a obra feita num mural, ainda que efêmera, encontra amparo nos 
requisitos da lei;  
2.) A natureza ilícita da realização da obra não a desnatura para efeitos de proteção 
autoral;  
3.) Se a natureza ilícita do processo de criação afetasse sua proteção autoral, uma 
arte feita com spray roubado não deveria ser protegida;  
4.) (...) marcas têm características de bens privados enquanto o copyright tem 
natureza de bem púbico; ao contrário do copyright, a legislação marcaria não se 

                                                             

31  Tradução livre do Street Art & Law. 
1. “Copyright law grants copyright protection to original works of authorship fixed 
in any tangible medium of expression (and the artwork on a mural even if ephemeral meets copyright’s fixation 
requirement). 
2. Nature of a work (the illicit content of the work, but a fortiori the illicit process to realize the work) 
does not affect the rights or defenses that the Copyright Act provides. 
3. If the illicit process of creation should affect the copyrightable of the work also an artwork realized with 
stolen spray cans or a painting of a landscape created by an artist trespassing  someone else’s property would not 
be protected. 
4. Unlike Copyright Act, Lanham Act prohibits registration of any trademark that “consists of or 
comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a 
connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt”. 
The reasons  for denying the trademark registration in this context, is the potential risk that the government 
would be viewed as approving of such a scandalous mark (Timothy R. Holbrook, The Expressive Impact of 
Patents, 84 WASH. U. L. REV. 573); trademarks have characteristics of private goods, whereas copyright has 
characteristics of public goods; unlike copyright, trademark law is not concerned with the dissemination of 
knowledge and does not enrich the public domain; trademarks are concerned with the marketplace of goods 
while copyright mainly concerns with the marketplace of ideas.The First Amendment protect the right to 
freedom to speech. 
5. The unclean hands defense should not be applicable when there is not a strong nexus between the illegal 
conduct and the copyrights, and if the Defendant (the infringer) is not directly harmed by the illegal conduct (the 
only one directly eventually affected by illegal graffiti is the property owner  and not the third party infringer). 
7. Copyright law distinguishes between the work and the physical support that embodies it. Consequently 
while the illicit conduct of the street artist is punished with civil sanctions and criminal penalties (the unlawful 
process on the physical support), copyright should be neutral towards works even if created by illegal means”. 
For these reasons illegal street art should be protected by Copyright Law against infringements. 
 
 
 



 
 
 

relaciona com a disseminação de conhecimento e não enriquece o domínio público, 
marcas relacionam-se ao mercado de bens, enquanto o copyright refere-se ao 
mercado das ideias. The First Amendament protege a liberdade de expressão;  
5.) A teoria da defesa ‘unclean hands’ não deve ser aplicada quando não existe um 
forte nexo causal entre a conduta ilegal e o copyright; (...)  
7.) A lei do copyright faz distinção entre o trabalho/obra e o suporte físico que a 
apresenta. Consequentemente, enquanto uma conduta ilícita de um artista de rua é 
punível com sanções civis e criminais, o copyright deve ser neutro em relação as 
obras ainda que criadas por meios ilegais.  
 
Por estas razões, a arte de rua ilegal deve ser protegida pela lei de Copyright contra 
infratores. 

Esse uso indevido da arte de rua por artistas consagrados na moda parece ter virado 

rotina na atualidade.  Exemplo bastante recente é o do estilista italiano Roberto Cavalli que 

usurpou imagens grafitadas de um mural, na cidade de São Francisco, produzidos em 2012, 

pelos californianos: Jason Williams, Victor Chapa e Jeffrey Rubin. Após meses de súplicas 

para que Cavalli interrompesse o uso dos grafites, os três artistas ingressaram com uma ação 

na Corte Distrital da Califórnia, e, dentre outros pedidos: a condenação do estilista italiano em 

concorrência desleal, infração de direitos autorais, falsa designação de origem (Cavalli 

modifica as peças para marca-las com a sua assinatura) e infração marcaria.  

A ação iniciada em 2014 não teve qualquer desfecho, mas o que chama atenção, de um 

lado, é o descaso do estilista italiano de não interromper a venda de produtos evidentemente 

contrafeitos, e, por outro, a indignação dos grafiteiros com o uso das imagens em roupas de 

grife que segundo alegam na petição inicial: 32 

Nada é mais antiético para um outsider street cred do que uma associação com 
marcas luxuosas, chiques e glamorosas – da qual Cavalli é um exemplo. 

 

Figura 13- 

 
Fonte: Mural in San Francisco – 

 
                                                             

32 Tradução livre: Nothing is more antithetical to the outsider 'street cred' that is essential to graffiti artists … 
than association with European chic, luxury and glamour — of which Cavalli is the epitome”. 
 



 
 
 

Figura 14 

 
Vestido da grife de luxo de Cavalli 

 

Para esse artista (e creio que muitos outros compartilham deste entendimento), a cópia 

de sua obra por uma grife de luxo italiana é ofensa grave, mormente se pensarmos que os 

grafiteiros criticam incessantemente o consumismo. 

A apropriação ilegal da arte de rua por grifes multinacionais de moda, ao argumento 

que a obra em si seria ilegal, e, portanto, passível de utilização por terceiros, vem sendo 

repudiada nos E.U.A. por que ainda que o meio (ou suporte) utilizado não esteja autorizado 

pelo proprietário, a criação será sempre passível de proteção autoral, como expressão do 

espírito.   

Além desse caso, outros merecem a nossa reflexão, sobretudo diante da falta de um 

entendimento uníssono acerca da possibilidade ou não de se proteger uma obra grafitada nas 

legislações esparsas.   

The Creative Foundation vs. Dreamland Leisure Limited and others33 (2015)-

envolveu a retirada, pelos locatários, da obra grafitada (Art Buff) e de uma parte da parede na 

qual a mesma havia sido pintada supostamente por Banksy nos muros de um prédio em 

Folkestone, cidade litorânea nos arredores de Londres. 

A intenção dos locatários era vender o grafite, que atinge cifras elevadas, em leilões 

nos Estados Unidos, mas a Creative Foundation ingressou em juízo com um pedido liminar 

para que fosse declarado que a obra pertence à Fundação, como representante dos interesses 

                                                             

33 Disponível em: http://swarb.co.uk/the-creative-foundation-v-dreamland-leisure-ltd-and-others-chd-11-
sep-2015/. Acesso em:  12/03/2018. 



 
 
 

do proprietário. O juiz Arnold da mais alta Corte da Grã-Bretanha evitou ingressar na seara do 

direito autoral, apesar de sugerir que uma obra grafitada teria proteção do copyright.  

Nas palavras de Arnold:  

Eu devo dizer antes mesmo de analisar profundamente os autos que, ao me referir 
ao Mural em julgamento, estou fazendo referência a ambos: o objeto físico e o 
trabalho artístico fixado neste. Para evitar duvidas, não estou preocupado com o 
trabalho artístico, que prima facie pertence a Banksy34.  

 
Figura 15 - 

 

E a fundamentação utilizada na decisão judicial, que sofreu críticas dos advogados que 

atuam na área da propriedade intelectual, foi a seguinte:  

No meu julgamento, minhas considerações levam em conta o prazo em que o bem é 
de propriedade do locador.  Em primeiro lugar considero que todas as partes da 
obra artística pertencem ao proprietário do imóvel. O locatário somente faz uso da 
propriedade por um período determinado. (...)  
Em segundo lugar, o mero facto de o locatário cumprir a sua obrigação de 
reparação do local de onde foi retirada a obra, não conduz à implicação de que 
adquire a propriedade da obra. O que não justifica a implicação de um termo que 
transfira a propriedade dos artigos... 
Em terceiro lugar, mesmo que um termo possa ser implícito no que diz respeito à 
propriedade de (i) resíduos ou (ii) bens móveis com valor de resíduo ou de sucata, 
não se segue que ele deve ser implícito no que diz respeito à propriedade de bens 
móveis com substanciais valor. 
Em quarto lugar, não considero que faça qualquer diferença se o valor é atribuível 
ou não às ações espontâneas de um terceiro. É justo dizer que, qualquer que seja a 
solução adotada, uma das partes ganha um prêmio. Mas quem tem o melhor direito 
a essa sorte? Na minha opinião, é o Locador. ... 
Consequentemente, concluo que a Fundação está certa de que a defesa invocada no 
seu item n. ° 13 é insustentável por força de lei. 

                                                             

34  Tradução livre: “I should explain before proceeding further that, when I refer to the Mural in this 
judgment, I am generally referring both to the physical object and to the artistic work fixed on it. For the 
avoidance of doubt, I am not concerned with the copyright in the artistic work, which prima facie belongs to 
Banksy.” 



 
 
 

Pelas razões acima expostas, concluo que a Fundação tem direito a um julgamento 
sumário da sua reclamação contra a Dreamland para entregar o Mural.35 

A falta de consenso quanto à proteção ou não das obras expostas em logradouros 

públicos provocou também um embate direto entre artistas de rua e o peruano José Carlos 

Martinat36, dono de uma galeria de artes em Buenos Aires.  

Martinat cuidadosamente removeu ‘pedaços’ de obras grafitadas das ruas, feitas nos 

imóveis sem a permissão de seus proprietários. A venda e a exposição das peças causaram 

violentas reações dos grafiteiros locais, que durante a noite de lançamento, destruíram as 

obras, conforme se pode verificar das imagens obtidas da rede mundial de computadores, 

abaixo37: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

35   Tradução livre de “In my judgment the term which is to be implied is that the chattel becomes the 
property of the Lessor. My reasons are as follows. 
 First, I consider that the default position is that every part of the property belongs to the Lessor. The 
Lessee only has a tenancy for a period of time. Thus it is for the Lessee show that it is proper to imply into the 
Lease a term which leads to a different result. 
 Secondly, in my view the mere fact that the Lessee is discharging its repairing obligation does not lead 
to the implication that it acquires ownership of such a chattel. Dreamland’s argument is based upon the Lessee’s 
need to be able to remove items generated by the act of repair from the premises. But that would only justify the 
implication of a term dealing with permission to remove (and, where appropriate, dispose of) such items. It does 
not justify the implication of a term transferring ownership of the items… 
 Thirdly, even if a term may be implied with respect to the ownership of (i) waste or (ii) chattels with no 
more than scrap or salvage value, it does not follow that it should be implied with respect to the ownership of a 
chattel with substantial value. Such a term would not be necessary, would not go without saying and would not 
be one that would satisfy the officious bystander test. 
 Fourthly, I do not consider that it makes any difference that the value is attributable to the spontaneous 
actions of a third party. It is fair to say that, whatever solution is adopted, one party gets a windfall. But who has 
the better right to that windfall? In my view it is the Lessor. … 
 Accordingly, I conclude that the Foundation is correct that the defence advanced in paragraph 13 of the 
Defence is unsustainable as a matter of law. 
 For the reasons given above, I conclude that the Foundation is entitled to summary judgment on its 
claim against Dreamland for delivery up of the Mural.”   
36 Disponível em: Jipel.law.nyu.edu/vol-2-2-lerman/. Acesso em:  12/03/2018. 
37https://www.google.com.br/search?q=Jos%C3%A9+Carlos+Martinat.+Martinat%E2%80%99s+exhibition+co
nsisted+of+appropriated+pieces+of+graffiti+that+he+had+carefully+removed,+without+permission,+from+the+
walls+of+private+properties+in+Buenos+Aires.+Martinat+also+offered+these+pieces+for+sale.+Local+graffiti
+artists+reacted+furiously+to+this+exhibition+and+collectively+destroyed+all+of+their+graffiti+pieces+in+situ
+during+the+gallery// 



 
 
 

Figura 16 - 

 

 

Figura 17 -  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet  

 

A reação dos grafiteiros, mais uma vez, foi de repudio à apropriação das obras, sem 

consentimento prévio para sua utilização. A frase deixada por eles no local fala por si só: “A 

parede não se vende”. 

Toda essa contextualização sobre a proteção do direito autoral do que seria imaterial, 

mas proibido por ausência de autorização dos proprietários de imóveis ou da superfície em 

que as mesmas são produzidas, recebe atenção especial diante do capítulo da Constituição 

Americana que determina sejam feitos investimentos para o progresso da ciência e da useful 

arts.38 

Antes de adentrarmos, contudo, na análise de outros casos que suscitam a discussão 

autoral das obras grafitadas, é fundamental demostrar que nem todas as obras são 

consideradas ilegais pelo governo, mas muitas das vezes recebem proteção em razão do valor 

econômico que atingem no mercado.  

                                                             

38  U.S. Const. art. 1,§8,cl.8. 



 
 
 

Sob este aspecto, o Journal of Intellectual Property & Entertainment Law NYU’39 – 

JIPEL dá vivos exemplos desta cultura que permeia o nonsense quando mantém obras de 

artistas polêmicos, mas consagrados, como Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, não sem 

antes mudar o nome da obra ou consultar a população sobre se a mesma é ou não adequada 

para os padrões morais consentâneos com a realidade.  

O governo de Bristol, na Inglaterra, por exemplo, decidiu manter, segundo o jornal 

americano, um controvertido mural de Banksy após uma pesquisa aberta de opinião em que os 

cidadãos locais votaram maciçamente pela preservação da obra no local (93% a favor).  A tal 

obra que precisou do referendum popular para receber proteção estatal, trazia a cena de uma 

mulher de roupa intima, seu marido ciumento e o amante pendurado do lado de fora da janela.  

Já a obra de Haring, intitulada Crack is Wack40 (1986), voltada a denunciar a epidemia 

de crack, foi mantida pelo governo de Nova York, após a morte do renomado artista, sob a 

nova alcunha de The Crack is Wack Playgroun41, avaliada em milhões de dólares. 

 

Figura 18 – Haring: Crack is Wack 

 

 

 

 

 

 

                                                             

39  Disponível em: Jipel.law.nyu.edu/vol-2-2-lerman/. Acesso em:  12/03/2018. 
40  Pinterest236 × 174Pesquisa por imagem 
41  Lipstick Alley660 × 440Pesquisa por imagem 
 Re: Crack is wack playground 
 



 
 
 

Figura 19 - 

 

 

 

Todo esse cenário leva-nos a reflexão sobre ser ou não minimante razoável que 

promotores de justiça, sobretudo nos Estados Unidos da América, lutem pela aplicação de 

sanções criminais, as mais severas na esfera jurídica, em determinados casos, e, em outros, 

consagrem à proteção ao grafite, reverenciando-os.  

Da mesma forma, um julgamento da Corte Suprema da Alemanha em 1997 entendeu 

por beneficiar uma obra grafitada na parede de Berlin com a proteção do copyright, apesar de 

não negar que o ato seja passível de condenação criminal.   

Mas nenhum outro episódio parece ter causado tanta comoção quanto o ‘apagão’ das 

paredes do 5Pointz em Long Island City, conhecido como o ‘reduto sagrado’ dos artistas de 

rua do mundo todo, inclusive Banksy, e, que, durante décadas, sem oposição de quem quer 

que seja, grafitaram seus prédios num franco exercício de liberdade de expressão. Os artistas 

buscavam o tombamento do bem, porém a falta de aspectos arquitetônicos dos prédios e o 

tempo dos grafites com pouco menos de 30 anos, inviabilizaram a referida pretensão.  



 
 
 

Logo após o incidente que varreu de branco as paredes do 5Pointz, durante uma noite 

de novembro de 2013, o The New York Times42 publicou matéria jornalística com duras 

críticas aos proprietários dos prédios, Jerry Wolkoff e seu filho David. Apesar de ambos 

afirmarem possuir uma autorização judicial para a demolição dos prédios, bem como o alvará 

da Prefeitura para a construção de um condomínio de luxo no local, não passou despercebida 

a ironia do proprietário de que seria uma verdadeira ‘tortura’ a retirada ‘pedaço por pedaço’ 

das obras de mais de 1.500 artistas do local. 

 

Figura 20 – 5POINTZ 
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As discussões judiciais incorporam várias interpretações do Visual Artists Rights Act of 1990 

(VARA)43 que dispõe em seu §13 (A), (B) e seguintes: 

                                                             

42  Night Falls, and 5Pointz, a Graffiti Mecca, is Whited Out in Queens. Cara Buckley and Marc  
Fonte: Santora, nov. 19, 2013. Imagem Caroline Ficker Arquitetura :: Home-635 × 423 
43 § 113 . Scope of exclusive rights in pictorial, graphic, and sculptural works47 
 (a) Subject to the provisions of subsections (b) and (c) of this section, the exclusive right to reproduce a 
copyrighted pictorial, graphic, or sculptural work in copies under section 106 includes the right to reproduce the 
work in or on any kind of article, whether useful or otherwise. 
 (b) This title does not afford, to the owner of copyright in a work that portrays a useful article as such, 
any greater or lesser rights with respect to the making, distribution, or display of the useful article so portrayed 
than those afforded to such works under the law, whether title 17 or the common law or statutes of a State, in 
effect on December 31, 1977, as held applicable and construed by a court in an action brought under this title. 



 
 
 

(1) Caso em que:  
 
A) a obra visual tenha sido incorporada ou faça parte do prédio de uma forma em 
que, uma vez feita a sua remoção, haverá destruição, mutilação ou modificação da 
obra;  
 
(B) o autor consinta em instalar a obra no prédio antes da data prevista na seção 610 
(a) do Visual Artists Rights Act of 1990, ou através de um instrumento escrito entre 
o proprietário do prédio e o autor com uma cláusula especifica que discorra sobre a 
instalação da obra e sua destruição ou modificação, quando da sua remoção (...). 
 
(2) Se o proprietário do prédio desejar remover a obra visual no qual o prédio 
faz parte, sem que isso altere a obra, o direito autoral deve prevalecer, a menos que 
(3) (A) o proprietário tenha tentado de boa-fé notificar o autor da obra, sem 
sucesso, ou (B) o proprietário tenha notificado por escrito e o artista depois de 90 
dias não tenha removido a obra ou pago pela sua remoção.  
 
(A) o proprietário fez uma tentativa diligente e de boa fé sem sucesso para 
notificar o autor da ação pretendida do proprietário afetando o trabalho da arte 
visual, ou 
 
(B) o proprietário forneceu tal aviso por escrito e a pessoa assim notificada 
falhou, no prazo de 90 dias após ter recebido esse aviso, seja para remover o 
trabalho seja para pagar pela sua remoção. 
 

                                                                                                                                                                                              

 (c) In the case of a work lawfully reproduced in useful articles that have been offered for sale or other 
distribution to the public, copyright does not include any right to prevent the making, distribution, or display of 
pictures or photographs of such articles in connection with advertisements or commentaries related to the 
distribution or display of such articles, or in connection with news reports. 
 (d)(1) In a case in which—  
 (A) a work of visual art has been incorporated in or made part of a building in such a way that removing 
the work from the building will cause the destruction, distortion, mutilation, or other modification of the work as 
described in section 106A(a)(3), and 
 (B) the author consented to the installation of the work in the building either before the effective date 
set forth in section 610(a) of the Visual Artists Rights Act of 1990, or in a written instrument executed on or 
after such effective date that is signed by the owner of the building and the author and that specifies that 
installation of the work may subject the work to destruction, distortion, mutilation, or other modification, by 
reason of its removal, then the rights conferred by paragraphs (2) and (3) of section 106A(a) shall not apply. 
 (2) If the owner of a building wishes to remove a work of visual art which is a part of such building and 
which can be removed from the building without the destruction, distortion, mutilation, or other modification of 
the work as described in section 106A(a)(3), the author's rights under paragraphs (2) and (3) of section 106A(a) 
shall apply unless—  
 (A) the owner has made a diligent, good faith attempt without success to notify the author of the 
owner's intended action affecting the work of visual art, or 
 (B) the owner did provide such notice in writing and the person so notified failed, within 90 days after 
receiving such notice, either to remove the work or to pay for its removal. 
 For purposes of subparagraph (A), an owner shall be presumed to have made a diligent, good faith 
attempt to send notice if the owner sent such notice by registered mail to the author at the most recent address of 
the author that was recorded with the Register of Copyrights pursuant to paragraph (3). If the work is removed at 
the expense of the author, title to that copy of the work shall be deemed to be in the author. 
 (3) The Register of Copyrights shall establish a system of records whereby any author of a work of 
visual art that has been incorporated in or made part of a building, may record his or her identity and address 
with the Copyright Office. The Register shall also establish procedures under which any such author may update 
the information so recorded, and procedures under which owners of buildings may record with the Copyright 
Office evidence of their efforts to comply with this subsection. 
 



 
 
 

Para fins do parágrafo (A), presume-se que um proprietário fez uma tentativa 
diligente e de boa fé de enviar uma notificação no endereço mais recente foi 
registrado nos termos do parágrafo (3).  

Recentemente, o jornal O Globo44 noticiou que, em novembro de 2017, um júri civil 

decidiu que o Wolkoff violou a proteção autoral prevista no VARA quando da retirada dos 

grafites do 5Pointz. Com essa decisão em fevereiro de 2018, a justiça de Nova York 

determinou o pagamento de uma indenização no valor de US$6,7 milhões (US$150 mil 

dólares) para cada um dos 21 artistas prejudicados.  

 Portanto, a jurisprudência norte-americana mais recente tem se pautado na 

possibilidade da proteção autoral, desde que a obra seja original e esteja fixada em um suporte 

tangível de expressão, apesar da prática deliberada de utilizar-se da propriedade de terceiros. 

 Quem nos ensina a importância do VARA (Visual Artists Rights Act) para os artistas 

de rua é VIRTUOSO (2017) ao dizer que esse instrumento legal defende o artista ao garantir 

os direitos de atribuição (direitos que vão além da forma física do trabalho), os direitos de 

integridade (abrange a questão da honra e reputação, muito importantes no mundo do 

Graffiti, além da efemeridade das obras) e direitos contra a destruição”.  

A aplicação desse instituto vem se mostrando vantajosa à proteção dos artistas de rua e 

suas criações. Em decisão proferida nos EUA, reconheceu-se que o uso comercial de arte 

urbana, ainda que como pano de fundo, para exploração de marca de vestuário, caracteriza 

infração ao direito autoral.    

 O caso a que se refere envolveu o artista de rua David Anasagasti que, em 2014, 

ingressou com uma ação de infração de direitos autorais45 contra a American Eagle Outfitters 

pelo uso de seu mural Ocean Grown numa campanha de marketing.  

O mural original, localizado em Miami, nas cercanias de Wynwood, amplamente 

conhecido pelos inúmeros trabalhos de arte de rua, é sempre alvo de licença para servir de 

cenário fotográfico para campanhas de moda.  

Nesta ação, os autores alegaram que a American Eagle não só fez uso desautorizado 

das imagens, como apostou em modelos que insinuavam estar criando os grafites, com pincéis 

nas mãos e latas de tinta espalhadas, em flagrante violação a autoria das criações. A ação foi 

                                                             

44  Matéria publicada no Segundo Caderno – A memória das ruas domingo 18.2.2018 
45  Anasagasti v. American Eagle Outfitters, Inc., No. 1:14-cv-05618 (S.D.N.Y. Jul 23, 2014) 
 



 
 
 

encerrada depois de um acordo formalizado nos autos em dezembro, mantido em segredo de 

justiça.  

Figura 21 -  

  

Figura 22 – 

Figura 23 - 

 

No direito francês, o artigo L322-1 e alíneas do Código Penal46 punem severamente 

(podendo chegar a 10 anos de prisão e 30.000 euros de multa) atos de terceiros que levem a 

                                                             

46  La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans 
d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer 
des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies 



 
 
 

destruição, a degradação ou a deterioração de bens de terceiros. E, apesar de reduzir a pena 

para algo em torno de 3.750 euros, quando o ato decorre de inscrições, desenhos, plotagens 

em fachadas, muros ou veículos, a jurisprudência vem mantendo o entendimento de que se o 

dano causado ao bem não é de menor importância, i.e., é capaz de afetar a sua substancia, 

quando da retirada do grafite, a pena deve ser alta. 

Neste sentido, confira-se a decisão do Tribunal de Grande Instance de Besaçon4748, 12 

de setembro de 2005: 

Por exemplo, considerou-se que "marcar" a fachada de uma parede com uma tinta 
indelével constitui um forte dano devido à impossibilidade de remover facilmente 
as inscrições sem degradar a própria substância do suporte 

 A regra, portanto, no direito francês é de que até mesmo o direito moral cederia frente 

à propriedade do suporte, como explica a doutrina49: 

O dono do suporte certamente não pode ser censurado por destruir o trabalho ilícito 
feito em sua propriedade, mesmo que seja indiscutivelmente prejudicial ao direito 
moral do autor o respeito à integridade de seu trabalho. O direito moral, 
imprescriptivel e inalienável, cederá ante o direito de propriedade do suporte por 
causa da ilegalidade da fixação do trabalho 

Nada obstante ser esse o entendimento dos Tribunais na França, um precedente vem 

desafiando a jurisprudência pacifica da Corte. A Corte de Apelação francesa decidiu negar o 

pedido da SNCF – La Société Nationale des chemins de fer français - de impedir a divulgação 

das imagens de seus vagões pichados em revista (CA Paris 27, setembro 2006, 

SNCF/Graffiti!Production!), diante da falta de provas de que tal publicação resultaria num 

‘problema anormal’50/51:  

                                                                                                                                                                                              

publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général 
lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger Article L 322-1 du Code Pénal. 
 
47 Disponível em : http://dimeglio-avocat.com/la-protection-du-street-art/. Acesso em:  12/03/2018. 
48 Il a ainsi par exemple été jugé que le fait de « taguer » la façade d’un mur avec une peinture indélébile 
constituait un dommage lourd du fait de l’impossibilité d’enlever facilement les inscriptions sans dégrader la 
substance même du support. (numéro 050055669) 
49 Il ne pourra certainement pas être reproché au propriétaire du support de détruire l’oeuvre réalisée de manière 
illicite sur son bien, quand bien même cela porterait indiscutablement atteinte au droit moral de l’auteur au 
respect de l’intégrité de son oeuvre. Le droit moral, imprescriptible et inaliénable, cédera devant le droit de 
propriété du support en raison de l’illégalité de la fixaction de l’oeuvre  
50exclusivoSeulement le Tribunal de commerce de Paris explique que ce trouble anormal ne peut pas s’appliquer 
dans la mesure où les wagons ne sont pas photographiés en tant que tels mais en tant que support des graffs. 
Cette réflexion paraît d’une évidence banale du point de vue de la pratique artistique, mais ses implications en 
droit sont décisives: si les graffitis n’étaient qu’une simple dégradation, le sujet des photos aurait été les wagons 
dégradés. Si un graff peut être sujet en lui-même c’est qu’il existe autrement que pour la détérioration de son 
support, c’est qu’il n’est pas considéré comme un acte exclusif de dégradation ».  
 
51  Disponível : http://www.revueregain.com/lart-urbain-devant-les-juges/. Acesso em:  12/03/2018. 
 



 
 
 

Somente o Tribunal de Comércio de Paris explica que este transtorno anormal não 
pode se aplicar na medida em que os carros não são fotografados como tal, mas 
como suporte para graffiti. Esta reflexão parece claramente banal do ponto de vista 
da prática artística, mas suas implicações na lei são decisivas: se os graffiti fossem 
uma mera degradação, o assunto das fotos teria sido degradado pelos vagões. Se um 
graffiti pode existir por si só, de outra maneira que não seja pela deterioração de seu 
suporte, é porque não é considerado um ato de degradação.  

Segundo o DIMEGLIO (2015) em La Protection du Street Art a jurisprudência 

francesa começa a reconhecer a arte de rua, ‘malgrado a sua natureza ilícita, podendo 

inclusive beneficiar-se de proteção jurídica’.  

O que se percebe é que os julgados que concedem ao artista um prazo para a retirada 

da obra,52 o fazem também dentro de uma ponderação entre o direito moral do autor e o 

direito de propriedade do imóvel, com a prevalência deste último.  

 Assim, como se vê das decisões prolatadas na Europa a preocupação circunscreve-se 

ao campo do direito de propriedade, deixando de lado, na maioria das vezes, o direito autoral.  

 

5.2   Decisões nos Tribunais de Justiça do Brasil  

 

Ao ver diariamente os grafites de cores fortes com a imagem do amigo de infância, 

cuja vida foi interrompida por uma bala perdida, Bernardo Modenesi diz em voz alta: 

“Quando começar a perder a tinta, vamos repintar”. Logo adiante, um rosto feminino em 

cores neutras, com expressão de medo e dor, fala por milhares de mulheres sem voz, vítimas 

diárias de estupro no Rio de Janeiro. Além dessas, outras tantas imagens se misturam com a 

paisagem cotidiana da cidade, é o que diz a primeira página do jornal O globo, de 19 de abril 

de 2017, com a chamada: “Dor coletiva é expressa em grafite nos muros da cidade”.  

Casos como estes foram submetidos ao crivo do Judiciário para que os magistrados 

analisassem a possibilidade de proteção das obras frente à legislação vigente.  

Figura 24- 

 

 

 

                                                             

52Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 octobre 2000, M.A et al.c/ M.L. 



 
 
 

 

Fonte: Internet Imagens do viaduto de São Paulo antes do ‘apagão’ 

 

Figura 25- 

 

Fonte: Imagem de Léo Pinheiro. Bárbara Goys, criadora de um dos painéis apagados na ação da prefeitura.  

 

Grafites apagados na 23 de maio e no Minhocão em São Paulo ganham a compaixão 
de grafiteiros famosos: 

 

Figura 26 - 

 

Fonte: Grafite dos “OS GÊMEOS” viaduto de São Paulo 



 
 
 

 

Apagados nos viadutos de São Paulo e apreciados como obras de arte na ARTRIO de 

2017: 

Figura 27 - 

 

Fonte: OS GÊMEOS – ARTRio setembro de 2017 

 

Como foi dito, o atual prefeito de São Paulo deflagrou uma política de “Cidade 

Limpa” e condenou, os grafites da 23 de maio e as pilastras do Minhocão, ao desparecimento. 

Contudo, uma decisão liminar proferida pelo juiz Adriano Marcos Laroca, titular da 12ª Vara 

de Fazenda Pública de São Paulo, em ação popular, promovida pelo Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico - CONPRESP impediu que o restante dos grafites 

desaparecesse por completo.  

O juiz entendeu por condenar a prática da prefeitura diante da afronta ao disposto no 

art. 182 da Constituição da República e ao Estatuto da Cidade. 

 Trechos da longa, porém, minuciosa decisão de Laroca:  

(...) a despeito do dissenso de parte da sociedade, bem representada em pequena 
parcela da mídia que se autodenomina e se vangloria de ser conservadora, mostra-
se indiscutível que o grafite é uma expressão artística urbana (street art) (...) 
Entretanto, frise-se que, ao contrário do resto do mundo, no Brasil costuma-se 
diferenciar grafite de pichação, tanto que o legislador em 2011 descriminalizou o 
grafite. Então, muito embora haja polêmica sobre isso, até porque muitos grafiteiros 
são declaradamente ex-pichadores, é de praxe distingui-los da seguinte forma: 
enquanto o grafite é uma pintura mais elaborada e complexa, multicolorida, 
envolvendo diversas técnicas e desenhos, que busca transmitir uma informação ou 



 
 
 

opinião, a pichação, que remanesce na legislação brasileira como ato de 
vandalismo, é caracterizada pelo ato de escrever palavras de protesto ou insulto, 
assinaturas pessoais ou de gangues em muros, fachadas de edifícios, monumentos e 
vias públicas, geralmente com o uso de tinta preta. 
(...) Portanto, o grafite, como arte urbana expressiva de uma realidade social, de 
uma identidade sociocultural, caracteriza-se, certamente, como bem cultural, 
destarte, patrimônio cultural brasileiro (artigo 216 caput e parágrafo 1o, III - as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais” - 
grifos meus), que merece ser preservado e fomentado, de alguma forma, pelo Poder 
Público Municipal, por força de imposição constitucional (artigo 215, caput) 
demarcou bem a atuação do Estado no meio cultural: garantir a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e 
incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais. E mais, 
explicitou, a meu ver, o novo espectro da ação estatal nesta ordem, diante da 
herança histórica e cultural elitista de políticas culturais anteriores à 
redemocratização, qual seja, a de proteger as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes de processo 
civilizatório nacional.  
Importante: o município sustenta que a efemeridade intrínseca à arte do grafite 
impediria sua preservação física pelo tombamento, conforme parecer da Diretora do 
Departamento do Patrimônio Histórico (órgão de apoio do CONPRESP), Marina de 
Souza Rolim. No entanto, não se pede na presente ação a preservação dos grafites 
pelo tombamento, talvez pela óbvia razão de sua inadequação como meio de 
proteção, já que o grafite é arte marcadamente dinâmica por representar bem toda a 
energia, movimento e vitalidade social. A rigor, por sinal, nem a preservação é 
pedida. O que se requer é que o órgão técnico do município relativo à cultura 
(CONPRESP) se manifeste previamente sobre as diretrizes de preservação e 
fomento deste bem cultural. Aliás, o próprio legislador constituinte (artigo 216, 
parágrafo 1o) prevê que o Poder Público, cumprirá seu dever de proteção do 
patrimônio cultural brasileiro, por meio “de outras formas de acautelamento e 
preservação”, além do tombamento, registros etc. O parecer da Diretora do DPH 
não destoa disso: “por fim, lembramos que a definição corrente de preservação 
engloba diversos tipos de ações, para além do tombamento. Beatriz Kühl afirma 
que 'a palavra preservação no Brasil possui um sentido lato que abarca variados 
tipos de ações, tais como inventários, registros, providências legais para a tutela, 
educação patrimonial e políticas públicas'”. Ou seja, o caráter transitório do grafite, 
como arte de rua, não impede o seu reconhecimento como bem cultural, que, de 
fato, é, impondo, assim, alguma política cultural que o preserve ainda que por um 
determinado tempo, enquanto outra obra não o substitua. Aliás, como dimensionar 
a efemeridade desta manifestação artística, sobretudo na nossa sociedade líquida 
(Zygmunt Bauman) e da era digital, na qual tende a predominar a liquidez das 
coisas e das relações humanas? O Estado poderia fazer isso? Ou seria apenas o 
artista responsável pelo grafite? Certamente não é órgão competente pela ordenação 
da paisagem urbana, como quer o Município. Desta forma, não fosse o caráter de 
bem cultural do grafite, que merece preservação e fomento do Poder Público, razão 
teria o município de remover tais inscrições do espaço urbano público sem prévia 
manifestação e diretrizes do seu órgão técnico ligado à cultura, em virtude de 
“reorientação administrativa da paisagem de tais bens públicos de uso comum, 
seguida de simples execução da atribuição própria e ordinária de zeladoria urbana 
pela administração municipal”. Ou seja, no caso, a nova orientação administrativa 
na organização do espaço urbano público consiste, basicamente, em substituir uma 
manifestação cultural e artística geralmente de jovens da periferia da cidade de São 
Paulo por tinta cinza, de gosto bastante duvidoso, e, depois, por jardim vertical. (...) 
Nada obstante, pode-se dizer que tais ações, também, sob o ponto de vista da ordem 
urbanística (estética urbana), mostram-se contrárias, em essência, aos marcos 
regulatórios ético-jurídico-políticos da Constituição Federal (artigo 182, caput) e do 
Estatuto da Cidade, que são limites impositivos à ação política-administrativa do 
gestor ou administrador público. Ultrapassa-los, nulifica, juridicamente, e 
desqualifica, social e eticamente, sua conduta. O Estatuto da Cidade fixa, de forma 



 
 
 

clara, as diretrizes da política urbana dos Municípios para atingir os seus objetivos 
constitucionais (ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar dos habitantes), entre elas, merecendo destaque para o caso em 
questão: a gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; e a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 
Portanto, a ação de ordenação da paisagem urbana, por imposição do Estatuto da 
Cidade, não pode ser decidida discricionariamente, sponte propria, pelo 
administrador de plantão, e, também, deve ser orientada no sentido de proteger, 
preservar e recuperar o patrimônio cultural e artístico. O que se tem visto é 
justamente o contrário: ato discricionário e precipitado, no mínimo, desprezando a 
opinião do colegiado técnico do município ligado à cultura, no qual se encontra 
representada, democraticamente, a sociedade civil, e que ultrapassa, à primeira 
vista, os limites impositivos fixados pelos marcos regulatórios constitucionais da 
ordem cultural e urbanística (...).  Aliás, a centralidade destas políticas na agenda 
governamental seria o ideal, ao invés das políticas econômicas recomendadas pelo 
Consenso de Washington, porém, os níveis orçamentários dos entes políticos 
demonstram o contrário. 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, 
sem contar que a arte é tida como uma forma de sublimação do fluxo ou moção 
pulsional, ou seja, toda a força da pulsão é desviada, ainda que satisfação parcial, de 
sua finalidade primária para se colocar então a serviço de uma finalidade social, 
seja ela artística, intelectual ou moral (J.-D. Nasio, Lições sobre os sete conceitos 
cruciais da Psicanálise, Editora Zahar, p. 81). (...) Assim, a revisão da autorização 
ali prevista, como quer o município, não pode significar a possibilidade de 
remoção, pura e simplesmente, do grafite ou mural, sob pena de afrontar o dever 
constitucional do Estado de preservar e fomentar manifestação artística popular, 
enquanto patrimônio cultural brasileiro. Ou melhor, significaria, no máximo, sua 
substituição por novo grafite do mesmo ou de outro artista. Por tudo isso, presente 
o requisito da probabilidade do direito; o risco de dano evidencia-se pelo próprio 
teor da defesa do município, que persistirá, discricionariamente, na remoção dos 
grafites em espaços públicos da cidade, colocando em risco o seu patrimônio 
cultural. 
Ante o exposto e o que mais consta dos autos, visando proteger o patrimônio 
cultural composto pelos grafites, inscrições artísticas e murais espalhadas pelos 
espaços urbanos públicos da cidade de São Paulo, concedo a tutela antecipada para 
que os réus se abstenham imediatamente de removê-los sem prévia manifestação e 
diretrizes do CONPRESP, ou mesmo do Conselho Municipal de Política Cultural, 
sob pena de multa diária de quinhentos mil Reais, além de outras sanções. 

Contra a decisão liminar, o Município interpôs agravo de instrumento (n. 2029021-

94.2017.8.26.0000), que culminou com a decisão prolatada pela Des. Maria Olivia Alves, de 

23 de fevereiro de 2017, in verbis: 

Não há dúvida que as manifestações artísticas, como é o caso do grafite, merecem 
toda proteção do Poder Público, conforme assegura a Constituição Federal.  
Por outro lado, não se pode perder de vista que incumbe ao próprio Poder Público 
exercer o poder de polícia ambiental e implementar políticas públicas para zelar 
pela paisagem urbana.  
No caso da cidade de São Paulo tais políticas são justificadas à vista das pichações, 
que se evidenciam verdadeiros atos de vandalismo, espalhados por toda a cidade.  



 
 
 

Assim, se houver violação à manifestação reconhecidamente cultural e artística, 
isso deverá ser avaliado de forma individual. 
O que não se pode admitir é a imposição de comandos genéricos à ação do 
administrador público, pois sua atuação estará totalmente frustrada e não haverá 
sentido em sua eleição pelo povo. 
Diante disso, a determinação para que o Município se abstenha de remover, de 
maneira indiscriminada, quaisquer “grafites, inscrições artísticas e murais 
espalhados pelos espaços urbanos públicos de São Paulo” poderá tolher a ação do 
administrador público na fiscalização e preservação de áreas e prédios públicos. 
Além disso, verifica-se que, na esfera administrativa, as atribuições de proteção ao 
meio ambiente urbano contra poluição visual são conferidas à Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana (CPPU). 
Ao CONPRESP incumbe à análise técnica de intervenções artísticas do gênero 
grafite em bens tombados, sob o enfoque da proteção destes últimos. 
Desse modo, ao menos nesse momento, não é possível concluir pela necessidade de 
apreciação prévia por parte do CONPRESP acerca do cabimento das remoções dos 
grafites, o que também impede que se reconheça a verossimilhança das alegações 
dos autores nesse ponto (grifei) 

Vejam que as decisões são absolutamente contrapostas, enquanto a Desembargadora 

entende que a ação do administrador público não deve ser tolhida, eis que cabível o exercício, 

pelo ente público municipal, do poder de polícia ambiental e a consequente implementação de 

políticas públicas que preservem e fiscalizem áreas e prédios urbanos, “à vista das pichações, 

que se evidenciam verdadeiros atos de vandalismo, espalhados por toda a cidade”; o juiz, após 

longa e alentada fundamentação, entendeu por conceder a liminar enquanto não ouvido o 

órgão competente para fazer a avaliação técnica.   

O que chama atenção no voto da Desembargadora é o reconhecimento de que a Carta 

da República exige a proteção das manifestações artísticas, mas a decisão concede à 

Prefeitura a discricionariedade para saber se se trata de grafite ou pichação. Ora, parece-me 

mais acertado o deferimento da liminar pelo juízo de piso; a uma porque o efeito suspensivo 

tem efeito satisfativo, eis que uma vez ‘apagada’ a obra, sua proteção não mais será possível, 

a duas, porque foi o próprio prefeito da cidade de São Paulo que declarou ter cometido um 

erro ao pintar de cinza os muros, reconhecendo que manteve intactos três deles.  

Nesse sentido, sem uma análise mais aprofundada, dada a natureza efêmera do grafite, 

pintá-los de cinza significa a perda definitiva da obra para a sociedade.  

Outra decisão que merece reflexão foi proferida na Apelação n. 013984-

90.2012.8.26.0100, da Relatoria do desembargador Vito Guglielmi da 6ª Câmara de Direito 

Privado de São Paulo, assim ementada:  

DIREITO AUTORAL. DIREITOS PATRIMONIAIS E MORAIS DE AUTOR. 
REPRODUÇÃO DE OBRA DO TIPO 'GRAFITE' EM FOTOGRAFIAS 
INSERIDAS EM MATÉRIA DE REVISTA AUTOMOBILÍSTICA EDITADA 
PELA RÉ. DIREITOS PATRIMONIAIS NÃO VULNERADOS. OBRA 



 
 
 

SITUADA PERMANENTEMENTE EM LOGRADOURO PÚBLICO, CUJA 
REPRODUÇÃO É LIVRE. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LEI 9.610/9853. 
AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE INTUITO COMERCIAL DA REPRODUÇÃO, 
DADO O CARÁTER NITIDAMENTE JORNALÍSTICO DA MATÉRIA. 
DIREITOS MORAIS, POR OUTRO LADO, VIOLADOS. IMAGEM 
REPRODUZIDA DA OBRA QUE FOI MANIPULADA DIGITALMENTE, AO 
PONTO DE RESTAR DESCARACTERIZADA E DEFORMADA. 
MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE DA OBRA OU, AO REVÉS, 
INTRODUÇÃO DE MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE QUE CONSISTEM 
EM PRERROGATIVAS PERSONALÍSSIMAS DO CRIADOR (ART. 24, IV E V, 
DA LEI 9.610/98). DANO MORAL CARACTERIZADO, NA HIPÓTESE, 'IN RE 
IPSA', MEDIANTE A PUBLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ 
CARACTERIZADA. 'QUANTUM' ARBITRADO COM RAZOABILIDADE, 
PELA SENTENÇA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O grafite objeto da discussão foi reproduzido para ilustrar matéria em revista de 

automobilismo. A obra é um mural localizado na Vila Madalena, na Capital, em área 

conhecida como “Beco do Grafite” ou “Beco do Batman”. O artista, segundo a prova dos 

autos, costuma inserir em todos os seus trabalhos um pássaro estilizado como forma de 

assinatura.  

Na fundamentação do voto, o Relator adverte que não há comprovação de que houve 

intuito de lucro na publicação do grafite, utilizado como pano de fundo das fotografias, e sim 

matéria eminentemente jornalística, o que afastaria a indenização por danos morais, in verbis: 

A peça é de jornalismo, registre-se, sem conotação publicitária alguma e trata de 
teste comparativo entre as versões clássica e atual de automóvel esportivo. Trata-se, 
ademais, de matéria interna, sequer constando houvesse chamada de capa a 
reproduzir a foto em comento. Situação essencialmente diversa seria a de sua 
reprodução na capa da revista ou, ainda, se se tratasse de peça publicitária voltada à 
venda ou comercialização daquele modelo de veículo. Nessas hipóteses sim, 
excluída a hipótese de licença legal de reprodução da obra, tratar-se-ia de uso 
comercial, presumivelmente oneroso e a depender de prévia licença por escrito de 
seu criador, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 9.610/98. 
Dúvida não resta, portanto, de que a reprodução da obra do autor nas fotografias 
publicadas e, bem, no site da mesma revista se deu dentro dos limites do artigo 48 
do referido diploma legal, afastando-se assim a pretensão à reparação pela aventada 
violação a direito patrimonial de autor, que não se vislumbra.  

No que concerne aos danos morais, o acordão manteve a sentença. Pois, segundo o 

Relator, “se os primeiros patrimoniais enfeixam os interesses do titular em relação à 

exploração econômica da obra, os segundos morais, ora em apreço são mesmo uma projeção 

da personalidade do autor e encerram, assim, as prerrogativas referentes à relação deste com a 

elaboração, titulação e divulgação da obra”.  

                                                             

53  “Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais” 
 



 
 
 

A relatoria explicita o direito personalíssimo do autor no que diz com modificação ou 

adulteração da obra. No caso concreto porque houve uma manipulação da fotografia, com 

alteração do grafite, a turma julgadora entendeu ter existido violação ao direito moral do autor 

in re ipsa. 

Dois anos antes da decisão prolatada pela 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, 

contudo, a 1ª Câmara daquele estado entendeu de forma diametralmente oposta. Vejamos: 

Improcedência - Obra realizada em logradouro público Reprodução para fins de 
divulgação de veículo comercialização por terceiro. Norma do artigo 48 da Lei nº 
9.610/98, que não afasta a responsabilidade pela reprodução indevida (para fins 
lucrativos ou comerciais) Direito moral dos autores de terem seus nomes ou sinal 
indicado Direito patrimonial que reside no fato de não ter sido consentida a 
divulgação das obras para fins comerciais Indenização por dano material e moral 
devida – Danos morais Ocorrência - Arbitramento 20.000,00 (vinte mil reais) para 
cada requerente conforme pleiteado Correção monetária a partir do arbitramento 
(Súmula nº 362 do STJ), acrescidos de juros legais de mora a partir da data do 
evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ Montante arbitrado que se encontra em 
consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil Danos materiais Devidos 
Fixação em conformidade com precedentes desta Egrégia Corte -Sentença 
reformada - Recurso provido AP 0163023-79.2010.8.26.0000”. 

Outra decisão daquele Tribunal, prolatada em 20 de março de 2013, agora da Relatoria 

Des. Salles Rossi, na Apelação n. 0215338-75.2010.8.26.0100: 

EMENTA DIREITO AUTORAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS 

Improcedência - Obra realizada em logradouro público Reprodução para fins de 
divulgação de veículo comercialização por terceiro Norma do artigo 48, da Lei nº 
9.610/98, que não afasta a responsabilidade pela reprodução indevida (para fins 
lucrativos ou comerciais) Direito moral dos autores de terem seus nomes ou sinal 
indicado. Direito patrimonial que reside no fato de não ter sido consentida a 
divulgação das obras para fins comerciais Indenização por dano material e moral 
devida – Danos morais Ocorrência – Arbitramento 20.000,00 (vinte mil reais) para 
cada requerente conforme pleiteado Correção monetária a partir do arbitramento 
(Súmula nº 362 do STJ), acrescidos de juros legais de mora a partir da data do 
evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ Montante arbitrado que se encontra em 
consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil Danos materiais Devidos 
Fixação em conformidade com precedentes desta Egrégia Corte - Sentença 
reformada - Recurso provido. 

O acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado de São Paulo manteve o entendimento que 

vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 951.521/M, 4ª Turma, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho, em 22/3/2011, i.e., devida é a indenização quando a obra grafitada 

é utilizada para ilustrar produto comercializado por terceiro que não possui qualquer 

vinculação com a área artística ou cultural: 

INDENIZAÇÃO. REPRODUÇÃO. OBRA. LOCAL PÚBLICO. 
A Turma, por maioria, manteve o entendimento do tribunal a quo de que a 
reprodução desautorizada de imagens das esculturas do artista plástico recorrido em 
cartões telefônicos da recorrente impõe o dever de indenizar o autor da obra pelos 
danos materiais suportados. No REsp, a recorrente sustentou que o art. 48 da Lei n. 



 
 
 

9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais – LDA) permite que as obras situadas 
permanentemente em logradouros públicos sejam representadas livremente. 
Contudo, para o Min. Relator, quando a utilização do trabalho artístico possui 
intuito comercial (direta ou indiretamente) e não há autorização do artista para tanto 
– como na hipótese dos autos, em que o nome do autor sequer foi citado nos 
produtos –, deve ser observado o disposto nos arts. 77 e 78 da LDA, ficando 
caracterizada a ofensa ao seu direito autoral. Ressaltou, com base na doutrina, que o 
fato de a obra estar localizada em logradouro público não altera a titularidade dos 
direitos patrimoniais do autor sobre ela, diferentemente da obra disposta em 
domínio público, em que essa titularidade inexiste ou cessou e, por isso mesmo, sua 
utilização é livre. Ficou vencido o Min. Raul Araújo, que entendeu incidir o art. 48 
da LDA. REsp 951.521-MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 
22/3/2011. 

Fez-se também menção ao julgamento de Embargos de Declaração sob o n. 0067457-

94.1996.8.26.000, da Relatoria do Des. Flavio Pinheiro, que coloca muito claramente a 

questão da reprodução desautorizada dos grafites:  

O julgado declarando não padece dos vícios apontados. Todas as questões trazidas 
à recognição forma expressamente enfrentadas no aresto. Após regular instrução do 
processado, revelou-se de meridiana clareza que a embargante se utilizou, para 
decorar capas de cadernos, de painel de criação do embargado sem a sua necessária 
autorização. Ora, de meridiana clareza a contrafação da obra artística, representada 
pelo "grafite" feito por este último. Tampouco se justificaria a determinação de 
prova técnica, para a averiguação se tem cunho financeiro o trabalho contrafeito. 
Ora, se não o tivesse, não teria a embargante usado a figura para decorar seus 
cadernos. E pouco importa para a proteção dos direitos autorais, se a obra foi dada a 
lume em logradouro público. A Constituição da República, art. 5o, XXVII, 
preconiza a proteção ao trabalho artístico, não faz a cerebrina distinção pretendida 
pela ré. Como se vê, é dada com exclusividade aos autores o direito de exploração 
da obra. E nem se diga que estando a obra exposta em local público, devolve ao 
domínio público a sua titularidade, retirando do artista seu direito exclusividade na 
captação de haveres com a sua utilização. Seria o mesmo que, guardadas as devidas 
proporções, negar a Michelangelo a autoria dos afrescos da capela Sistina, somente 
porque feitos em local de visitação pública intensa. Nítida na espécie a intenção da 
embargante de se utilizar do desenho como um "plus" de suas mercadorias, com 
insofismável interesse mercantil.  

Desperta curiosidade o fato de decisões judiciais exigirem a prova da autoria das obras 

grafitadas para condenar ao pagamento de indenização, ex vi, APTJ-SP 

01390363920098260100 SP 0139036-39.2009.8.26.0100, eis que é da essência do grafite o 

anonimato (embora hoje em dia, artistas já queiram se identificar nas obras). 

 

 



 
 
 

6 A QUESTÃO DA DUPLA TITULARIDADE: SUPORTE E OBRA 

 

A análise das decisões judicias leva-nos ao estudo da doutrina e da legislação 

específicas que norteiam a discussão entre substrato imaterial versus o suporte material da 

obra.  

 

6.1 Criações do espírito materializadas em suporte material  

 

Não é segredo que a obra artística (corpus mysticum) apta a receber a proteção legal 

deva ser exteriorizada e inserida em suporte material (corpus mechanicum), na lição de 

GAUTIER54 (2001, p.55): 

Na realidade, não é tanto uma questão de desafiar a necessidade de uma forma que 
concretiza a idéia, mas sim a de atacar a própria defnição da forma: é necessário e 
suficiente existir o trabalho que, de uma forma ou de outra, seja exteriorizado, que 
toma forma fora do espírito de seu autor, que existe fora na realidade, não se trata 
de contestar a necessidade de uma forma concreta da ideia. 

Em obra clássica, BITTAR (2003) reforça o fato de que cada manifestação artística 

tem sua estética própria - extrinsecação-, plasmada na forma possível, a receber proteção 

legal dentro dos contornos da atividade intelectual do autor desde que objetivamente 

demonstre função estética, nos domínios literários, artístico e cientifico.  

Essa forma possível de que trata o autor coincide com a dicção neutra do art. 7º da Lei 

9.610/1998, o qual se refere genericamente às “criações do espírito, expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 

futuro qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte”.  

Essa combinação de elementos, suporte físico ou virtual e criação, aparece 

visivelmente amalgamada na obra original, e, em alguns casos, é impossível separá-los. Da 

propriedade do suporte físico não deriva nenhum outro direito, assim é o que dispõe o art. 37 

da LDA que a “aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente 

qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os 

casos previstos nessa lei”.  
                                                             

54 Tradução livre : il réalité, il ne s’agit pas tant de contester la necessite d’une forme concrétisant l’idée que de 
s’attaquer à la defnition même de la forme: il faut et il suffit, pour que l’ouvre existe, que, sous une forme ou une 
autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors l’espirit de son auteur, qu’elle existe en dehors de 
lui”. 



 
 
 

Como visto acima, o direito brasileiro adota a teoria dualista do direito francês e sobre 

essa sobreposição de titularidades, o autor GAUDRAT (1995:195), uma das referências no 

assunto, diz: 

A distinção entre obra de espirito e suporte material foi consagrada no artigo LIII-3 
do Código francês, mais precisamente na sua alínea primeira: “A propriedade 
incorpórea definida no art. L III-I é independente da propriedade do objeto 
material”. Para a doutrina clássica, a propriedade do objeto material seria a 
propriedade do direito comum, e a propriedade imaterial’ seria do direito autoral, 
uma vez que as características incorpóreas provem da obra. A distinção será de uma 
consequência bem simples – o direito de autor se liga ao criador e não a coisa, 
assim, a alienação do objeto material não eliminaria o direito autoral.  

 Quanto à reprodução, porém, certas cautelas merecem ser observadas, mormente 

diante do art. 7º e da constatação de que muitas vezes isso se faz por meio digital através de 

diversas plataformas. Para tanto, basta alargamos a definição legal numa interpretação que 

admita a cumulação de titularidades, com ênfase em cada um dos aspectos individualmente 

considerados.  

Sobre o corpus mechanicum é importante que se diga que é a forma como a criação se 

materializa e como o publico a percebe e a visualiza, por mais intangível que esse fenômeno 

material possa parecer, ainda que materializado num arquivo digital.   

Há pouquíssima jurisprudência sobre o tema, no entanto, a sentença proferida pelo 

juízo da 5ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro, de 08 de março de 1999, confirmada pela 

Décima Quinta Câmara Cível na íntegra, no processo 97.001.107964-1, analisou com 

percuciência o possível conflito entre o autor da obra artística e o proprietário do suporte em 

que a mesma está incorporada, além da repercussão cultual de uma possível limitação 

indesejada do acervo de Di Cavalcanti. 

A discussão deu-se em torno da possiblidade de a cessionária dos direitos da obra de 

Di Cavalcanti impedir a exposição das obras do renomado artista em exposições para o 

público em geral e a concomitante venda de catálogos sobre as obras e o artista.  

Na bem lançada decisão, a juíza pondera que apesar de os termos de cessão, datados 

de 1971 e 1976 atribuírem à cessionária os direitos de biografar o pintor modernista, os 

mesmos foram firmados após a alienação das obras.  De qualquer forma, aduz a magistrada:  

“No caso dos quadros de Di Cavalcanti, foram eles alienados antes da formação do 
documento de cessão a que alude a ré, de sorte que, uma vez vendidos os quadros, 
alienados também foram os direitos de exibição dos adquirentes das obras, sendo 
que, em tempo algum, se consignou para a ré qualquer direito de restringir a 
exibição da tela”.  E prossegue: “Se não houve ressalva para a exibição, os 
adquirentes adquiriram esse direito não mais suprimível (...) Os atuais proprietários 



 
 
 

das telas estão autorizados, estritamente nesta qualidade, a expô-las ao público, pois 
as obras plásticas consistem em ‘corpos mecânicos, móveis, corporais”.  

Na fundamentação, a sentença deixa explicito que as exposições e os catálogos 

preconizam a obtenção de lucro. Nada obstante, a sentenciante esclarece que a ré – 

cessionária dos direitos do de cujus -, poderia fazer uso dos seus direitos, ainda que a cessão 

seja posterior à alienação, para ‘garantir uma medida que viesse assegurar os direitos morais 

do autor”, eis que não se descarta um uso desarrazoado ou irresponsável das obras.  

E conclui pela possibilidade de os atuais proprietários das telas exporem as mesmas ao 

público em benefício da cultura, desde que, não se sirvam dessa prerrogativa com vistas a 

deturpar a essência própria do artista, maculando os direitos morais do autor, estes 

inalienáveis.  

Toda a análise feita pela magistrada reflete o que dizia MIRANDA (1956, P.1963) 

sobre a realidade dos direitos ser independe da materialidade do objeto. O autor alagoano ao 

se referir aos direitos reais de objeto incorpóreo admitia que “a res pode ser material ou 

imaterial; a própria criação, emanação da personalidade, desliga-se dessa, passando a ser 

objeto de propriedade em vez de objeto de personalidade”. 

Ao promover uma exposição das obras de Di Cavalcanti, os proprietários da tela 

deverão fazê-lo com zelo. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 7.550-SP 

991.0001018-9), tendo como relator o Ministro Sálvio de Figueiredo, em decisão unanime 

publicada no D.J.U. de 02/12/1991, a explicitar a necessidade da autorização do titular do 

direito autoral para a exposição da obra de arte plástica.  

Dentre as possíveis soluções para o problema da relação de titularidade que se 

estabelece entre o suporte e a obra, uma delas é o detalhamento no contrato dos direitos 

conferidos ao cessionário, quando a cessão for parcial.  

Em outros termos, COELHO (2015:302) aduz não ser sempre que o autor se confunde 

com o titular dos direitos autorais: ao lado daqueles, cujo titular é o criador da obra, há os 

titulados por outrem (sucessores ou cessionários). Se falecido o autor, seus sucessores passam 

a titular os direitos patrimoniais e determinados direitos morais.  

Observam CANOTILHO e MACHADO (2003): 

(...) a proteção de direitos e interesses constitucionais e de políticas públicas exige, 
frequentemente, a realização de ponderação multidimensionais, irredutíveis a falsos 
ou simplistas dilemas de estrutura bipolar. Isso necessariamente leva-nos a reflexão 
de que há mais de um feixe de direitos que em algum momento convergem, 
sobretudo aqueles de ordem pública que gravitam nas mediações dos direitos 
privados. E prossegue CANOTILHO (2008) sobre as ponderações mais 



 
 
 

abrangentes, sem uma ótica ‘estática de interesses de curto prazo’, mas, ao 
contrário, uma ‘perspectiva dinâmica de consideração sustentada dos interesses de 
médio e de longo prazo, sendo que ao longo prazo não é alheia a própria proteção 
dos direitos das gerações futuras, hoje cada vez mais considerados essenciais a uma 
constitucionalmente adequada formulação de políticas públicas. 

Privar o público do contato com as obras de Di Cavalcanti seria um erro, ainda que a 

cessão tivesse sido realizada posteriormente à alienação. Inegável, pois o interesse público a 

se sobrepor inclusive sobre a manifestação de vontade do de cujus.  

No mesmo sentido, aliás, é a lição de COELHO (2012): 

Quando não se compatibilizam os interesses privados do autor, voltados ao 
monopólio na utilização de sua obra, e o interesse público referente à difusão do 
conhecimento, educação e cultura, este último tem, evidentemente, prevalência. São 
as hipóteses de licença legal, em que a obra pode ser utilizada sem a prévia e 
expressa autorização do titular do direito autoral e independentemente do 
pagamento de qualquer remuneração. 

Quanto ao ângulo da técnica para o suporte e para a obra, de acordo com o 

pensamento de WEBER (1992), por mais “avançada que seja, não decide o mínimo sequer 

sobre o valor estético de uma obra de arte”. Obras de arte realizadas com uma técnica muito 

‘primitiva’ – por exemplo, pinturas sem nenhum conhecimento da perspectiva – podem ser 

absolutamente da mesma qualidade que as obras mais acabadas à base de uma técnica 

racional, com a condição de que a vontade artística se restrinja às formas que sejam 

adequadas com a técnica primitiva.  

A criação de novos meios técnicos apenas significa, primeiramente, aumento de 

diferenciação, e oferece a possibilidade de uma crescente riqueza da arte no sentido de 

incremento de valor. Na verdade, não raramente se deu o efeito inverso, o de um 

‘empobrecimento’ do sentimento da forma’. Assim, a incursão deve ser feita na propriedade 

do suporte e no direito autoral sobre a obra produzida. 

Pois bem. Ao nos indagarmos acerca dos direitos e limites que o proprietário detém 

sobre o suporte, caímos na definição pretérita de propriedade de autores clássicos como 

RODRIGUES PEREIRA (1943:96), para quem “a propriedade é o direito real que vincula e 

legalmente submete ao poder absoluto de nossa vontade a coisa corpórea, na substância, 

acidentes e acessórios”. 

A propriedade privada absolutizada e ilimitada tinha como fundamento direito 

subjetivo intangível atribuído ao proprietário pelo modelo oitocentista da época55 e que servia, 

                                                             

55  art. 524 do CC de 1916: A lei assegurara ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e 
de reavê-los do poder de quem quer que, igualmente os possua).  



 
 
 

na fala de FACHIN (2015), como “perfeito anfitrião ao acondicionar retumbante silencio 

sobre a vida e sobre o mundo (...) porque somente se especulava sobre os que têm”.  

Mas a mudança se fazia notar, e foi o próprio BEVILAQUA (1945) que fez o alerta 

para a existência de sistemas jurídicos que já enxergavam na propriedade privada uma relação 

mais complexa e aberta, assim: 

(...) os romanistas adotaram um que realmente parece traduzir com fidelidade, o 
conceito genuinamente romano dessa relação jurídica – dominium est jus utendi, 
fruend et abutendi re sua quatenus juris ratio patitur. Os romanos, segundo 
demonstrou Ihering, e recorda Geny (interpretation sources, p. 165), não 
emprestavam à propriedade um caráter absoluto. O seu individualismo era 
subordinado às necessidades sociais. O CC francês procura conciliar também a 
extensão do interesse público: la propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses, de la manière la plus absolue, pourvue qu’on n’em fasse pas um usage 
probibé pas les lois ou par les rè glements (art. 544).  

Nada obstante, com a ampla reforma da ordem econômica e social da CF de 88 (art. 

5º, XXII e XXIII e art. 170, II e III), além do fio condutor dos direitos fundamentais, 

desaparece a propriedade tal como concebida no Código Civil de 1916, segundo TEPEDINO 

(2011) “a ideia de um aproveitamento puramente individualista da coisa por seu dono foi 

integralmente substituída pelo conceito de função de caráter social do bem, provocando uma 

linha de ruptura entre os antigos conceitos normativos e a nova ordem constitucional; a visão 

de caráter absoluto da senhoria sucumbiu perante o interesse social”, o que FACHIN 

(2015:205) chamou de ingresso de valores anti-individualistas na propriedade.  

De se ressaltar que é de todo ambígua a exigência legal do consentimento prévio do 

proprietário, somente arguida – em rega - quando existe a intenção de se apagar a arte urbana. 

Ora, a realização da arte depende de alguns dias para a sua execução (isso em regra), o que 

nos leva a refletir que o proprietário, que faz uso continuo da sua propriedade como requer a 

sua função social, deveria ter requerido a sua imediata cessação ou ao menos que 

comprovasse ter notificado o artista para que não mais fizesse uso dos muros. É evidente que 

há exceções à regra, mas faz-se imperiosa a observância da boa-fé de ambos, ao menos dentro 

de um controle amplo de legitimidade para o exercício da autonomia privada -, quando o tema 

é a destruição de obras de aspecto cultural para a coletividade. Isso porque o ordenamento 

jurídico, ao conceder ao titular de um direito subjetivo um determinado poder (o de destruir a 

obra sem antes consultar o artista), o faz na convicção de que o titular age de acordo com a 

boa-fé. Se o proprietário acompanhou de perto a consecução da obra artística, sem exercer seu 

direito de proibi-la porque feita dentro dos seus domínios, ou deixou de demonstrar sua 

indignação com o uso inapropriado dos muros, há de se provocar a indagação de sua boa-fé.  



 
 
 

 

6.2  A função social da propriedade e os direitos do autor da obra de muros 

 

É vital de início que se entenda que essa descrição de propriedade feita pela Carta de 

88 não se limita à propriedade imóvel, mas a qualquer propriedade inclusive a imaterial deve 

atender à função social, sob pena de ver-se enfraquecida na eventualidade de confronto com 

outros direitos de índole constitucional. 

No mesmo sentido, BASTOS (1989:118, 119) fez comentários ao texto: 

O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve 
o direito privado. É que do ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessário 
estender a mesma proteção, que, no início, só se conferia à relação do homem com 
as coisas, à titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras 
literárias e até mesmo a direitos em geral que hoje não o são na medida em que haja 
uma devida indenização da sua expressão econômica.  

Essa também parece ser a visão de COELHO (2015:73-75), quando estabelece cinco 

critérios para classificar o direito de propriedade:  

(a.i.) propriedade corpórea cujo objeto é dotado de materialidade, também 
chamado de domínio (Monteiro 2003: 3,83), regida pelos arts. 1.228 e seguintes do 
Código Civil, e (a.ii.) propriedade incorpórea disciplinada em leis esparsas, 
abrange a propriedade intelectual e industrial, estudada pelo direito autoral e 
comercial, respectivamente; (b) propriedade imobiliária ou mobiliaria; (c.) 
propriedade plena ou restrita; (d.) propriedade singular ou copropriedade; (e.) 
propriedade perpetua ou resolúvel. 

Segundo COELHO (2015, p.73): 

O direito de propriedade, atualmente, deve ser exercido de modo a atender à sua 
função social. A ordem jurídica, ao disciplinar a propriedade, não leva em conta 
unicamente os interesses do proprietário, mas prestigia os dos não proprietários que 
igualmente gravitam em torno da coisa objeto do direito.  

Nessa toada de que o conceito constitucional de propriedade é bem mais elástico, 

LÔBO (1999:33) conclui que está englobada a “própria atividade econômica, abrangendo o 

controle empresarial, o domínio sobre os ativos imobiliários, a propriedade de marcas, 

patentes e outras propriedades intelectuais”. Esse autor traça uma relação bastante direta 

entre riquezas, investimentos voláteis e as dimensões da propriedade, concluindo que todas 

estão sujeitas ao mandamento da função social.  

A mudança preconizada pela Constituição afasta a aplicação do termo coisa, como 

inicialmente concebido, e identifica-se na noção de bem o sinônimo de qualquer crédito que 

se encontre em um patrimônio, conquanto seja ele materializado, na explicação de FARIAS 

(2017:34).   



 
 
 

Um ponto fundamental nesta dissertação parece ser reavivado por CARBONI (2008) 

em obra intitulada Função social do direito do autor, que considera que a função social do 

autor não se encerra com a proteção do direito individual do criador, mas, ao contrário, diante 

do estimulo ao desenvolvimento das obras intelectuais pactuado pela Constituição Federal, 

com vistas aos benefícios que devem propiciar à coletividade, há de se coibirem os excessos e 

abusos praticados por esses tais direitos individuais. Assim, nesta perspectiva oposta, nem 

mesmo os direitos autorais dos artistas estariam protegidos indiscriminadamente, já que o que 

se pretende é a criação artística voltada para o interesse da coletividade, na forma do art. 215 

da Constituição Federal.  

Sob este aspecto, importante lição por FARIAS (2017:344), segundo o qual “a 

utilidade social deve ser sopesada com o respeito da dignidade humana do ser que 

desenvolveu os atos intelectivos para a verificação da legitimidade da conformação e, então, 

da real necessidade social”.  

Essa adequação da proteção dos direitos individuais do artista e, por outro lado, o 

reconhecimento de que a arte faz parte de um lugar maior, deve ser muito bem pensada pelo 

aplicador do direito, visto que qualquer maleabilidade de proteção dos interesses do artista 

pode servir também como desestimulo para a criação, frustrando as legitimas expectativas da 

comunidade.   

Para cada bem existirá um regime especifico de conformação da função social da 

propriedade, o que nos leva a analisar toda a mudança ocorrida com a adoção do CC de 2002, 

sem nos esquecermos de que a proibição talvez maior seja àquela que enxerga na propriedade 

não uma garantia da liberdade humana porque cada vez mais afeta à dimensão dos direitos 

fundamentais, mas como se ainda fosse um instrumento de dominação.  

A doutrina consagra, segundo FARIAS (2017), a utilidade como parâmetro de atuação 

do proprietário, como diria VIANA (2013, p.56) in Comentários ao Novo Código Civil, no 

sentido de que “o proprietário não pode restringir atividades que em nada prejudiquem os seus 

interesses”, atualizando a máxima de Ihering para quem os limites da propriedade se 

estendem até aonde aja interesse pratico de seu titular. Este interesse prático merecedor de 

tutela pode vir a se perder e sufocar artes com valiosa repercussão para a história moderna, se 

o operador do direito não tiver uma certa suscetibilidade para as questões que envolvem o 

direito de terceiros não proprietários.  



 
 
 

 Na relação do domínio, o art. 1.22856 confere a faculdade (e não mais o poder) de o 

proprietário usar, gozar e dispor da coisa e ter o direito de reaver sua propriedade de quem 

quer que a possua ou a detenha injustamente, conquanto observe a função social e seus 

correlatos deveres, ônus e obrigações em relação a terceiros.  

A própria dicção do §1º do art. 1.228 mostra-nos a preocupação do legislador com 

todos os aspectos que dizem respeito à salvaguarda dos direitos difusos e coletivos:  

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. (grifo nosso)  

A questão foi submetida ao Conselho de Justiça Federal que aproveitou a edição do 

Enunciado n. 49, nos seguintes termos: “A regra do art. 1.228, §2º, no Código Civil 

interpreta-se restritivamente, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e 

com o disposto no art. 187 da mesma lei57”. Há também o Enunciado 37 que diz não depender 

de culpa, a responsabilidade civil decorrente de abuso de direito. 

Segundo a doutrina mais abalizada, o uso da coisa significa empregá-la de modo a 

desfrutar daquilo que o bem tem a oferecer, gozar relaciona-se à exploração econômica da 

coisa, isto é, à extração dos frutos e dispor materialmente vincula-se a substancia mesma da 

coisa, podendo o proprietário reformar, fundir, organizar ou arrumar o bem para que se torne 

útil ao proprietário e dispor juridicamente importa em abandonar, alienar ou dar em garantia o 

bem e reivindicar o bem de quem o possua injustamente equivale a dizer que o proprietário irá 

a juízo buscar a ordem de imissão na posse. Cada uma dessas faculdades encontra na função 

                                                             

56Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e 
de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 
águas.  
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados 
pela intenção de prejudicar outrem.  
§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública 
ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.  
§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na 
posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem 
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e 
econômico relevante.  
§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, 
valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.  
 
57Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes 



 
 
 

social barreiras legais que impedem, no todo ou em parte, o proprietário de exercê-las 

livremente.  

Interessa-nos em primeiro lugar o direito de gozar do bem, pois caso não se constate a 

má fé do possuidor (1,214, CC), a priori, os frutos pertencem ao proprietário (art. 1232, CC). 

Portanto, exceto no que concerne a obra feita por encomenda, se a autorização dada pelo 

proprietário ao artista para que ele faça uso do muro, como suporte da obra, não contiver 

qualquer restrição, não poderá o proprietário querer impedir ou mesmo se beneficiar dos 

frutos eventualmente percebidos pelo artista. 

Toda essa evolução do pensamento liberal a modificar a própria essência dos direitos 

reais tem como pano de fundo a ponderação de interesses em evidente conflito. Veja-se que a 

lei procurou dar limites aos anseios do proprietário e delimitá-los para que não sejam 

ultrapassados e culminem numa atuação desproporcional a caracterizar o ilícito e o abuso do 

direito.  

 A mudança é de tal ordem que autores entendem ser a nova função social uma 

cláusula geral, o que na visão de TEPEDINO (2002: XIX) ofereceria ao interprete e aplicador 

do direito os critérios axiológicos, as normas de conduta e os parâmetros hermenêuticos para 

os limites de aplicação das demais normas de condutas, muito mais do que uma simples 

descrição legal, por parte do legislador. FARIAS (2017:318) pondera que a função social tal 

como prevista no Código Civil de 2002 implica numa ‘técnica de legislar’, eis que a norma é 

intencionalmente aberta e lacunosa, facultando ao magistrado uma interpretação consentânea 

com o ‘influxo continuo dos valores sociais’, com a promoção constante de uma atualização 

da norma. Portanto, o alargamento da função social nos permite vantagens para além da 

técnica da subsunção do fato à norma (fattispecie) com evidente preocupação com a 

manutenção da cultura popular e de ruas.  

Como diz COELHO (2015, p.84), “a função social da propriedade é conceito jurídico 

bastante largo, em que se abriga, a rigor, a justificativa para toda e qualquer restrição aos 

direitos de propriedade”, aqui residindo todo o fundamento jurídico necessário à proteção da 

obra artística.  

E de forma quase assintomática para mostrar a importância desse novel direito privado 

constitucional, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil arremata:  

Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da 
entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no 
art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos 



 
 
 

preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes 
determinada forma de execução. 

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de 
ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função 
social da propriedade e dos contratos.  

 Essa integração exigida pelo diploma civil não pode ser descartada pela aplicação 

subsumida da norma Lei 12.408, de 25 de maio de 2011 sobre a descriminalização da arte 

grafitada. E, como suporte técnico àquele que deverá fazer o devido equilíbrio entre as 

normas para melhor aplicar o direito, há que se pensar na propriedade como uma relação 

extremamente complexa a permitir que seus feixes atuem por caminhos que fatalmente terão 

implicações nas relações jurídicas com terceiros.   

Convém uma observação importante nos poderes de disposição do domínio facultados 

ao proprietário, na medida em que não se trata de dar aos não proprietários o direito de 

compartilharem do uso, da fruição e da disposição da coisa, porque estes poderes são 

inerentes e exclusivos do proprietário, mas, de enxergar que a coletividade deve exigir o 

cumprimento da função social. Se assim não fosse, sairíamos do absolutismo privado do 

proprietário para uma coletivização do direito de propriedade. Não é isso. O que se pretende é 

ver respeitados os limites reais e interesses do proprietário no que concerne as produções 

artísticas que recobrem as paredes e muros da propriedade.  

Mas, voltando aos limites de disposição do bem, COELHO (2015, p.80) faz 

importante consideração para nossa reflexão: 

A função social da propriedade alcança igualmente o poder de dispor. O dono do 
suporte material da obra de arte culturalmente relevante, como um quadro de 
famoso pintor brasileiro, não o pode retaliar nem vendê-lo a comprador residente 
no exterior, porque estaria nos dois casos, dispondo da propriedade e sentido 
diverso do cumprimento da função social: no primeiro, por comprometer a obra 
artística de importância para a nossa cultura; no segundo, por tornar mais difícil a 
exibição do trabalho aos brasileiros. Veja que, se o quadro não tem nenhuma 
relevância cultural, o dono pode dele dispor como aos seus sapatos velhos, ainda 
que contrariando a vontade do pintor, já que nesse caso a propriedade cumpre 
unicamente a função individual.   

 Pois bem. COELHO (2015) faz duas considerações: a primeira delas é de que o dono 

do suporte material de obra ‘culturalmente relevante’ não poderia retaliar, nem tampouco 

vender o quadro por que estaria na contramão da função social da propriedade. A segunda 

proposição diz com a possibilidade de o proprietário dispor do quadro que não tenha qualquer 

relevância cultural como bem queira (‘dispor como aos seus sapatos velhos’). Quanto à 

primeira colocação do autor, parece evidente que se o bem tem enorme relevância cultural 

para a sociedade, não poderá dele se desfazer o proprietário (tampouco gozar da obra para fins 

de receber os frutos), sob pena de causar danos à coletividade. Prevalecerá o interesse 



 
 
 

transindividual (coletivos ou difusos) ou públicos. No segundo aspecto, a questão posta é 

mais delicada, pois como se viu até aqui há uma enorme dificuldade de se atribuir a esta ou 

aquela obra um sentido cultural que seja universal. Como se verá adiante, se o proprietário 

não exerce seus domínios, não poderá desfazer-se daquilo que acredita não ter qualquer valor.  

Sem dúvida alguma, se ficar provado que o proprietário do suporte excedeu os limites 

impostos pela razoabilidade dos fins econômicos e sociais a que este se destina, incorreu em 

abuso de direito, conforme a dicção do art. 187 do Código Civil, em evidente usurpação da 

sua posição jurídica.  

Sob a possibilidade de se destruir a arte, importante contribuição nos dá PEREIRA 

(1994:74), ao se referir ao direito de dispor da coisa, numa avaliação histórica:  

Direito de dispor – ius abutendi – é a mais viva expressão dominial, pela maior 
largueza que espelha. Quem dispõe da coisa mais se revela dono do que aquele que 
a usa ou frui [...]. O Direito Romano empregava o verbo abutere para traduzir este 
atributo, o que conduziu muitos escritores, traduzindo-o literalmente, a reconhecer 
no proprietário o poder extremo de abusar da coisa. Mas é certo que o Direito 
Romano não concedia tal prerrogativa, fazendo ao revés conter o domínio em 
termos compatíveis com a convivência social. Muito mais patente é no direito 
moderno, este propósito de contenção, não só pela repressão ao mau uso da 
propriedade, como ainda pelas restrições em benefício do bem comum. Não pode 
também o abutere traduzir-se por destruir, porque nem sempre é lícito ao dominus 
fazê-lo, mas somente em dadas circunstâncias. Ao revés, a ordem pública opõe-se a 
que o titular do direito intente destruir a coisa, prejudicando terceiros, ou atentando 
contra a riqueza geral. No Direito Romano, mais adequadamente o abusus prendia-
se à idéia de consumo, e abutere à de consumir. 

Na pauta de limites ao exercício do domínio, antes indiscriminados e ilimitados, 

TEPEDINO (2011:501) expressamente reconhece a existência de interesses 

extraproprietários no complexo âmbito da noção de propriedade: 

O reconhecimento de interesses extraproprietários redimensiona a noção de 
propriedade, concebida não mais como situação de poder, por si só e abstratamente 
considerada, o direito subjetivo por excelência, mas como situação jurídica 
complexa, necessariamente em tensão dialética com situações jurídicas não 
proprietárias, que encontra a sua legitimidade na relação jurídica em que se insere 
(Pietro Perlingieri, Introduzione, p.91). Compreende-se, assim, a noção pluralista 
do instituto (v., por todos, Salvatore Pugliatti, “La proprietà, pp. 145 e ss), de 
acordo com a disciplina jurídica que regula, no ordenamento positivo, cada estatuto 
proprietário (Stefano Rodòta, “La Logica”, p. 893). A determinação do conteúdo da 
propriedade dependerá de centros de interesses extraproprietários, os quais serão 
regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade (Pietro Perlingieri, “Note”, 
pp. 449-450).  

Mas foi DUGUIT (1975:178, 179), no início do século XX, quem primeiro cunhou o 

termo função social da propriedade em substituição a noção de direito subjetivo da 

propriedade, ao argumento de uma nova concepção solidária do Direito. Apesar das críticas 



 
 
 

opostas à propriedade-função, a noção de dever para satisfazer as necessidades meramente 

individuais perdia força e as necessidades sociais ganhavam corpo. 

E não poderia ser diferente, especialmente diante da constatação de que o homem tem 

o dever moral de respeitar o outro, forçado por uma regra de conduta que impõe a 

solidariedade entre os indivíduos, o que nas palavras de MORAES (2006:167) seria o direito 

ao respeito inerente a condição humana que permite o pleno exercício da cidadania e da 

dignidade em um ambiente de normais turbulências causados pela convivência forçada.  

Nessa esteira, o direito de propriedade sofre mais uma modulação nas suas rígidas 

raízes para aderir àquilo que GRAU (1983:65) chamou de a visão fraterna e tolerante do 

homem com normas inclusivas que enxergam de perto a realidade social, ou, em outras 

palavras, não mais se admite que a propriedade seja usada de modo nocivo ou contrário à 

utilidade social.  Essa nova função social dá à propriedade um aspecto de maior tolerância às 

situações jurídicas complexas que se estabelecem no seu entorno, na perspectiva do interesse 

da coletividade, com conteúdo voltado para a dignidade da pessoa humana e para igualdade 

em relação aos terceiros não proprietários (art. 1278 CC58).  

Resta claro não ser mais cabível a interpretação da propriedade com o conteúdo 

absoluto como concebida no Código Civil de 1916. A moderna concepção de direito, segundo 

JELINEK (2006), exige que os valores constitucionais, em especial, os relativizadores, sejam 

aplicados na concretização da extensão do direito de propriedade, o que afasta 

peremptoriamente a visão patrimonialista e individualista de outrora, incorporando 

definitivamente a concepção social da propriedade. 

Ora, toda essa relativização do direito de propriedade não pode deixar de lado os 

aspectos sociais e dinâmicos da arte de rua, sobretudo se considerarmos que, na maioria das 

vezes, as paredes e muros externos à propriedade não tem qualquer serventia para o 

proprietário.  

O art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil dispõe que a lei atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum. Sob este aspecto, FARIAS e ROSENVALD 

(2017:314, 315) explicam que o bem comum é ‘justamente o interesse social em que a 

propriedade seja solidaria e conformadora de garantias fundamentais. Conformar não significa 

                                                             

58  Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem 
justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho 
indenização cabal. 



 
 
 

limitar, restringir, mas conciliar duas ideias a princípio distintas. Trata-se de um ônus social 

que recai sobre qualquer tipo de propriedade, em maior ou menor grau’. E é neste sentido que 

o proprietário deve suportar a arte de rua, já que o seu valor para a sociedade tem um peso 

maior na balança do que aquele interesse do proprietário nos limites dos seus domínios.  

E os autores falam também de limites a essa interferência do governo na vida do 

indivíduo, dentro de critérios que inibam o exercício arbitrário da propriedade, mas sem 

exageros que possam inverter a ordem jurídica e negar a dimensão social da pessoa. Trata-se 

de conformar interesses aparentemente contrapostos que podem e devem ser conciliados pelo 

bem comum. Nas palavras de PERLINGIERI (1999:226), à função social não se subverte em 

ódio à “propriedade privada, mas torna-se a própria razão de ser pela qual o direito de 

propriedade foi atribuído a um determinado sujeito um critério de ação para o legislador, e 

um critério de individuação da normativa a ser aplicada para o interprete chamado a avaliar 

as atividades do titular”.  

De forma bastante concisa, diz-se que a ordem pública se opõe a que o titular da 

propriedade faça mau uso da coisa e prejudique terceiros ou atente contra a riqueza dos 

vizinhos, mas nada que possa parecer a adoção de um discurso marxista do uso da 

propriedade, sob o argumento da distribuição de riquezas e da divisão do trabalho. O que se 

pretende, é que essas condutas negativas impostas ao proprietário ao contrário de negar o 

direito de propriedade, deem à propriedade contornos mais precisos numa perspectiva de 

equilíbrio entre o convívio social e o exercício de disposição dos domínios, sem que um anule 

o outro, como bem colocado por JELINEK (2006:24).  

Essa conclusão pode ser feita de análises comparativas com institutos mais severos a 

ensejar inclusive a perda da posse como, por exemplo, as conclusões de DINIZ (2009) sobre a 

usucapião especial dos arts. 1239 e 1240 do Código Civil59:  

                                                             

59 Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco 
anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Art. 1.240. 
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1o O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2o O direito previsto 
no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Art. 1.241. Poderá o 
possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Parágrafo único. 
A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de 
Imóveis. 
 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com 
justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se 



 
 
 

Trata-se, como nos ensina Miguel Reale, de uma inovação substancial do Código 
Civil, fundada na função social da propriedade, que dá proteção especial à posse-
trabalho, isto é, à posse traduzida em trabalho criador, quer se concretize na 
construção de uma morada, quer se manifeste em investimentos de caráter 
produtivo ou cultural. Essa posse qualificada é enriquecida pelo valor laborativo, 
pela realização de obras ou serviços produtivos e pela construção de uma residência 

Todo o esforço hermenêutico só faz sentido se compreendido dentro de uma lógica 

que torna ilícita a prática de atos de destruição de obras de arte em propriedades, mormente se 

o direito de propriedade estiver esvaziado pela inobservância de sua função social. Seria um 

verdadeiro retrocesso imaginarmos que tanto o interesse coletivo como o interesse do artista 

devam se curvar diante de (des) interesses individuais do proprietário.  

Acresça-se a posição de DAIBERI (2008:586) fundamental para nossa análise:  

É vital, em consequência, reforçar que o atendimento à função social da 
propriedade é em si também um direito difuso, que pode ser invocado, perante o 
dono, em benefício do corpo social. Ademais, repise-se, trata-se, no campo 
individual, de um dever individual fundamental, já que direitos e deveres 
fundamentais estão, como antes, descritos na CF. 

 Esclarece LIRA (1997:160) que na atualidade o direito de propriedade não pode mais 

ser visto sob uma ótica uniforme, impõe-se sua compreensão como uma instituição 

diferenciada, apta a recepcionar diversos conteúdos, conforme ‘o tipo de bem que lhe serve de 

objeto e a natureza do titular’, pois na função social é possível enxergarmos um belo exemplo 

de instrumento da Justiça Social.  

O que se percebe é que a doutrina não mais autoriza o olhar obliquo para a 

propriedade, mas sua necessária inclusão no aspecto social dentro de limites aptos a dar à sua 

função uma relatividade que alcance interesses transindividuais e públicos. Sua perspectiva 

interna, absolutista, sem contornos é odiosa e não mais pode ser aceita, sobretudo se 

pensarmos numa vivência cada vez mais integrada. Não se está com isso, destituindo o 

proprietário de seus poderes, o que seria absurdo, mas adequando-os as suas faculdades dentro 

de uma convivência pacífica que enobreça a arte de rua, se assim esta for considerada viável.  

Nesse sentido, com a perspectiva da função social e os princípios da tolerância, 

segurança e da solidariedade inseridos no espaço urbano, falta pensarmos em um 

desenvolvimento econômico compatível com a cultura, a preservação ambiental, sua fruição, 

e a qualidade de vida dos habitantes, sob o comando da equidade.  Assim, a noção de espaço 

perderia sua característica imutável e passaria a ser observada segundo seu aspecto 

                                                                                                                                                                                              

o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada 
posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de 
interesse social e econômico. 



 
 
 

interdisciplinar, CAVALLAZZI (2012:702), citando MILTON SANTOS, entendeu ser o 

“espaço geográfico indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” com uma 

definição variável, “segundo a época, a natureza dos objetos e a natureza das ações presentes 

nos momentos históricos”. Isso significa dizer que o discurso jurídico deve orientar-se dentro 

da razoabilidade, fazendo prevalecer tanto a solidariedade social quanto a função social, e, 

sempre que possível, observar o interesse difuso da coletividade. 

O instrumento jurídico hábil a dar conformidade às necessidades da coletividade é o 

Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/01), que regulamentou o art. 182 da Constituição Federal, 

ao estabelecer normas de ordem pública de regulação do uso da propriedade. Assim, cidades 

com mais de 20 mil habitantes deverão ter seu plano diretor, “instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, §1º, da CF) de forma a ordenar o 

crescimento da urbe ciente das vocações e prerrogativas para a cidade. O Município tem 

assim valiosíssimo instrumento para garantir um desenvolvimento urbano sustentável 

contrário à deterioração do material humano e artístico das cidades, mormente das sanções 

que dispõe, seja o parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo e a 

desapropriação como sanção.  

Ainda que a finalidade social da norma seja dirigida ao proprietário, resta evidente que 

compete ao poder público o olhar sobre o todo urbano. Politicas esparsas serão infrutíferas 

para a sociedade no que se refere à proteção artística. O patrimônio artístico depende da sua 

inclusão no plano diretor como forma de coerção para que o proprietário entenda a sua função 

na condução de ordenação da urbe.  

A conclusão a que se chega é que apesar do direito de propriedade ainda prevalecer 

nas vestes do legislador pátrio, cada vez mais o juiz deve visualizar os interesses que gravitam 

ao redor do suporte. Nesse sentido, apesar de não se desconsiderar que a legislação especifica 

exige a autorização prévia do titular do suporte para a realização da obra, na hipótese de 

descumprimento da função social da propriedade, cai por terra essa prerrogativa do 

proprietário, com prevalência à obra e o direito da coletividade de tê-la integrada à sua esfera 

pública.  



 
 
 

CONCLUSÃO  

 

A arte como se pôde perceber é a projeção mesma da alma humana em algo visível aos 

sentidos, e, sobretudo, na modernidade, depende da troca com espectador para a sua completa 

realização.  

Todo o alicerce dessa pauta artística é a liberdade de expressão, tolhida pelos 

governantes em razão da falta de uma educação condizente com um mínimo de existência 

digna, mas, ainda assim a arte de rua sobrevive. Seu relato traz consigo a denúncia de 

gerações de anônimos, castigados pela desigualdade social e alijados do processo político, a 

depender de um olhar atento do legislador e do intérprete da lei 9.610/98.  

Ainda que a legislação pátria, voltada para o direito urbanístico, tenha contribuído para 

proteção da arte de rua, desde que mediante autorização prévia do proprietário e a significar a 

valorização do patrimônio, isso só não basta. A própria conceituação de arte se mostra difícil 

e não parece razoável ultima-la dentro de critérios puramente subjetivos.  

Sendo a obra original e estando ela fixada em um suporte material, inegável a 

incidência da proteção do direito autoral a referendar o direito moral e patrimonial do autor. O 

conflito entre a propriedade do suporte e a liberdade de expressão exige a realização de uma 

ponderação multidimensional em cada caso concreto, que foge das soluções simplistas 

normalmente propostas. Esse feixe de direitos que converge para favorecer a sociedade a 

médio e longo prazos reflete a democracia social insculpida na Carta de 88, que, sem 

abandonar a estrutura básica da autonomia privada, procurou atender os interesses mais gerais 

da coletividade, na semântica dos direitos sociais, culturais e econômicos.   

Nesse contexto de superação das concepções individualistas do direito privado, a 

função regulamentadora do Estado corrige os desvios decorrentes do liberalismo, quando 

empresta ao conceito jurídico de função social uma nova exegese jurídica fundada nos valores 

de liberdade que permitem ao artista fazer tudo o que quiser fazer desde que não prejudique 

terceiros. Assim, restou permitido ao indivíduo desenvolver da melhor maneira possível a sua 

individualidade intelectual e artística desde que provado que não houve prejuízo a terceiros.  

Aliás, o que a jurisprudência demonstra até o momento é que o prejuízo do 

proprietário do suporte é de difícil comprovação, sendo mais comum a valorização do 

patrimônio por se tratar de obra artística.  



 
 
 

Finalmente, pode-se afirmar que o direito autoral protege a obra de rua original, fixada 

num suporte material, eis que impossível cindir-se o direito moral do patrimonial para 

aniquilar a obra artística, ainda, que sem a autorização do particular ou do poder público. A 

dignidade da pessoa humana, como vértice da Carta de 88, possibilita ao homem expressar-se 

criativamente, num viés de liberdade para propagação da cultura (novas formas de 

conhecimento e informação) a incluir a propriedade dentro de limites que alcancem também 

os interesses sociais. 
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