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Em 21 de fevereiro de 2017, entrou em vigor no Município de São Paulo a Lei nº 

16.612, de 20 de fevereiro de 2017, que criou o "Programa de Combate a Pichações no 
Município de São Paulo". 

Não obstante, verifica-se que o escopo da referida Lei poderia ter sido mais amplo para 
abranger também atos de vandalismo e depredação, diversos da pichação, praticados contra 
bens públicos. O vandalismo na cidade de São Paulo é preocupante e a quantidade de 
ocorrências, bem como os prejuízos advindos de tais atos, vêm aumentando de forma 
constante. Os alvos são diversos e incluem semáforos, cemitérios, muros, monumentos, 
lixeiras dentre outros. 

De fato, a lei federal de crimes ambientais - Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas 
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (artigo 70). Mas a 
destruição de bem especialmente protegido é considerado criminosa - artigos 62 a 65. A lei 
federal dá ao capítulo onde esses crimes estão previstos o seguinte nome: Dos Crimes contra 
o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. Conforme ensinamentos de Édis Milaré 
"respeitados os princípios gerais estabelecidos em lei federal, podem os Estados, Distrito 
Federal e Municípios definir infrações administrativas e suas respectivas penalidades." (Direito 
do Ambiente, Revista dos Tribunais, 3ª edição, página 683). 

Daí a relevância desta propositura, que visa sanar uma lacuna no ordenamento jurídico 
do Município, para punir igualmente, com multa administrativa, atos de vandalismo e 
depredação, assim como já previsto para a pichação, sem prejuízo das demais sanções cíveis 
e penais cabíveis. 

Ao mesmo ensejo, tendo em vista que os artigos 8º e 9º da Lei nº 16.612 de 2017, 
foram recentemente declarados inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo¹, deixamos de introduzir quaisquer modificações nesses artigos, que foram assim 
retirados do ordenamento jurídico. 

Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, espero 
contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente propositura. 

______________________ 

¹ ADI Nº 2039942-15.2017.8.26.0000 Arantes Theodoro Relator 
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