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Resumo: O presente trabalho investiga a relação entre direito à cidade e criminologia 
cultural através do caso dos “pancadões” (festas e bailes funk) em São Paulo. Tem-se que 
parcela da população menos favorecida economicamente está perdendo espaço físico e 
social na cidade devido a leis que inibem os “pancadões”, exemplo de manifestação popular 
deste estudo. O debate sobre o espaço urbano paulista se utiliza da criminologia crítica para 
demonstrar que a divisão dos ambientes ditos coletivos não é democrática. Assim, 
determinadas leis paulistas explicam a sabotagem aos “pancadões” populares que não 
conseguem aceitação fora da periferia e podem apenas compor espaços urbanos muito 
distantes do centro da cidade. 

 

Palavras-chave: direito à cidade, criminologia cultural, espaços públicos, movimentos 
culturais populares. 

 

Abstract: The present paper investigates the relation between the right to the city and the 
cultural criminology through the case of the “pancadões” (Brazilian funk’ parties) in São 
Paulo. The least financially privileged portion of the population are losing physical and social 
space in the city due to laws that inhibit popular manifestations: the “pancadões”. The debate 
on democratic urban space permeates the critical criminology; showing that the division of 
urban space is not democratic. A compilation of certain laws explains the sabotage of the 
popular “pancadões” that are not accepted outside the periphery and can only compose 
urban spaces very distant from the center of the city. 

 

Key-Words: the right to the city, cultural criminology, public spaces, popular cultural 
movements. 

 
INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho busca explorar o caso dos “pancadões” paulistanos no âmbito 

dos debates de democratização no uso de espaços públicos. Cabe ressaltar que o nome 

destes encontros, onde jovens se reunem para ouvir música e dançar recebeu esta 
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denominação derivada do som associado, da batida: pancada; e então tornou-se a 

designação para este tipo de encontro e atividades de lazer relacionadas a ele. Para a 

pesquisa, relacionam-se os campos do direito à cidade, enquanto elemento jurídico de 

emancipação, e da criminologia cultural3, para se debater de que forma os “pancadões”, 

enquanto movimento artístico popular, é criminalizado - restando marginalizado fisica e 

socialmente. E, ainda, demonstrar como a luta por democracia nos espaços públicos 

continua ativa. 

 Em primeiro lugar, cabe conjecturar sobre o processo de urbanização brasileiro. 

Este trabalho tem como premissa que este processo não foi adequadamente 

acompanhado pelo planejamento do espaço público-urbano sendo exclusivamente  fruto 

da rápida urbanização decorrente do êxodo rural e da industrialização. A consequência 

dessa desorganização é a existência de cidades excludentes e bastante desiguais. 

Nessa linha, Raquel Rolnik atesta que  

 

[...] se tivéssemos que apontar apenas um elemento [...] para 
definir cidades brasileiras histórica e regionalmente distintas, esta 
seria sem dúvida a existência [...] de contrastes profundos entre 
condições urbanas radicalmente distintas convivendo [...] no 
interior da mesma cidade.

4
 

 

 A urbanista ainda pontua que o problema do crescimento desordenado das 

cidades pode ser entendido não como a “falta de planejamento” propriamente dita. Trata-

se, na verdade, de uma “opção de planejamento, de políticas urbanas e práticas políticas 

que construíram um modelo excludente” em virtude da crença de que o crescimento 

econômico, puro e simplesmente, seria capaz de ordenar o desenvolvimento urbano por 

si só.5 

 Nesse contexto, observa-se que a história da formação da cidade de São Paulo  

segue esses contornos: pode ser definida a partir de um modelo urbano conturbado e 

descuidado. Ela é o registro e exemplo físico da formação dos aglomerados urbanos no 

Brasil, reféns dos ciclos econômicos, com seu crescimento sempre contínuo e frenético 

sem dar vazão a planejamentos com propostas de expansão projetada, pelo menos até 

décadas recentes. 

 Neste trabalho, assume-se, também, que dentre os fatores que ajudam a compor 

a teia da expansão metropolitana, o preponderante, aquele que leva a frente do 

                                                
3 FURQUIM, Saulo Ramos e LIMA, Luiz Gustavo Stefanuto. Aportes iniciais sobre a criminologia 
cultural e a pertinência no universo subcultural. Revista Transgressões – Ciência Criminal em debate. 
Natal, vol. 3, n.1, maio 2015. 
4
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crescimento da urbe é o mercado imobiliário; trabalhando para suprir as demandas de 

moradia e espaços de bem-estar (coletivos ou privados). Vê-se aplicada, portanto, na 

visão deste estudo, à ótica neoliberal de pensamento em que pontos interessantes para a 

lógica capitalista são englobados por frentes imobiliárias.  

 Segundo Carlos Vainer, tal movimento é segregacionista, já que as livres forças 

do mercado, ao ordenar a ocupação, aumentam as desigualdades sociais.6 Uma das 

terríveis consequências é a destinação das áreas mais desvalorizadas (em termos de 

infraestrutura e urbanismo sadio) à população de menor poder aquisitivo. Estas áreas são 

as mais precárias, mais social e ambientalmente frágeis. Consequentemente, as regiões 

estruturadas e esteticamente agradáveis acabam pertencendo a quem pode pagar mais 

por elas. 

 Em termos jurídicos, o instrumental previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001), dentre eles o Plano Diretor, surge, então, como uma possibilidade de 

democratizar o uso do espaço público. Nesse caso, vê-se a interferência estatal dentro 

das estruturas de mercado para tentar corrigir distorções e diminuir desigualdades 

criadas na sociedade. Tal política urbanística advém da necessidade de se administrar o 

espaço urbano.  Na cronologia dos Planos Diretores a que a cidade de São Paulo foi 

submetida até a atualidade, podemos inferir que esta preocupação com o ambiente 

urbano é recente e o último plano em vigor na capital, o Plano Diretor Estratégico (PDE), 

estabelecido pela Lei Municipal nº 16.050/2014, é o mais completo e com maiores 

subdivisões para atuação da Prefeitura Municipal e da população. 

 
1 DIREITO À CIDADE: A BUSCA POR ESPAÇOS PÚBLICOS VERDADEIRAMENTE 
DEMOCRÁTICOS 

 

 A noção de direito à cidade visa efetivar os princípios da dignidade da pessoa 

humana e, no plano urbanístico, superar as desigualdades por meio da promoção da 

justiça social.7 Na ótica do presente trabalho, vê-se que os movimentos culturais 

populares dialogam com a questão do direito à cidade a partir do momento que, 

concretamente, utilizam espaços geográficos determinados para a reivindicação de 

direitos e melhorias expressados em sua arte. 

 Em termos jurídicos, a relevância que se dá à participação popular para a 

construção de políticas e, no caso presente, de um ideário de cidade mais inclusiva, já é 

                                                
6
 VAINER, Carlos. Pátria, empresa e mercadoria – Notas sobre a estratégia discursiva do 

Planejamento Estratégico Urbano. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A 
cidade do pensamento único – Desmanchando consensos. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2002, p. 
75-104. 
7
 MELO, Maria Elda Fernandes. Direito à cidade e democracia como direitos fundamentais – Estudo 

de caso. Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, São Paulo,v. 55, ago/set. 2014, p. 5-14. 
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reconhecida no Estatuto da Cidade. No contexto paulista, o PDE reconheceu tal valor, 

sendo que a construção do plano teve processo participativo popular em várias de suas 

fases, com audiências públicas, fichas disponibilizadas online no site da Prefeitura 

Municipal, revisões populares de projetos, etc. 

 Há, nesse ponto, portanto, a constatação de que os habitantes de determinada 

localidade possuem conhecimentos e demandas sobre o espaço que ocupam e vivem; 

seja ele a cidade em concepção ampla de espaço ou com foco mais específico (um 

bairro, por exemplo). São os moradores locais, aqueles que possuem interesse nas 

melhorias do ambiente, que merecem ser ouvidos. Se passarmos para o plano da 

efetividade da lei urbanística, vislumbra-se que existe uma relação de causa e efeito 

entre aquele que reivindica determinada demanda e o espaço geográfico em que essa lei 

está inserida e pretende atuar.  

 Essa dinâmica pode se observada por meio das chaves da democracia e do 

conflito. Aqui, entende-se a necessidade do conflito social para o avanço democrático. O 

avanço democrático advém do conflito e desconforto causado por manifestações 

populares, podendo e devendo serem estas também culturais; expressando-se através 

da arte as mazelas sociais que precisam ser solucionadas. O conflito é entendido, assim, 

como o choque entre realidades muito diferentes contidas dentro da grade urbe. Com 

relação à cidade de São Paulo, Glória da Anunciação Alves, propõe a seguinte reflexão: 

 

A cidade, enquanto uma materialização espacial, é condição, meio 
e produto da reprodução social. Hoje sua produção, que é sempre 
contínua e resultado de um processo histórico, tem sido 
formalmente marcada pelas ações de agentes que representam o 
poder público e os empreendimentos privados. Mas a produção da 
cidade não pode ser resumida a ação desses dois agentes. A 
população, articulada ou não, representada ou não por 
movimentos sociais, a partir de seu cotidiano também interfere e 
produz o espaço, gerando muitas vezes o conflito.

8
 

 

 Interessante apontar duas questões. A primeira delas diz respeito à existência de 

disparidades socioeconômicas que, de um ponto de vista crítico, acabam inevitavelmente 

gerando conflitos sociais. A segunda delas diz respeito à necessidade da existência do 

conflito e posterior consenso para o avanço democrático.  

 O trabalho foca-se nessa segunda percepção e dialoga na ideia de que cabe aos 

instrumentos urbanísticos fomentar a real democratização dos espaços públicos para que  

exista a possibilidade real de debates, conflitos e subsequentes progressos. Entretanto, 

                                                
8
 ALVES, Glória Anunciação de. A lógica e os embates na produção da cidade: o caso de São Paulo. 

Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.  Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (44). Disponível em: 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-44.html>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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quando se pensa espaço público paulistano, na maioria das vezes, ainda não se enxerga 

a real democratização destes espaços. Os espaços elencados para desenvolvimento 

cultural que deveriam servir como ambiente agradável para troca de ideias e experiências 

(para favorecer o desenvolvimento da urbe) são segregacionistas na medida em que 

selecionam determinados tipos de público e/ou determinados tipos de arte.  Apesar de 

toda proposta participativa pretendida, ainda reina a lógica excludente do mercado e da 

segregação espacial. 

 
2 CRIMINALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS CULTURAIS POPULARES NA ÓTICA DA 
CRIMINOLOGIA CRÍTICA CULTURAL 

 

 Se, de um lado, tem-se a questão da efetividade democrática que se insere no 

conflito enquanto debate fomentador (o conflito da diversidade de ideias); há, por outro 

lado, o conflito que resvala na criminalização de determinadas condutas (o conflito da 

intolerância e do preconceito). Nesse aspecto, chama a atenção o viés das políticas 

criminais do Estado focado em determinados setores sociais. Aqui, a coincidência de 

fatores se estreita: o direito à cidade, que deveria servir à democratização real dos 

espaços públicos, acaba sendo prejudicado por determinadas políticas de criminalização 

que atacam e se focam em movimentos culturais populares que, dentre outras 

demandas, também reivindica os espaços públicos. 

 Os estudos da criminologia crítica são o recurso usado para se evitar 

determinados pensamentos intuitivos. No âmbito da relação espaço-crime, a identificação 

da população local com o espaço se faz necessária para incluir este espaço como de seu 

pertencimento. Pertencer ao ambiente integra e inibe a ocorrência de crimes. O controle 

social informal, tratado na Escola de Chicago, demonstra que quando se estabelece o 

vínculo das pessoas com a comunidade local, passa-se a cuidar deste ambiente. A 

relação de vizinhança e fiscalização estabelecida pela identificação com o meio social faz 

os índices de criminalidade diminuírem. Shecaira destaca que, ao contrário: 

 

[...] a ruptura dos vínculos locais e a debilitação das restrições e 
inibições do grupo primário, sob a influência do ambiente urbano, é 
em grande medida responsável pelo aumento das condutas 
delituosas nas cidades grandes. É isso que explica os maiores 
índices de criminalidade, ou de condutas, desviadas, serem, em via 
de regra, mais pronunciados nas grandes cidades do que nas 
pequenas, em proporção que chega a ser de três a quatro vezes, 
conforme a localidade e os períodos.

9
 

 

                                                
9
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 Nesse sentido, o esforço por cidades mais democráticas, como faz o PDE 

paulistano, se coaduna com a ideia trazida pela criminologia crítica de que espaços mais 

democráticos são espaços com menos propensão à ocorrência de crimes. Todavia, 

determinados arcabouços legais da política criminal paulista, conforme se demonstrará 

no próximo item, vão na contramão do movimento que o próprio PDE pretende efetivar.10
 

 No âmbito da criminalização de movimentos artísticos populares e seu 

cerceamento no aproveitamento do espaço público, recorre-se aos estudos de Danilo 

Cymrot. Ele define a criminalização do movimento funk da seguinte maneira, à luz da 

criminologia crítica: 

 
No discurso oficial, não é exatamente o estilo musical ou o estilo de 
festa que é alvo da repressão, mas as condutas criminosas e 
contravencionais praticadas em seu contexto. Não se deve tentar 
justificar a violência das galeras sob eufemismos nem mascarar a 
opressão e os objetivos primordiais das facções criminosas (lucro 
econômico) sob a imagem nostálgica e idealizada do bandido 
justiceiro e protetor. A teoria crítica denuncia, todavia, que essas 
mesmas práticas criminosas e contravencionais, quando cometidas 
em outros contextos, por exemplo, em festas frequentadas pela elite 
econômica e política do país, permanecem impunes.  
A violência permeia todos os ambientes e todas as classes sociais, 
mas é a violência praticada pelas classes baixas da população que é 
vista como ameaçadora. [...] O funk é ameaçador porque, apesar de 
ter se popularizado, ainda é identificado com aglomerações de jovens 
negros, pobres e favelados, um setor visto de forma generalizada e 
estereotipada como ameaçador em uma sociedade racista e que não 
fornece estruturalmente os meios para realizarem de forma lícita as 
metas culturais. 
O funk é apropriado pelo mercado e reproduz valores da sociedade 
ampla, como o consumismo. Contudo, ainda que não 
intencionalmente, questiona outros valores, como a ética do trabalho, 
o mito da democracia racial e reivindica uma democratização do 

espaço público.
11

 

 

 A análise supracitada se mostra bastante qualificada e se relaciona ao artigo 

Urban Grafitti: Crime, Control and Resistence, marco teórico que deu início ao que se 

pode descrever como vertente criminológica que procura analisar a criminalização de 

                                                
10

 “O desafio de prevenção da criminalidade na cidade de São Paulo começa pela integração dos 
bairros periféricos à cidade propriamente dita, ou seja, pelo acesso dessas populações segregadas 
aos serviços públicos tais como educação, lazer etc. A cidade é o locus das possibilidades, da infra-
estrutura, do saneamento básico, dos meios eficientes de transporte, dos empregos e da renda. Essa 
condição deve ser estendida aos bairros excluídos do pacto urbano. A crescente tensão entre os 
bairros abastados e os periféricos alimenta ainda mais a sensação de segregação urbana.” 
(TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crime e cidade: violência urbana e a Escola de Chicago. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 151). 
11

 CYMROT, Danilo. A criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica. 2011. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, p.196-197. 
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condutas artísticas que confrontam os ditames sociais predominantes.12 Segundo 

Furquim e Stefanuto Lima, está se falando de criminologia cultural.  

 Interessante notar que a expressão cultural da população expõe aquilo que não se 

quer solucionar porque não é interessante ao sistema e, por isso, deve ser barrada. 

Nessa chave de análise, cumpre notar que é o que fazem os “pancadões”. Além de 

serem movimentos de resistência cultural em si, por demandarem espaços públicos que 

supostamente não deveriam ocupar, também buscam expressar em suas plataformas 

artísticas (letras de músicas, modos de danças, etc.) os problemas sociais que 

enfrentam. 

 
3 PERSEGUIÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL E RESISTÊNCIA SOCIOCULTURAL: O 
CASO DOS “PANCADÕES” EM SÃO PAULO 

 

 Apresentado o quadro teórico, o presente item explora em concreto como 

determinadas políticas criminais atuam especificamente na questão dos “pancadões”. 

Nessa altura, chamam a atenção determinadas dinâmicas legislativas.  

 Em dezembro de 2015, por meio do Decreto Municipal nº 54.734/2013, o poder 

executivo paulistano, responsável pela maior parte do desenvolvimento e sanção do 

PDE, regulamentou a Lei Municipal nº 15.777/2013 (conhecida vulgarmente como “Lei do 

Psiu”) que impõe limite de 50 decibéis de som em ambientes públicos.13 Isso significa 

que, de acordo com a norma, sons de volume maior que o barulho de uma conversa são 

passíveis de sanção, podendo ser repreendidos pelas autoridades policiais assim que 

seus membros tomarem conhecimento do fato.  

 O noticiário da época advertiu para a relação entre a regulamentação da lei e as 

reclamações de determinadas parcelas da população que são contra a existência dos 

“pancadões”.14 Por um lado, essas dinâmicas representam aquilo que se procurou expor 

no presente trabalho: a presença do conflito social enquanto inibidor de determinadas 

práticas culturais e artísticas (conflito enquanto intolerância). Por outro lado, também 

chama a atenção o modo como essa legislação interfere no âmbito de outra dinâmica 

aqui já apontada: ao se proibir a realização de “pancadão”, impede-se que determinados 

grupos sociais se apropriem do espaço público para se manifestar e utilizar esses meios 

como forma de expansão democrática (conflito enquanto emancipação). 

                                                
12

 FURQUIM, Saulo Ramos e LIMA, Luiz Gustavo Stefanuto. Aportes iniciais sobre a criminologia 
cultural e a pertinência no universo subcultural. Revista Transgressões – Ciência Criminal em debate. 
Natal, vol. 3, n.1, maio 2015. 
13

 O ESTADO DE SÃO PAULO. Haddad regulamenta lei que proíbe ‘pancadões’ e som alto nas ruas. 
Janeiro 2014. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-regulamenta-lei-
que-proibe-pancadoes-e-som-alto-nas-ruas-imp-,1113978>. Acesso em: 14 ago. 2016. 
14

 Vide item 13. 
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 Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Fernando Haddad, então prefeito 

de São Paulo, havia declarado que não seria com repressão que a questão dos bailes 

funk se resolveria, porém, não é o que se observa pela regulamentação estabelecida na 

Lei do Psiu. O que acontece, de fato, é o veto à cultura sem se projetar opções de 

melhoria na comunidade afetada. Se nas ruas e parques, que são locais públicos 

acessíveis a quem não tem condições socioeconômicas de alugar um espaço privado (ou 

mesmo pagar o ingresso), não é possível se reunir para desenvolver música, então não 

sobram outras opções à população.15 

 Como se sabe, os “pancadões” são conhecidos por serem movimentos culturais 

com bastante simplicidade em sua formatação. As festas características do movimento 

funk se configuram na reunião de pessoas em torno de automóveis, normalmente em 

comunidades ou próximo a elas, com caixas de som reproduzindo músicas funk - 

também paredões de som (caixas de som empilhadas) nestes ambientes comunitários. 

Dentro dessa constatação, outro ponto de atenção se dá no âmbito legislativo estadual: a 

aprovação da Lei Estadual nº 16.049/2015, norma dispõe sobre a emissão de ruídos 

sonoros emitidos por veículos automotores. Em suma, a lei proíbe que automóveis 

emitam ruídos sonoros “classificados de alto nível pela legislação vigente mais restritiva” 

(artigo 1º). 

 Do ponto de vista legislativo, atenta-se que a lei em questão foi fruto de demandas 

políticas de setores políticos considerados conservadores.16 Do ponto de vista jurídico, a 

lei estadual é incongruente não só com o PDE da cidade de São Paulo, mas com todo a 

construção jurídica sobre acesso e estímulo à cultura. Ao barrar música em locais 

públicos e impor multa de mil reais (artigo 2º), a referida lei proíbe que se aproveite a 

cidade enquanto espaço democrático e nega que se faça dela parte muito importante na 

construção social. 

 Pode-se perceber, portanto, que, dada a existência de tais políticas criminais, a 

utilização dos espaços públicos englobados pelo no PDE (praças, ruas, parques) é 

prejudicada e determinados movimentos culturais acabam não aproveitando ao máximo 

tais locais para o desenvolvimento da cultura popular e para o avanço do debate 

democrático. Nesse contexto, Paulo Lins acredita que estes procedimentos limitam a 

cultura segregando e enfraquecendo certas condutas. Ainda, este tipo de proibição seria 

resquício racista; afinal, em sua maioria os negros e pobres trazem para melodias a 

questão da desigualdade, o que incomoda parcela da população que não pretende 

                                                
15

 Ressaltando que além desta lei que proíbe “pancadões”, ainda vigora a lei do silêncio que seria 
destinada a fiscalização de barulho que atrapalhe o eventual sossego da vizinhança: trata-se, 
portanto, de dupla sanção na mesma temática. 
16

 A lei em tela é fruto do Projeto de Lei nº 455/15, capitaneado pelos deputados Coronel Camilo 
(PSD) e Coronel Telhada (PSDB). 
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resolver ou ajudar a resolver as mazelas da cidade.17 Eis que o conflito de um grau 

(aquele das classes) acaba impossibilitando que o conflito de outro grau (aqueles dos 

debates democráticos) se apresente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho pretendeu relacionar direito à cidade e crminilogia cultural 

tendo como caso os “pancadões” em São Paulo. As normas jurídicas apresentadas 

revelam um conflito entre quem deveria utilizar o espaço público e quem efetivamente o 

compõe. Estas leis são fundamentadas a partir da ideia de proteção e limpeza sonora da 

cidade, entretanto, elas não parecem servir sem distinções a todas as parcelas da 

população e neste ponto aprecia-se a perspectiva criminológica. 

 Entendemos que a cidade de São Paulo, diferentemente de outros municípios, 

tem centralidade na política urbana e apresenta avanços muito significativos em 

legislação de planejamento urbano, notadamente em seu vigente PDE. Devido à história 

da formação da capital, reivindicações legais e instrumentos institucionais fortes para 

tentar suprir as demandas urbanas gritantes foram necessários. Pelo avanço e 

pioneirismo na política urbana, esperava-se de São Paulo maior capacidade na solução 

das mazelas da urbe. Entretanto, muitos instrumentos criados não se articulam ou se 

comunicam, fazendo com que falhas sociais não sejam democraticamente solucionadas. 

 A conclusão, todavia, aparentemente caminha para criminalização de movimentos 

artísticos populares, exemplificado com o movimento funk, como mecanismo criado para 

excluir parcela da população da atuação na comunidade urbana. Esta participação é 

cerceada fisicamente ao impedir, mediante poder de polícia, que estes movimentos se 

manifestem e se desenvolvam em locais públicos, marginalizando sua manifestação e 

impedindo sua definição enquanto cultura.  

 Os movimentos culturais e artísticos se apresentam no contexto do direito à 

cidade porque, em primeiro lugar, ocupam o espaço público e, em segundo lugar, porque 

utilizam suas plataformas artísticas para reivindicar direitos e denunciar desigualdades. A 

criminologia cultural chama a atenção para a existência de relações entre criminalização 

de condutas e manifestações artísticas de determinadas classes. Em São Paulo, o PDE 

representou um avanço nos debates de direito à cidade, porém, por outro lado, 

determinadas políticas criminais trazem à tona a persistência da criminalização de 

movimentos populares reivindicatórios. O espaço público, que deveria ser ocupado, 

                                                
17

 CARTA CAPITAL. Paulo Lins: “O Brasil é um país em guerra”. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/paulo-lins-o-brasil-e-um-pais-em-guerra-8852.html>. Acesso 
em: 10 abr. 2017. 
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acaba perdendo essa qualidade na medida em que o direito penal avança sobre as 

condutas de determinados grupos artísticos. 
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