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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA 

CAPITAL/SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por intermédio do 70º Promotor de Justiça da Capital que assina 

digitalmente1, designado para assumir as funções do 7º Promotor de Justiça 

do Patrimônio Público e Social da Capital, com fundamento no artigo 37 e 

artigo 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; artigos 1º, inciso IV, 5º 

e 21, todos da Lei n° 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública); artigo 25, IV, 

alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público); artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 734/1993 

(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo), e com base 

nos dados probatórios coligidos nos autos do Inquérito Civil n° 

14.0695.0001159/2016-3, bem como pelos motivos de fato e de direito a 

seguir expostos, vem, respeitosamente, propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA em 

face do ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de Direito Público, 
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CNPJ nº 46.379.400/0001-50, representado judicialmente pela Procuradoria 

Geral do Estado2 (Subprocuradoria Geral da Área do Contencioso – Rua 

Pamplona, nº 227, 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01405-902),  

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 

 

 

1. DOS FATOS 

 

    O incluso Inquérito Civil n° 14.0695.0011159/2016-3 

(DOC 1) foi instaurado em 24 de novembro de 2016, por ter chegado ao 

conhecimento da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da 

Capital, por força de representação (DOC 2) endereçada originalmente à 

Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do e-

mail marcelostephan90@gmail.com, por pessoa que se identificou como 

MARCELO STEPHAN CAETANO DA SILVA, notícia de que a POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO deflagrou concurso público para 

o provimento de 2.293 cargos de Soldado PM de 2ª Classe, cujo edital nº DP-

2/321/16 (DOC 3), mais especificamente no Capítulo II, item 2.3., estabelece 

que o candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando “for 

visível na hipótese do uso de uniforme que comporte camisa de manga curta e 

bermuda, correspondente ao uniforme operacional de verão, conforme 

descrito no “Anexo F””.  

                                                                                                                            
1Artigo 1º, §2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/2006; 
2 Artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 478/1986;  

mailto:marcelostephan90@gmail.com
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    Naquela ocasião o representante aduziu que o Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 898.450, 

reconheceu a repercussão geral do tema e deu provimento ao recurso, fixando 

tese nos seguintes termos: "Editais de concurso público não podem 

estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais 

em razão de conteúdo que viole valores constitucionais". 

 

    Ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo foi solicitado que informasse no que consistia a situação excepcional e 

que – em tese – violaria valores constitucionais a impedir o ingresso de 

candidato que eventualmente apresentasse tatuagem visível no caso de “uso 

de uniforme que comporte camisa de manga curta e bermuda, correspondente 

ao uniforme operacional de verão, conforme descrito no “Anexo F””, 

consoante consta Capítulo II, item 2.3., do Edital nº DP-2/321/16, referente ao 

concurso público para o provimento de 2.293 cargos de Soldado PM de 2ª 

Classe, considerando a r. decisão do Supremo Tribunal Federal, com 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 898.450 (DOC 04). 

 

    Em resposta, o Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo sustentou, em síntese, que a vedação está prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho 

de 2016, o qual ainda não foi declarado inconstitucional, razão pela qual a 

decisão do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de “retirar” o 



                                       

                                  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
    PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 

 Rua Riachuelo nº 115 - 7º andar - Centro - CEP 01007-904 
                  +55 11 3119-9539 | FAX: +55 11 3119 9948 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 
4 
 

supracitado ato normativo do ordenamento jurídico. Sustentou, ainda, que o 

impedimento está em consonância com o disposto no artigo 42 da 

Constituição Federal (DOC 5).  

 

    À Procuradoria Geral de Justiça foi endereçada 

representação pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade do 

artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho 

de 2016, em face da Constituição do Estado de São Paulo (artigos 4º, e 115, 

incisos I e II) (DOC 6).  

 

    Em consulta ao portal da FUNDAÇÃO VUNESP, na Rede 

Mundial de Computadores3, constata-se que o concurso público para o 

provimento de 2.293 cargos de Soldado PM de 2ª Classe, referente ao Edital 

nº DP-2/321/16, ainda está em andamento, com a publicação da “estatística de 

inscritos”, não tendo sido realizada, até esta data, a primeira prova escrita 

(DOC 07). 

    Com efeito, basta simples consulta de jurisprudência no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para se constatar que, a 

cada concurso deflagrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

inúmeros mandados de segurança são impetrados por pretensos candidatos 

que se vêm impedidos de participar do certame por possuírem tatuagens, 

                                         
3 Disponível em: https://www.vunesp.com.br/PMES1602; 
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mesmo sem conteúdo que viole valores constitucionais, por força da referida 

cláusula restritiva. 

 

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

    Os incisos II e IIII do artigo 1º da Constituição Federal 

estabelecem que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, 

dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.  

  

    O artigo 3º da Magna Carta prevê que são objetivos desta 

mesma República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem 

como promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de 

discriminação.  

    Também estão garantidos na Carta Maior (artigo 5º) a 

igualdade entre homens e mulheres, a livre manifestação de pensamento, as 

liberdades de consciência, de expressão da atividade intelectual e artística, 

bem como de trabalho, este erigido a direito social (artigo 6º). 

 

    O artigo 37, caput, da CF/88 estabeleceu que a 

administração pública obedecerá aos princípios da legalidade e da 

impessoalidade, dentre outros. Seus incisos I e II instituíram, como regra, a 

realização de concurso público de provas ou de provas e títulos para ocupação 
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de cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros que preencham os 

requisitos previstos em lei.  

 

    De fato, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao 

Recurso Extraordinário nº 898.450/SP (DOC 8), reconheceu a repercussão geral e 

fixou a seguinte tese: 

 

“Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 

tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole 

valores constitucionais.” 

 

    Contrario sensu, de acordo com esta tese, quaisquer 

cláusulas insertas em editais de concursos públicos e que restrinjam a 

participação de candidatos com tatuagens que não violem valores 

constitucionais configuraria afronta à Constituição Federal, mais 

especificamente aos artigos 5º, inciso I, e 37, incisos I e II.  

 

    No Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual nº 

1.291, de 22 de julho de 2016 (DOC 9), instituiu as regras para o ingresso na 

Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

    Em seu artigo 3º dispôs o seguinte: 
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“Artigo 3º - O candidato ao ingresso não poderá apresentar tatuagem que, 

nos termos do detalhamento constante nas normas do Comando da Polícia 

Militar: 

I - divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos 

inerentes aos integrantes da Polícia Militar; 

II - faça alusão a: 

a) ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas 

ou que pregue a violência ou a criminalidade; 

b) discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; 

c) ideia ou ato libidinoso; 

d) ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos; 

III - seja visível na hipótese do uso de uniforme que comporte camisa de 

manga curta e bermuda, correspondente ao uniforme operacional de 

verão.” (destacamos) 

 

    As vedações previstas nos incisos I e II acima transcritos 

não violam a Constituição Federal. Estão em consonância com a tese 

resultante do tema 838 da repercussão geral reconhecida no Recurso 

Extraordinário nº 898450/SP. 

 

    No entanto, patente que o artigo 3º, inciso III, da Lei 

Complementar Estadual nº 1.291/2016, ao vedar que o candidato ao ingresso 

apresente tatuagem que seja visível na hipótese do uso de uniforme que 
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comporte camisa de manga curta e bermuda (uniforme operacional de verão), 

independentemente do tipo da manifestação que a gravura represente, é 

flagrantemente inconstitucional. 

 

   Somente pelo fato de possuírem tatuagens visíveis com o 

uso do uniforme de verão da Polícia Militar, ainda que não firam valores 

constitucionais, pretensos candidatos ficam impedidos de concorrer em 

igualdade de condições.   

 

    Evidente que o dispositivo viola os princípios da 

legalidade e da impessoalidade. Afronta as garantias constitucionais e o 

direito social já mencionados. Impede a livre participação de candidatos no 

concurso público com elemento discriminatório contrário à Constituição.  

 

 

3. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA 

 

    Reza o artigo 300 do CPC que a tutela provisória de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.  
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    No caso vertente, os elementos coligidos no curso do 

incluso inquérito civil demonstram não só a probabilidade do direito, mas a 

inequívoca ilegalidade contida no Capítulo II, item 2.3 do Edital nº DP-

2/321/16 do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, calcado em 

dispositivo de Lei Complementar Estadual manifestamente inconstitucional e 

que também afronta tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal com o 

reconhecimento de repercussão geral.  

 

    De acordo com a FUNDAÇÃO VUNESP o concurso 

público ainda se encontra no encerramento da etapa de inscrições, isto é, 

ainda não se iniciou a fase seguinte, qual seja, a das provas escritas.  

 

    Portanto, ainda é possível a suspensão do certame, com a 

supressão do item 2.3 do Edital nº DP-2/321/16 e reabertura do prazo de 

inscrições, com as devidas publicações, de modo a possibilitar a mais ampla 

participação de interessados, especialmente de todos aqueles que possuam 

tatuagens, ainda que visíveis com o uniforme de verão, desde que não 

afrontem valores constitucionais. 

 

    Caso não seja deferida a tutela de urgência, de forma 

liminar e antecipada, se perpetuará não só o perigo, mas sim o efetivo dano a 

todos aqueles que pretendem participar do concurso público em igualdade de 

condições.  
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   Considerando a longa duração dos processos judiciais, 

estará severamente ameaçado o resultado útil do processo. 

  

    Caso não seja deferida a tutela e se, ao final, a presente 

ação for julgada procedente, terá havido não só o desnecessário gasto de 

dinheiro público com toda a execução do concurso anulado, mas também 

evitável dispêndio de recursos e energia por parte daqueles candidatos que 

tiveram suas inscrições deferidas e efetivamente realizaram as etapas 

seguintes do certame.  

 

    E mais. 

 

    Se ao término do processo for acolhido o pedido 

subsidiário do Ministério Público e for declarada a nulidade somente da 

cláusula abusiva, mas não de todo o certame, restará senão impossível, muito 

difícil a execução, na medida em que candidatos que não possuam tatuagens 

visíveis já estarão aprovados e nomeados, enquanto haverá necessidade de 

realização de novo certame somente para possibilitar a participação universal 

de interessados.   

    Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual 

decisão justamente porque ainda não foram realizadas as provas escritas do 

certame.  
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      Necessário, ainda, que à POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO seja determinado, também em sede de tutela 

provisória de urgência, que se abstenha de realizar qualquer concurso público 

de ingresso de pessoal cujo edital contenha cláusula que vede a participação 

de candidato portador de tatuagem visível, desde que não viole valores 

constitucionais, independentemente do tipo de uniforme a ser usado na 

Corporação. 

       Caso contrário, a cada concurso deflagrado no decorrer do 

processo que se inicia com a presente inicial, cujo edital contenha referida 

cláusula restritiva, haverá necessidade de propositura de nova Ação Civil 

Pública, com renovado e específico pedido de tutela de urgência antecipada.  

 

     Também não se pode descartar, por hipótese, a anulação 

administrativa do concurso deflagrado pelo Edital nº DP-2/321/16, fazendo 

com que esta ação perca seu objeto, para que imediatamente outro com o 

mesmo teor seja publicado, obrigando, da mesma forma, a repetição de 

propositura de Ação Civil Pública.  

 

4. DOS PEDIDOS 

 

     Diante do exposto, distribuída e autuada esta com o 

Inquérito Civil n° 14.0695.00111159/2016-3, nos termos do artigo 109 da Lei 

Complementar Estadual n° 734/93, requer o Ministério Público: 
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4.1. a concessão liminar da tutela provisória de urgência antecipada para que 

seja suspenso o andamento do concurso público para o provimento de 2.293 

cargos de Soldado PM de 2ª Classe, deflagrado pelo Edital nº DP-2/321/16 até 

a supressão do item 2.3. do Capítulo II, com as devidas publicações e 

reabertura de prazo para inscrições; ou até que seja publicado de novo edital 

sem cláusula que impeça candidato ao ingresso de apresentar tatuagem visível 

na hipótese do uso de qualquer uniforme da Corporação, exceto quando violar 

valores constitucionais; 

  

4.2. a concessão liminar da tutela provisória de urgência antecipada 

determinando que o ESTADO DE SÃO PAULO, através da POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, se abstenha de realizar qualquer 

concurso público de ingresso de pessoal cujo edital contenha cláusula que 

vede a participação de candidato portador de tatuagem visível, desde que não 

viole valores constitucionais, independentemente do tipo de uniforme a ser 

usado na Corporação;  

 

4.3. diante da inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso III, da Lei 

Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho de 2016, seja julgada 

procedente a presente ação para que seja reconhecido e declarado nulo o 

concurso público para o provimento de 2.293 cargos de Soldado PM de 2ª 

Classe, deflagrado pelo Edital nº DP-2/321/16,  bem como todos os atos dele 

decorrentes, inclusive eventuais investiduras;  
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4.4. subsidiariamente, diante da inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso III, 

da Lei Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho de 2016, seja julgada 

procedente a presente ação para que seja reconhecido e declarado nulo 

somente o item 2.3. do Capítulo II do Edital nº DP-2/321/16 do concurso 

público para o provimento de 2.293 cargos de Soldado PM de 2ª Classe, 

determinando-se ao ESTADO DE SÃO PAULO, através da POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, a republicação do Edital nº DP-

2/321/16 com a supressão da supracitada cláusula e a reabertura de prazo para 

inscrições, ou a publicação de novo edital sem que dele conste cláusula que 

impeça candidato ao ingresso de apresentar tatuagem visível na hipótese do 

uso de qualquer uniforme, exceto quando violar valores constitucionais;  

  

4.5. seja julgada procedente a presente ação para que o ESTADO DE SÃO 

PAULO, através da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO,  

seja condenado na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar 

concursos públicos de ingresso de pessoal cujos editais contenham cláusulas 

que vedem a participação de candidatos portadores de tatuagens visíveis, 

desde que não violem valores constitucionais, independentemente do tipo de 

uniforme a ser usado na Corporação;     

 

4.6. seja determinada a citação do ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa de 

seu representante legal, para responder, caso queira, aos termos da presente 

ação, sob pena de revelia; 
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4.7. seja autorizado ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do 

Código de Processo Civil para a realização dos atos processuais; 

 

4.8. seja permitida a produção de todo o tipo de prova admissível no 

ordenamento jurídico (depoimento pessoal, testemunhal, documental, pericial, 

vistoria, inspeção judicial, etc.); 

 

4.9. seja o demandado condenado ao pagamento das custas, emolumentos, 

encargos e demais despesas processuais; 

 

4.10. seja o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos (artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e artigo 87 do Código de Defesa do 

Consumidor); 

 

4.11. não seja realizada a audiência de conciliação ou de mediação, ante a 

vedação prevista no artigo 841 do Código Civil (artigo 319, VII, CPC); 

 

4.12. seja determinada a intimação pessoal do Órgão Ministerial de todos os 

atos e termos processuais, com fulcro no artigo 180 do CPC e artigo 224, 

inciso XI, da Lei Complementar Estadual n° 734/93. 

 

   Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.00, em cumprimento ao 

disposto no artigo 291 do CPC. 
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   São Paulo, 25 de janeiro de 2017. 

 

Otávio Ferreira Garcia 

           Promotor de Justiça 


