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EXECELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR-GERAL 

DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

Representação 

Ato Normativo nº 702/11-PGJ 

 

 

 

 

 

 

 

O 70º Promotor de Justiça da Capital, designado 

para assumir as funções do 7º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e 

Social da Capital, vem, respeitosamente, por meio deste, no bojo do 

Inquérito Civil nº 14.0739.0011159/2016-3, e nos termos do Ato 

Normativo nº 702/11-PGJ, representar a Vossa Excelência 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, pelas razões de 

fato e de direito a seguir expostas: 

 

DO INQUÉRITO CIVIL nº 14.0739.0011159/2016-3 

 

        Trata-se de inquérito civil instaurado em 24 de 

novembro de 2016, força de representação 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, com notícia de que a 

mailto:marcelostephan90@gmail.com
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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), 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””. 

 

     Aduziu o representante, em síntese, que o 

Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 

898.450, reconheceu a repercussão geral do tema de deu provimento, 

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 informasse no que consistia a situação 

excepcional e que – em tese – violaria valores constitucionais a impedir o 

ingresso de candidato que eventualmente apresente 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.  

     Em resumo, o Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo sustentou que a vedação está prevista no 
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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 

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

impedimento está em consonância com o disposto no artigo 42 da 

Constituição Federal.  

 

     DO DIREITO 

 

     Consoante fora noticiado pelo representante, o 

Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 

898450/SP, 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, qualquer restrição imposta em 

editais de concurso público que restrinja a participação de candidatos com 

tatuagens que não violem valores constitucionais, estaria a configurar 

afronta à Constituição Federal, mais especificamente aos artigos 5º, inciso 

I, e 37, incisos I e II.  

     Em consonância com a Constituição Federal, a 

Constituição do Estado de São Paulo, por simetria, em seus artigos 4º, e 

115, incisos I e II, previu os princípios administrativos da igualdade e da 

legalidade, bem como a exigência de concurso público, como regra, para a 

investidura a cargos públicos.  
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     Nessa linha, dispõe o artigo 3º da Lei 

Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho de 2016, in verbis: 

 

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. 

       Da leitura das vedações acima transcritas observa-

se que aquelas previstas nos incisos I e II não violam a Constituição 

Federal e a Constituição Estadual. Estão em consonância com a tese 

resultante do tema 838 da repercussão geral reconhecida no Recurso 

Extraordinário nº 898450/SP. 

 

     Do contrário, o artigo 3º, inciso III, da Lei 

Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho de 2016, ao vedar que o 

candidato ao ingresso apresente tatuagem que seja visível na hipótese do 

uso de uniforme que comporte camisa de manga curta e bermuda (uniforme 
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operacional de verão), independentemente do tipo da manifestação que a 

gravura represente, afigura-se evidentemente inconstitucional. 

 

     Isso porque, em situações não excepcionais, caso 

o candidato possua tatuagem que não viole valores constitucionais, 

especialmente aquelas descritas no artigo 3º, incisos I e II, da Lei 

Complementar Estadual nº 1.291, de 22 de julho de 2016, estará ele 

impedido de participar de certame realizado pela Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, 

     Note-se que o próprio E. Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, diante da verdadeira enxurrada de mandados de 

segurança impetrados a cada concurso realizado pela Polícia Militar, cujos 

objetos questionam a ilegalidade desta vedação, já decidiu que: 

 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Negada. Concurso 
público. Polícia Militar. Candidato considerado inapto nos 
exames médicos em razão de tatuagem no antebraço 
esquerdo. Desenho de uma flor de lótus, que fica 
escondida pela meia manga, aparecendo apenas quando 
em movimento, que não atenta contra a moral ou os bons 
costumes, nem se mostra em desconformidade com o 
edital do concurso. Aspecto, ademais, sem embasamento 
legal, que simples decreto não supre, exigido pelo 
disposto nos artigos 5º, II, 37,I e II, 42, § 1º e 142, § 3º, X, 
da Constituição Federal. Ratifica-se a medida de 
antecipação da tutela recursal no sentido de suspender 
os efeitos da eliminação do candidato por esse motivo e 
permitir a sua participação nas etapas subsequentes do 
concurso. Recurso provido. 
 
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 
ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. 
TATUAGEM. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. 
Concurso Público. Policial Militar. Reprovação na fase de 
exame de médico. Tatuagem diminuta, localizada entre 
os dedos da mão e de difícil visualização. Previsão no 
edital de exclusão do candidato com tatuagem não 
aparente. Ilegalidade e inconstitucionalidade da previsão 
editalícia. Necessidade de previsão legal dos requisitos 
que restringem o acesso a cargos públicos. Inteligência 
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do art. 37, I e II da Constituição Federal. Observância do 
quanto decidido pelo C. STF em sede de Repercussão 
geral (Tema 838), nos autos do Recurso Extraordinário nº 
898450/SP, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 
17.08.2016. Tatuagem que não atenta contra a moral, 
bons costumes ou valores constitucionais e que é 
praticamente imperceptível. Ausência de potencialidade 
de mácula à Corporação Militar. Afronta ao princípio da 
razoabilidade,isonomia e dignidade da pessoa humana. 
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO 
NÃO PROVIDOS. 

 

     CONCLUSÃO 

 

     Diante do exposto, o 70º Promotor de Justiça da 

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

Patrimônio Público e Social da Capital, respeitosamente, representa a 

Vossa Excelência 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).   

São Paulo, 16 de janeiro de 2017. 

 

 

Otávio Ferreira Garcia 

   Promotor de Justiça  

 

 


