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Ofício NUDEM n° 175/2020 

 

ILUSTRÍSSIMO/A SENHOR/A PREFEITO/A 

 

 

 

 

 

O NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E 

DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES (NUDEM), órgão da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício das atribuições constitucionais 

e legais que lhes são conferidas pelos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da 

República Federativa do Brasil; artigo 103 da Constituição do Estado de São Paulo; artigo 

4º, inc. II e XI, da Lei Complementar Federal nº 80/94; artigo 5º da Lei Complementar 

Estadual nº 988/2006; e demais dispositivos pertinentes à espécie resolve expedir 

RECOMENDAÇÃO, em face da explanação a seguir:  

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º da Constituição Federal”; 
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CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à 

melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, 

direitos e bens, cuja defesa lhe caiba promover; 

 

CONSIDERANDO que o NÚCLEO ESPECIALIZADO DE 

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES (NUDEM) possui o 

dever, dentre outros definidos no âmbito de suas atribuições1, de propor medidas judiciais 

e extrajudiciais para tutela de interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos 

relativos aos direitos das mulheres, e acompanhá-las, assim como o de contribuir no 

planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem erradicar a 

pobreza, a marginalização e as desigualdades sociais;  

 

CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO SOBRE A 

ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 

MULHER, em seu art., 1º conceitua discriminação contra mulher “toda a distinção, 

exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou 

anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu 

estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 

qualquer outro campo”. 

 

CONSIDERANDO que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL traz 

como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, bem 

como o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e 

a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, 

 
1 As atribuições do NUDEM estão previstas na Deliberação n° 127 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, a qual dá o Regimento Interno do Núcleo Especializado de Promoção e 

Defesa dos Direitos das Mulheres. 
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sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 1º c/c art. 3º, CF/88); 

 

CONSIDERANDO que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL também 

prevê, no rol de direitos e garantias fundamentais, o direito à igualdade entre homens e 

mulheres (art. 5º, inciso I, da CF/88);          

 

CONSIDERANDO que os direitos fundamentais consagrados no 

artigo 5 º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL possuem eficácia horizontal, valendo para 

todos os particulares, tem-se que pessoas que estejam na mesma situação devem receber 

o mesmo tratamento e possuir os mesmos direitos – em respeito ao princípio da isonomia; 

 

CONSIDERANDO que a imposição da realização de exames 

invasivos para as candidatas mulheres como requisito dos concursos públicos – com a 

ausência de exame correspondente para os candidatos homens – constitui tratamento 

desigual e discriminatório que tem como base o gênero, que viola os princípios da 

dignidade humana, da igualdade de gênero e da isonomia; 

 

CONSIDERANDO que este Núcleo Especializado requereu ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de procedimento administrativo,  a 

retirada da exigência do exame de colposcopia, colpocitologia oncótica e mamografia, 

sendo este último para mulheres acima de 40 anos para as concursandas inscritas em 

certames do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como requisito de posse para 

cargo público e que o Tribunal de Justiça determinou administrativamente a retirada 

de todos os exames acima mencionados, por considerar que “é incabível a eliminação 

de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos 

de ordem abstrata e genérica situadas no campo da probabilidade”;  
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CONSIDERANDO que este Núcleo Especializado também 

ajuizou Ação Civil Pública com a pretensão de declaração de nulidade das normativas 

estaduais que determinavam a realização de exames médicos específicos e 

desproporcionais para as concursandas inscritas em certames do Estado de São Paulo – 

em específico, os exames colpocitologia oncótica (Papanicolau) e mamografia para 

mulheres acima de 40 anos (Ação Civil Pública n° 1058858-52.2017.8.26.0053)2; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, por meio da 2ª Câmara de Direito Público, reconheceu a existência de ilegalidade 

cometida pela Administração Pública ao determinar a exigência dos exames de 

colpocitologia oncótica e mamografia para mulheres, anulando, assim, os dos itens “h” e 

“i” do Anexo da Resolução SPG nº 18/2015 do Departamento de Perícia Médicas do 

Estado para os concursos públicos no âmbito do TJSP; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo compreendeu que a exigência de tais exames fere também os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, pois além de serem demasiadamente invasivos, a 

eventual identificação de anormalidade nesses exames não corresponderia a motivo apto 

a eliminar uma candidata do certame público, de modo que a imposição desses exames 

não prevalece nos quesitos de adequação (ou utilidade), de necessidade, nem de 

proporcionalidade em sentido estrito; 

 

CONSIDERANDO que a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo consolidou, assim, uma nova visão acerca de exames diferentes para 

 
2 Em específico, a ação civil pública resultou na declaração de nulidade dos itens ‘h’ e ‘i’ do Anexo da 

Resolução SPG nº 18/2015 do DPME pela violação dos direitos à intimidade, privacidade, integridade física 

e psicológica das mulheres candidatas, bem como os princípios da dignidade humana, da igualdade de 

gênero e isonomia. 
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homens e mulheres em concursos públicos – de que eles são desnecessários, invasivos, 

desproporcionais e discriminatórios; 

 

CONSIDERANDO que a elaboração de certame público, por 

parte dos MUNICÍPIOS, que imponha a realização dos referidos exames – ou de exames 

semelhantes – às candidatas mulheres ferirá também o princípio da igualdade e da 

isonomia horizontal, determinando um tratamento desigual tanto entre os candidatos 

homens e as candidatas mulheres, quanto entre as mulheres que prestam concursos 

públicos estaduais e o referido concurso municipal;  

 

CONSIDERANDO que as violações a princípios e direitos 

constitucionais devem ser evitadas e não mais prevalecem quando levadas ao Poder 

Judiciário; 

 

O NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E 

DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES (NUDEM), órgão da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECOMENDA a todos os Municípios do 

Estado de São Paulo: 

 

a) Que sigam o entendimento firmado administrativamente pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de 

procedimento administrativo, e se abstenham de exigir o 

exame de colposcopia para as concursandas inscritas em 

certames públicos municipais;  

 

b) Que sigam o precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferido na Ação Civil Pública n° 1058858-

52.2017.8.26.0053, e se abstenham de exigir a realização de 

exames invasivos, discriminatórios e desnecessários – em 
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específico os exames de os exames de colpocitologia oncótica 

e mamografia – para as candidatas mulheres ao elaborarem os 

seus concursos públicos municipais. 

                      

No mais, apresentamos nossos protestos de estima e preciosa 

admiração, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PAULA SANT´ANNA MACHADO DE SOUZA 

Defensora Pública do Estado de São Paulo 

Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das 

Mulheres 

 

 

NALIDA COELHO MONTE 

Defensora Pública do Estado de São Paulo 

Coordenadora Auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das 

Mulheres 
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