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RESUMO

O presente trabalho decorre de pesquisa em andamento no estágio de Pós-Doutoramento vinculado ao Programa de Pós-Graduação strictu sensu 
em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e apresenta como tema a objeção de consciência, cuja delimitação está centrada na 
perspectiva de investigar sua relação com a judicialização da educação a partir da jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988, 
tendo como ambiente de investigação o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em julgados relacionados à seção judiciária do Rio de 
Janeiro, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para Correia (2015, p. 13) “a objecção de consciência constitui um tema importante 
em qualquer lugar ou tempo”. O desafio que se coloca para a pesquisa, ao articular os temas objeção de consciência e educação, decorre dos 
dilemas e de escolhas que possam surgir a partir de um possível confronto de interpretações a partir das escrituras e das leis, pois remete a uma 
reflexão feita por Habermas (1997), ao discorrer sobre a dificuldade que teve ao se deter em discussões especializadas do Direito e o respeito que 
desenvolveu em relação à área, destacando a importância de sugestões voltadas para a clarificação da compreensão paradigmática que serve de 
pano de fundo ao direito e à moral. O problema da pesquisa em andamento: Quais os fundamentos empregados pelos tribunais no julgamento de 
casos relacionados à educação em que o conflito de interesse submetido ao Poder Judiciário envolva o exercício do direito à objeção de 
consciência? O objetivo geral consiste em analisar o direito à objeção de consciência e sua relação com a judicialização da educação, tendo a 
pesquisa os seguintes objetivos específicos: a) Investigar os antecedentes históricos e documentais relacionados ao direito à objeção de 
consciência de modo a contextualizar o tema no contexto internacional e no ordenamento jurídico brasileiro; b) Mapear as categorias de conflitos 
de interesse submetidos ao Poder Judiciário que tenham por fundamento exercício do direito à objeção de consciência e selecionar os casos 
relacionados à educação; c) Examinar os fundamentos empregados pelos tribunais no julgamento de casos relacionados à educação em que o 
conflito de interesse submetido ao Poder Judiciário envolva o exercício do direito à objeção de consciência. A metodologia pode ser sintetizada 
em pesquisa documental e bibliográfica. Objeção de consciência: delimitação conceitual. O tema objeção de consciência requer algumas cautelas 
na exposição, uma vez que que, em sua abordagem, o pesquisador adote algumas cautelas que permitam ao leitor perceber o contexto em que a 
abordagem está sendo feita, no esforço empreendido para a sua delimitação conceitual. Essa cautela se faz necessária de modo que se possa 
pensar em diferentes variáveis, tais como: (1) se o recorte da abordagem se desenvolve no tempo presente ou em algum outro momento da 
história da humanidade; (2) se possível identificar sobre qual fundamento se pretende exercer a objeção de consciência; (3) se o fundamento 
decorre de um documento internacional ou nacional; (4) a natureza do documento sobre o qual se fundamenta o exercício da objeção de 
consciência. Esse rol é meramente exemplificativo e se presta apenas para um esforço inicial de problematização de diferentes questões que 
podem estar relacionadas ao tema. As obras de Albendea (1988), Born (2104), Cattelain (1973), Correia (1993) Guzman e Miralles (2006), Major 
(1992), Roca (1993) proporcionaram ao pesquisador, até a presente etapa de estudos, a percepção do quanto o tema objeção de consciência é 
desafiador. Como aponta Born (2014, p. 13) “o imperativo de consciência protegido pela Constituição [brasileira] e pelas convenções 
internacionais de direitos humanos carece da identificação das liberdades a serem protegidas e a delimitação do seu exercício para serem 
efetivadas”.

Ciências Jurídicas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


