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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
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. O problema: 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? Objetivo geral: analisar o direito à objeção de 
consciência e sua relação com a judicialização da educação. 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. O enquadramento ao simpósio é feito na perspectiva dos direitos 
humanos e da proteção social. Com o término da Segunda Guerra Mundial o tema objeção de 
consciência e o serviço militar tomou outra dimensão com a dignidade da pessoa humana sendo 
elevada à categoria de núcleo central do constitucionalismo contemporâneo. Contextualizada a 
possibilidade do ser humano viver de acordo com a sua consciência, a objeção de consciência 
pode ser explicada como uma liberdade pública do indivíduo de se negar a fazer algo, pautando 
sua conduta a partir de suas convicções. Contudo, a pesquisa revela que o tratamento 
diferenciado dispensado pelos ordenamentos jurídicos dos diferentes Estados pertencentes à 
comunidade internacional indica a abrangência que se pode ter para invocar o direito à objeção 
de consciência em diferentes perspectivas, tais como a partir de argumentos de ordem religiosa, 
filosófica, moral, humanitária, política, social, ética, ou ainda em outros fundamentos do mesmo 
gênero. A pesquisa apresenta os resultado do tema relacionados à educação, a partir da 
jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988. 
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