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RESUMO: O reconhecimento pela Ciência de que os animais são seres sencientes e 

conscientes propiciou o surgimento das teorias morais que chamamos de direito animal, bem 

como o desenvolvimento de alternativas técnicas ao uso de animais, sobretudo na educação. 

Neste cenário, estudantes de biomédicas se recusam à realização de experimentação animal, 

baseados no direito à objeção de consciência protegido pela Constituição da República 

Federativa Brasileira de 1988, que, contudo, tem sido negado pelos tribunais. Este trabalho 

tem por objetivo, através do estudo de casos, apresentar que as premissas e os fundamentos 

em que se apoiam os tribunais para negar a objeção de consciência são questionáveis do ponto 

de vista jurídico, tendo em vista o sentido da objeção de consciência e hermenêutico, pela 

aplicação do princípio da força normativa da constituição e do princípio da proporcionalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: USO DE ANIMAIS NA EDUCAÇÃO.AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA.FORÇA NORMATIVA DA 

CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
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ABSTRACT: The recognition by science that animals are sentient and conscious beings 

resulted in the emergence of moral theories called animal rights, as well as the development 

of technical alternatives to the use of animals, especially in education. In this scenario, 

biomedical students refuse to conduct animal experiments based on right to conscientious 

objection protected by the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, which 

has been denied by the courts. This work aims, through case studies, show that the 

assumptions and reason which supports decision courts that deny conscientious objection are 

questionable from a legal point of view, by conscientious objection meaning, and 

hermeneutical, by application of the principle of normative force of the Constitution and the 

principle of proportionality. 

 

KEYWORDS: USE OF ANIMALS IN EDUCATION. UNIVERSITY AUTONOMY. 

CONSCIENTIOUS OBJECTION.NORMATIVE FORCE OF CONSTITUTION. 

PRINCIPLE OF PROPORCIONALITY. 

  



7 
 

Sumário 

 

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................... 9 

1. Introdução ........................................................................................................................... 9 

1.1. Delimitação do tema...................................................................................................10 

1.2. Justificativa.................................................................................................................12 

1.3.Metodologia.................................................................................................................13 

1.4. Objetivo......................................................................................................................13 

1.5. Plano de exposição  .................................................................................................... 14 

 

CAPÍTULO II – EXPOSIÇÃO DE CASOS ........................................................................ 15 

2. Introdução ......................................................................................................................... 15 

2.1. Caso 01: Róber Freitas Bachinski x UFRGS..............................................................15 

2.2. Caso II: Juliana Itabaiana x UFRJ..............................................................................19  

2.3. Conclusões  ................................................................................................................ 21 

 

CAPÍTULO III – O USO DIDÁTICO-CIENTÍFICO DE ANIMAIS NAS 

UNIVERSIDADES..................................................................................................................23 

   3. Introdução..........................................................................................................................23 

       3.1. Normas de regência....................................................................................................24 

 3.2. Experimentação em animais..................................................................................26 

  3.2.1. Introdução...............................................................................................26 

  3.2.2. Modelo de utilização de animais para o ensino.......................................27 

  3.2.3. Principais formas de uso de animais e alternativas.................................30 

   3.2.3.1. Estudos anatômicos e fisiológicos............................................30 

   3.2.3.2. Aprendizado de técnica cirúrgica.............................................31 

   3.2.3.3. Testes de toxicidade.................................................................32 

   3.2.3.4. Testes de Comportamento........................................................33 

 3.3. Outras considerações..............................................................................................33 

 3.4. Conclusão...............................................................................................................36  

 

CAPÍTULO IV: LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA..........................................................39 

   4. Introdução..........................................................................................................................39 

       4.1. Liberdade de consciência como expressão da dignidade da pessoa humana: uma 

questão de autodeterminação....................................................................................................40 

       4.2. Eficácia das normas fundamentais nas relações públicas e privadas..........................42 

       4.3. O Estatuto da UFRJ (... ou seria melhor dizer Assembleia Constituinte?).................44 



8 
 

       4.4. A proteção da liberdade de consciência: o direito de agir com de acordo com a fé e 

com a razão...............................................................................................................................46 

       4.5. Objeção de Consciência..............................................................................................49 

 4.5.1. Interpretação geral...............................................................................................49 

 4.5.2. A objeção de consciência é um benefício ou uma vantagem?............................51 

 4.5.3. A prestação alternativa é uma penalidade?.........................................................51 

 4.5.4. A objeção de consciência permite a liberdade de fazer o que é proibido?..........52 

 4.5.5. Algumas considerações sobre as críticas gerais à objeção de consciência.........53 

 4.5.6. Convicções protegidas pela objeção de consciência: direitos dos animais, 

dignidade ecológica, e dimensão bioética da liberdade de consciência....................................56 

          4.5.6.1. Direitos dos Animais: uma breve síntese...........................................57 

          4.5.6.2. Dignidade ecológica, veganismo e dimensão bioética da liberdade de 

consciência................................................................................................................................59 

       4.6. A objeção de consciência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal...............61 

       4.7. A alternativa processual do mandado de injunção......................................................64 

       4.8. Conclusão: Porque a objeção de consciência pode ser admitida nas obrigações em 

geral: “eu não pedi pra nascer” ou “os incomodados que se mudem”......................................68 

 

CAPÍTULO V – EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE .........................................................72 

        5. Introdução:....................................................................................................................72 

 5.1. As universidades interpretadas de acordo com a Constituição..............................74 

 5.2. Autonomia universitária.........................................................................................76 

       5.2.1. Limites à autonomia......................................................................................76 

 5.3. Conclusão...............................................................................................................81 

 

CAPÍTULO VI – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

CONCLUSÃO.........................................................................................................................82 

6.1. Princípio da proporcionalidade..............................................................................82 

 6.2. Proibir que estudantes evoquem razões de consciência é uma medida adequada 

para proteger a isonomia ou para formar bons profissionais? .................................................83  

 6.3. Seria necessário violar a consciência dos estudantes nestes casos?.......................85 

 6.4. Qual dos princípios pesa mais?..............................................................................85 

 6.5. Conclusão...............................................................................................................87 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................90 

 



9 
 

CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução: 

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 (CRFB/88), nos termos de 

seu Título II, assegura, expressamente, aos cidadãos, o direito de liberdade de consciência, 

apresentado sob a forma de direito fundamental individual. 

Contudo, como toda garantia ou liberdade individual, gera polêmicas, dúvidas, e 

inquietações, seja no que diz respeito ao seu conteúdo per se, seja através de sua aplicação no 

caso concreto, isto é, de seus limites. Colocam o intérprete do direito em uma situação 

desconfortável: como aferir se no caso concreto houve a violação de um direito de natureza 

subjetiva? Quais os limites para o reconhecimento de um direito, no caso de conflito com 

outras normas de mesma hierarquia? E se o conflito for entre interesses públicos e privados
1
? 

Ao mesmo tempo, a desconsideração dos direitos individuais em decisões judiciais 

gera novos problemas: afinal, para que serviriam e qual a eficácia das normas definidoras de 

direitos fundamentais? Essas normas visam proteger as minorias? Em que situações? E de que 

forma o Poder Judiciário se relaciona com a efetivação desses direitos? 

Em matéria de objeção de consciência, também conhecida como escusa ou imperativo 

de consciência, essa tendência é potencializada, vez que comportaria uma quebra do igual 

dever de obediência à lei - não mais que aparentemente, como será demonstrado adiante. 

Além disso, medir eventuais violações à consciência de cada indivíduo exigiria, igualmente, 

disposição do intérprete para compreendê-lo e uma certa dose de sensibilidade. 

O direito à objeção de consciência, que passa quase que despercebido em meio aos 

tantos direitos fundamentais, tem assento jurídico no art. 5º, VI e VIII, da CRFB/88, que 

determinam que: 

                                                           
1 Para alguns autores, essa distinção hoje tem menor importância, tendo em vista, pelo menos dois motivos. O 

primeiro deles é o fato de que a noção de interesse público muitas vezes é satisfeita através do respeito aos 

interesses privados, o que se reconhece pela multiplicidade de interesses públicos e não de apenas um interesse. 

Nesse sentido ver: SARMENTO, Daniel (organizador).Interesses Públicos versus Interesses Privados: 

Desconstruindo o Princípio de Supremacia do Interesse Público. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. O segundo 

motivo se sustenta no fato de que a Constituição da República, através de direitos fundamentais e da dignidade 

da pessoa humana, coloca os interesses privados acima dos públicos o que gera um ônus de argumentação a 

favor do direito individual. Nesse sentido entende Humberto Ávila em ÁVILA, Humberto. Repensando o 

“princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: REVISTA DIÁLOGO JURÍDICO, Vol. 1, 

N. 7 (outubro de 2001). Salvador, BA: Centro de Atualização Jurídica, 2001, p. 11. 
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VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e a suas liturgias; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei;” 

 

 A interpretação desses dispositivos constitucionais, em especial do inciso VIII, não é 

das mais simples. A Constituição não estabelece o que são obrigações legais, quais 

convicções estão protegidas pelo Direito, que direitos não podem ser privados e, ainda, 

colocou a cargo do legislador a definição das prestações alternativas. 

Em breve síntese do que será exposto ao longo deste trabalho, o dispositivo indica 

apenas que o constituinte ponderou dois interesses igualmente protegidos em um Estado 

Democrático. De um lado, autonomia individual e, de outro, o igual dever de obediência à lei 

por todos os cidadãos, a igualdade formal. 

 

1.1. Delimitação do tema: 

Como é possível notar, o tema comporta diversas possibilidades de estudo. O presente 

trabalho não possui a pretensão de esgotar todas as questões relativas à liberdade de 

consciência, embora algumas considerações gerais sobre o tema sejam pontos de partida 

necessários para a sua construção.  

Optou-se, neste trabalho, por explorar os casos envolvendo a experimentação didático-

científica em animais nas universidades, que tornam a questão ainda mais complexa: como 

reconhecer e efetivar o direito à liberdade e à escusa de consciência quando quem as invoca 

são estudantes de Ciências Biológicas que se recusam a realizar experimentos? Suas 

preocupações estão protegidas pelo Direito? 

Entende-se, aqui, que o direito à recusa na experimentação em animais, é parte do 

conteúdo inserido no direito à liberdade de consciência, já que representativo de um direito 

individual de não praticar atos que considere violentos, antiéticos ou contrários as suas 

convicções políticas, filosóficas ou religiosas. 
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A questão chegou ao Judiciário por duas vezes
2
: no caso Róber Bachinski x UFRGS

3
 e 

no caso Juliana Itabaiana x UFRJ
4
. Em ambos os casos, os estudantes se recusaram a realizar 

experimentos exigidos em disciplinas obrigatórias para a sua formação, notadamente, 

vivissecção e dissecação
5
 de animais. 

Administrativamente, requereram que lhes fossem disponibilizadas avaliações 

alternativas, mas não obtiveram sucesso, em que pese a existência de diretriz expressa em 

norma infraconstitucional dispondo que experimentos que causem dor ou sofrimento aos 

animais deveriam ser evitados sendo, portanto, a ultima ratio
6
. 

As decisões judiciais também não foram diferentes. Os magistrados entenderam serem 

os mencionados experimentos indispensáveis à aprendizagem dos estudantes e que isso 

                                                           
2 Pesquisa realizada em 05.09.2011 no portal da Justiça Federal (http://www.jf.jus.br/juris/unificada/), com o uso 

das chaves “vivissecção”, “dissecação” ou “experimentos em animais”.  Os casos selecionados foram localizados 

com a primeira chave, tendo em vista que com as duas outras chaves não foi obtido qualquer resultado 

relacionado ao objeto desta pesquisa. 

No site do TJ-RJ não foi obtido nenhum resultado com qualquer das chaves de busca entre os anos de 1988 a 

2011. 

3 TRF4 ARN 200771000198820. Relator Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Quarta Turma, publicado no 

D.E. em 17/09/2007. Transitado em julgado em 13.04.2011. 

4 TRF2 AG 200902010098615. Relator Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma Especializada, 

publicado no D.J.U. em 14/01/2010. Transitado em julgado em 26.02.2010. 

5 Segundo o biólogo Sérgio Greif, “Dissecação é a separação, com instrumentos cirúrgicos, de partes do corpo 

ou órgãos de animais mortos para estudo de sua anatomia. Em um sentido mais amplo, o termo dissecação é 

utilizado para se referir a qualquer vivissecção com propósitos didáticos. Vivissecção, por sua vez, é a prática de 

se realizar intervenções em animais com propósitos científicos, termo quase sempre empregado para o caso de 

animais vivos ou recém-abatidos”. GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela 

ciência responsável. São Paulo: Instituto Nina Rosa, 2003, p. 19. 

6 Lei 11.794/2008, “Art. 14.  O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos 

dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado quando, antes, durante e após o 

experimento, receber cuidados especiais, conforme estabelecido pelo CONCEA. 

(...) 

§ 3o  Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a 

permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de 

procedimentos didáticos com animais.” 

Antes da edição da lei supracitada, isto poderia ser concluído também a partir da interpretação conjugada do art. 

225, VII da CRFB/88, com o art. 32, §1° da Lei 9.605/98, que dispõem que: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins 

didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

Já o art. 225, VII, da CRFB/88, determina que: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 



12 
 

prevaleceria em relação à liberdade de consciência. Além disso, entenderam que o 

acolhimento da demanda violaria a isonomia, pois não aproveitaria aos demais estudantes em 

mesma situação, bem como a autonomia científico-pedagógica das universidades, 

evidenciando o conflito de interesses dispostos na Constituição. 

Como é possível notar, as decisões demonstram uma leitura simplista da temática, 

sendo certo que, ao contrário, exigiriam a análise de importantíssimas questões éticas e 

filosóficas, cujo pressuposto lógico seria necessariamente a consideração do direito à 

liberdade de consciência e, nesses casos, de sua dimensão bioética. 

 

1.2. Justificativa: 

Em pesquisa preliminar sobre a ocorrência de casos envolvendo a liberdade de 

consciência na jurisprudência
7
, foi possível notar que a questão não é objeto comum de 

judicialização. Alguns poucos casos envolvendo escusa de consciência chegaram ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) e ganharam notoriedade, como os relativos a concursos públicos 

realizados em dias sagrados para algumas religiões.
8
 

No momento da pesquisa bibliográfica, também se notou que esta tendência se projeta 

na doutrina, que na maioria das vezes realizou análise desse direito de forma incompleta, 

restringindo-a aos conteúdos religiosos e de crença. Motivações de cunho filosófico e 

ideológico, por sua vez, são pouco exploradas. 

No que diz respeito à experimentação em animais, constatou-se que as decisões 

judiciais demonstram um modo de decidir diverso do que é possível inferir dos princípios 

constitucionais, fazendo-se necessária a investigação dos motivos que levaram os magistrados 

a decidir dessa forma e a análise de sua procedência. 

Nesse sentido, este trabalho justifica-se por conter uma reflexão sobre a forma de 

interação entre autonomia, liberdade, igualdade, eficácia dos direitos fundamentais, 

                                                           
7 Pesquisa realizada em 13.09.2011 no portal da Justiça Federal (http://www.jf.jus.br/juris/unificada), com o uso 

da chave “liberdade de consciência”. Foram encontrados apenas 13 resultados, entre os quais nenhum se 

relacionava com a liberdade de consciência no que diz respeito às convicções ideológicas, o que de certa forma é 

um forte indicativo de que este direito não tem sido trazido à discussão no âmbito do Judiciário. 

8 A exemplo, ver STF: MS 28960/DF, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes; RE 613583/SP, sob a relatoria do 

Min. Joaquim Barbosa; MS 29992/DF e MS 29939/DF, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes; MS 29204/DF, 

sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, também ventilado no CNJ no PCA 0005422-34.2010.2.00.0000, sob a 

relatoria do Conselheiro Nelson Tomaz Braga. 
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pluralismo, diversidade, e sobre o próprio papel do Poder Judiciário, que, nos casos 

apresentados, desconsiderou tais valores na fundamentação de suas decisões. 

 

1.3. Metodologia: 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho será a de estudo dos dois 

casos já citados, que serão analisados e criticados com base na doutrina jurídica, com o 

auxílio das compreensões científicas e pedagógicas sobre o tema. Portanto, os casos serão os 

instrumentos utilizados para a demonstração da hipótese sugerida pela pesquisa preliminar, de 

que o direito à liberdade de consciência, de dimensão ideológica e subjetiva, isto é, que tem 

seu conteúdo formado por cada indivíduo, encontra-se, hoje, ineficaz perante o Poder 

Judiciário nos casos envolvendo experimentação em animais. 

 

1.4. Objetivo: 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar, a partir do estudo dos casos 

apresentados, como a liberdade de consciência, assim como sua dimensão bioética, está sendo 

posta de lado em privilégio de uma pré-concepção equivocada acerca da construção do 

conhecimento científico, no âmbito do Poder Judiciário e por que motivos estas decisões 

violam a Carta Constitucional de 1988. 

Para tanto, serão confrontados com os fundamentos expostos pelos magistrados, 

argumentos antropocêntricos, relativos à liberdade de consciência e de outros direitos 

fundamentais, que serão explicitados ao longo do trabalho, e argumentos não 

antropocêntricos, considerados também como suficientes para afastar a obrigação de 

experimentação em animais, superando-se a noção utilitarista da existência destes como 

objetos de atendimento do interesse humano, mas sim como seres sencientes que possuem 

fins em si mesmos. 

Em síntese, pretende-se (i) explorar de que forma o direito à liberdade de consciência 

vem sendo tratado em sede doutrinária e pelo Poder Judiciário, o que será feito a partir dos 

casos envolvendo experimentação didático-científica em animais nas universidades e (ii) 

contribuir para preencher o vazio teórico em que se encontra a liberdade de consciência, 

através de críticas e proposições para uma aplicação mais eficaz desse direito. 
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1.5. Plano de exposição: 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos.  

O segundo capítulo será dividido em duas partes. Primeiramente serão expostos os 

casos que irão guiar o desenvolvimento do trabalho. A seguir, serão expostos os argumentos 

utilizados pelos magistrados para fundamentar suas decisões. Será também demonstrado que a 

liberdade de consciência seria o ponto de partida necessário para a solução das controvérsias, 

mas que foi desconsiderada. 

O terceiro capítulo cuidará especificamente da experimentação em animais: como são 

tratadas pelo direito, em que consistem e quais são as alternativas possíveis no âmbito do 

ensino superior. 

No quarto capítulo, pretende-se demonstrar de que forma a liberdade de consciência é 

apresentada para o direito, o que será feito através da exposição das considerações 

doutrinárias, da jurisprudência e dos diplomas legais pertinentes e que a liberdade de 

consciência é um possível campo de desenvolvimento da bioética e da consciência ambiental. 

No quinto capítulo, pretende-se expor de que forma as universidades são responsáveis 

pela efetivação de objetivos expressamente previstos na Constituição da República e de que 

forma isso limita a autonomia das universidades.  

No sexto capítulo, será demonstrada a necessidade de submissão dos casos aos testes 

de proporcionalidade e/ou razoabilidade, e apresentada a conclusão do trabalho. A partir daí, 

será proposta uma releitura dos critérios de permissão da escusa de consciência, de modo a 

compatibilizar as decisões judiciais com os valores constitucionais positivados no 

ordenamento jurídico pátrio. 
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CAPÍTULO II – EXPOSIÇÃO DE CASOS 

 

2. Introdução: 

 Como já exposto na introdução do presente trabalho, o direito à liberdade de 

consciência foi mal interpretado nas decisões judiciais envolvendo experimentação didático-

científica em animais, tendo em vista que além de existirem aspectos constitucionais e legais 

favoráveis à preocupação dos objetores, existem diversas outras razões de cunho ético que 

justificariam uma decisão diferente da que foi tomada nos casos que se seguem. 

 Neste capítulo, pretende-se demonstrar as peculiaridades de cada um dos casos 

analisados neste trabalho e fazer uma síntese dos principais argumentos levantados nestes 

processos judiciais. 

 

2.1. Caso 01: Róber Freitas Bachinski x UFRGS 

Trata-se do primeiro caso envolvendo objeção de consciência nesta matéria que 

ganhou projeção. Vale ressaltar que a ação foi ajuizada antes do advento da Lei Arouca, que 

atualmente regulamenta a questão da experimentação em animais. 

Róber Freitas Bachinski propôs, em maio de 2007, ação ordinária com pedido de 

tutela antecipada em face da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com 

fundamento nos arts. 5º, VI e VIII, e 225 da CRFB/88, e no art. 32 da Lei de Crimes 

Ambientais (Lei nº 9.605/98).  

O Autor requereu administrativamente que fosse eximido de realizar as aulas em que 

fossem realizados experimentos em animais, incluídas as disciplinas de Bioquímica II e 

Fisiologia II, pois entendia que essas práticas seriam condenáveis do ponto de vista legal, 

moral e ético, já que disponíveis outras formas de se adquirir o conhecimento pretendido, pelo 

que os experimentos seriam desnecessários. Segundo reporta, em semestres anteriores, a 

UFRGS já havia substituído o uso de animais nas aulas práticas, o que só voltou a ocorrer em 

virtude de questões organizacionais e financeiras. 

A UFRGS, por sua vez, alegou no âmbito do processo administrativo, que a Lei de 

Crimes Ambientais não se aplicaria a ela, tendo em vista que o sacrifício de animais não 

configuraria maus-tratos, já que os animais são cobaias criadas especificamente para esse 

propósito. Também sustentou que a opção pelo curso de Biologia pressupõe o conhecimento 

das atividades inerentes ao curso, como é o caso das aulas que utilizam animais com 
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finalidade de experimentação. Segundo sua interpretação da norma contida no art. 5º, VIII, o 

aluno não poderia eximir-se de cumprir, por razões de consciência, obrigação legal a todos 

imposta. A experimentação seria a todos imposta, porque conforme à lei. 

Além disso, segundo afirmou o Autor, a Professora de uma das disciplinas, ao saber de 

suas convicções, disse a ele que se ele não quisesse participar das aulas deveria cancelar sua 

matrícula. 

Entretanto, no modo de ver do Autor, a obrigação imposta pela UFRGS constituiria 

verdadeira coação moral por ser obrigado a atuar contra legem nos temos da Lei de Crimes 

Ambientais, consistente na experimentação em animais desnecessária e evitável, bem como 

pelo fato de ser a obrigação do art. 225 da CRFB/88, que prevê a proteção dos animais contra 

o tratamento cruel, norma a todos imposta. 

O estudante apontou que diversas Universidades do mundo caminham em direção à 

substituição de animais nas faculdades de biomédicas, bem como o fato de que há diversas 

manifestações legislativas neste sentido
9
. No Brasil, à época em que a ação judicial foi 

proposta, a USP somente utilizava nas aulas animais mortos por causas naturais.  

Foi alegada, também, a violação ao art. 18, primeira parte, da Declaração Universal de 

Direitos Humanos, que prevê que “todo homem tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião”. 

Além destas razões, destacou que a obrigação, que, a seu ver, seria uma obrigação de 

descumprimento da lei, violaria a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que não 

poderia ser prejudicado em virtude de suas reservas pessoais. Sobre este ponto, vale a pena 

transcrever o seguinte trecho da petição inicial do Autor: 

 

(...) não existe vida digna quando se anula a subjetividade dos indivíduos 

através da imposição de um pensamento homogênico. O sentimento de amor 

pela natureza não pode ser padronizado, assim como o amor entre seres 

humanos, o que pode ser padronizado são os deveres que garantam relações 

minimamente sadias entre as pessoas, assim como não se pode padronizar o 

sentimento de sofrimento que o desamor possa causar. Com fundamento em 

que estatuto pode-se negar o sofrimento que pessoas sentem pelo 

aprisionamento e morte de animais apenas para deleite do ser humano? No 

caso específico do autor: Ou de animais que são submetidos a dor física e 

                                                           
9 Segundo o Autor, a objeção de consciência tem autorização legal no Município de Bauru/SP; à época tramitava 

no Congresso Nacional o PL 1.691/03, demonstrativo de que o legislador brasileiro era  favorável à escusa. Hoje 

este projeto encontra-se arquivado; o Código Estadual de Proteção aos Animais de São Paulo (Lei n. 11.977/05), 

também contém norma neste sentido; e no Rio de Janeiro o PL nº 325/2005 visa proibir a prática de vivissecção. 
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psíquica, ou mesmo à morte em nome de um conhecimento que já foi obtido 

pelo ser humano, e pode ser transmitido de várias outras formas? 

Negar objeção de consciência significa, em qualquer circunstância, negar 

sentimentos, crenças e convicções que garantem a dignidade da pessoa 

humana e de sua autonomia, sendo que no caso do autor, pela prática ilícita 

do uso desnecessário de animais, a objeção de consciência garante mais do 

que o livre exercício de suas convicções, mas o resguarda da participação 

nessa conduta ilícita de responsabilidade da ré. 

A garantia aos direitos fundamentais garante a dignidade da pessoa humana, 

não existe justificativa didática, ética ou legal que possa afastar o direito a 

construção digna da pessoa do autor nos termos apresentados na presente 

ação. A ré, em dois momentos atinge a dignidade do autor: quando nega o 

seu direito fundamental à liberdade de consciência e quando justifica o uso 

abusivo e, por isso ilegal, de animais ao subjugá-los a condição de cobaias, 

desconstruindo no autor o senso de responsabilidade e ética. 

 

Destacou-se, ainda, o fato de que há decisões judiciais
10

 reconhecendo a eficácia do 

dispositivo constitucional que prevê a possibilidade de objeção de consciência e de natureza 

essencialmente democrática. Também argumentou que a inércia das Universidades em criar 

novas alternativas de aprendizagem contrariaria a noção de que aquelas são um espaço de 

evolução e construção do conhecimento e que seu modelo de ensino não permite o 

desenvolvimento de valores éticos. Aliás, o Autor afirmou que a formação do biólogo não 

requer intervenção cirúrgica, motivo pelo qual os experimentos seriam realmente 

desnecessários para sua atuação no mercado de trabalho. 

Finalmente, alegou haver violação à Lei de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) que 

dispõe em seu art. 4º, VI
11

, o princípio da permanente avaliação crítica do processo educativo. 

                                                           
10 “EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFPR. ART. 5º, II, LEI Nº 8.112/90. GOZO DE DIREITOS POLÍTICOS. 

DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO POR MOTIVOS DE CONVICÇÃO RELIGIOSA. 

PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS. INVIABILIZAÇÃO DA POSSE NO CARGO. ILEGALIDADE. O 

efeito decorrente da escusa de consciência, com o advento da Constituição Federal de 1988, perdeu 

automaticamente sua validade por incompatibilidade com a ordem instaurada. Hipótese em que inconcebível a 

proibição de posse do impetrante no cargo de Professor Adjunto na área de História da Música da UFPR, pelo 

fundamento de não estar em gozo dos direitos políticos.” (TRF4, AMS 2002.70.00.033564-1, Terceira Turma, 

Relator Maria de Fátima Freitas Labarrère, publicado em 18/06/2003). Onde destaca-se do voto do eminente 

Des. Relator: “Ocorre que, a atual Constituição Federal, assegura àqueles que pretendem eximir-se do serviço 

militar obrigatório por motivos de convicção religiosa, uma prestação alternativa, não ocorrendo a perda dos 

direitos políticos, quando cumprida. Nesse passo, asseverou com acerto o juízo recorrido quando afirmou que „é 

de se perquirir sobre a validade, perante o ordenamento constitucional atual, do atestado de eximição juntado 

pelo impetrante à fl. 32, no que se refere à perda dos direitos políticos, impondo-se solução no sentido de que o 

efeito decorrente da escusa de consciência à época constitucional, com advento da Constituição Federal de 1988 

perdeu automaticamente sua validade, uma vez que já não mais se compatibiliza com a ordem instaurada em 

1988, especialmente quando se fala em direitos e garantias fundamentais‟(fl.141).” 

 

 

11 Lei nº 9.795/99: Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
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 Requereu, judicialmente, em suma, (i) a proibição do uso de animais nas aulas práticas 

do curso de Ciências Biológicas ou, alternativamente, a concessão de um prazo de seis meses 

para que a ré substitua o uso de animais por recursos alternativos, (ii) a declaração de que a 

ele fosse permitido exercer o direito à objeção de consciência em todas as disciplinas que 

utilizam animais, com a obrigação da Ré em oferecer métodos de avaliação alternativos e o 

pagamento de danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juiz.  

 Em decisão liminar, o juízo deferiu a tutela e entendeu que (i) a autonomia 

universitária é limitada pelos “direitos dos alunos à liberdade de consciência de acordo com o 

art. 5º, VI, da CRFB/88 e convicção filosófica e art. 5º, VIII, da CRFB/88; (ii) a CRFB/88 

veda tratamentos discriminatórios em seu art. 3º, IV; (iii) a CRFB/88 tem como princípio 

pluralismo político, em seu art. 1º, V; e principalmente (iv) o pluralismo de idéias e 

concepções pedagógicas no ensino, previsto em seu art. 206, III; (v) a objeção de consciência 

deve ser submetida a um juízo de adequação ao ordenamento jurídico e nele serem verificadas 

as efetivas possibilidades alternativas; (vi) a questão é importante no contexto do curso que 

estuda seres vivos e o legislador reconheceu a importância da questão quando legislou sobre 

crimes ambientais; (vii) a objeção decorre da dignidade da pessoa humana; e (viii) a opção de 

abandonar o curso é discriminatória por violar a norma que prevê a pluralidade de concepções 

pedagógicas. 

 A UFRGS interpôs agravo de instrumento, restando decidido no acórdão que (i) a 

vivissecção é autorizada por lei; (ii) não havia prova nos autos de maus-tratos aos animais; 

(iii) “as ciências biológicas são um corpo de ciência que tem o desenvolvimento do 

conhecimento pautado na experimentação, que pode ser aplicado em várias áreas, não sendo 

plausível a substituição da técnica utilizada - aulas práticas - por programas de multimídia, 

método que já foi inclusive utilizado e testado pela Universidade, tendo o corpo docente 

concluído pela impossibilidade de substituição, muito embora seja possível como atividade 

complementar”; (iv) o objetivo das aulas é preparar profissionais; (v) não é razoável que no 

                                                                                                                                                                                     
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o 

sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
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curso de Biologia a faculdade dê tratamento diferenciado aos alunos em razão de suas 

convicções ou adapte seu currículo para atender a essas necessidades, sob pena de inviabilizar 

a instituição de ensino; (vi) de acordo com o Dr. Bruno Heringer, a objeção deve decorrer de 

um motivo profundo e que represente ao autor um ônus desmedido e não deve ser permitida 

em experimentação em animais, porque não decorre de obrigação instituída por lei, mas da 

vontade individual. 

 O Ministério Público Federal opinou pela procedência e foi proferida sentença, na 

mesma linha argumentativa da liminar. 

 A UFRGS recorreu da sentença e em sede de apelação foi proferido acórdão definitivo 

de mérito, pela improcedência, na mesma linha argumentativa do acórdão do agravo. Foi 

interposto recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual foi negado 

prosseguimento, por que segundo o presidente do TRF, na forma da súmula 284 do STF, não 

era possível compreender exatamente a partir da fundamentação do recurso, qual era a 

controvérsia constitucional. Da decisão, foi interposto agravo de instrumento perante o STF, 

que foi inadmitido por não ter sido juntado aos autos a cópia integral da decisão agravada, 

ocorrendo o trânsito em julgado do processo em 13.04.2011. 

 

2.2. Caso II: Juliana Itabaiana x UFRJ: 

Juliana Itabaiana de Oliveira Xavier propôs ação ordinária com pedido de tutela 

antecipada em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), buscando o 

reconhecimento do direito constitucional de não praticar atos contra a sua própria consciência, 

com fulcro no art. 5º, incisos II, VI e VIII, da CRFB/88.  

A Autora era estudante do curso de Ciências Biológicas oferecido pela Ré, tendo 

ingressado por meio de exame vestibular em 2008. Dentre as disciplinas obrigatórias do 

referido curso, estão as disciplinas ZOO I, ZOO II, ZOO III e ZOO IV, em que são realizados 

experimentos didático-científicos, consistentes na dissecação e na vivissecção de animais de 

diversas espécies, tais como insetos, moluscos, peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. 

 Assinale-se por importante que, segundo a inicial, a autora é vegan, isto é, não 

consome ou utiliza quaisquer produtos diretos ou derivados da exploração de animais, tais 

como alimentos, inclusive leite, ovos, mel e corantes, bem como não faz uso de remédios, 
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roupas, bolsas, sapatos, cosméticos ou vacinas, em que animais são utilizados como insumos 

ou como ferramentas de teste. 

Em razão dessas convicções éticas relativamente aos animais, o que, como é possível 

notar, permeia toda a existência da autora, e das disposições do art. 14, §3º, da Lei Arouca, 

em setembro de 2008, após ter sido aprovada nas disciplinas ZOO I e ZOO II, pré-requisitos 

para poder cursar as disciplinas ZOO III e ZOO IV, requereu, administrativamente, pedido de 

objeção de consciência, consistente no direito de não realizar experimentos em animais, e de, 

consequentemente, cumprir obrigação alternativa como forma de avaliação, tudo na forma do 

art. 5º, VIII, da CRFB/88. 

De acordo com a exordial, o pedido não apenas lhe foi negado, com alega que teria 

sido submetida a toda sorte de constrangimentos. Além disso, a Ré teria, também, abusiva e 

unilateralmente, negado à autora o direito de se matricular na disciplina ZOO III, que estaria 

apta a cursar, eis que aprovada nas disciplinas ZOO I e II. 

Diante do ocorrido, propôs a ação judicial, requerendo liminarmente (i) a 

determinação judicial de sua matrícula, bem como (i) a efetivação de sua matrícula em todas 

as disciplinas supervenientes em que animais sejam utilizados, com a garantia do 

oferecimento pela Ré de avaliações alternativas. Requereu, ainda, (iii) que o magistrado 

proibisse a Ré de promover, com finalidade didático-científica, experimentação em animais 

vivos ou mortos para essa finalidade, ou que, alternativamente, se reconhecesse a vedação 

relativamente à Autora; (iv) a anulação da decisão administrativa que negou a matrícula da Ré 

na disciplina ZOO III; e (v) danos morais no valor de R$ 32.000,00, pelo constrangimento 

passado pela Autora, diante da negativa de matrícula e de todas as consequências. 

A UFRJ, em sua contestação, aduziu, em suma, que a experimentação didático-

científica em animais é autorizada pelo ordenamento jurídico pátrio, havendo vedação legal 

somente se houver maus-tratos, o que, no seu modo de ver, não ocorreria na espécie. Além 

disso, entendeu ser o pedido irrazoável pelo fato de que a obrigação seria decorrente de 

escolha sua e não da lei, sob o argumento de que: 

Tudo indica que o caso em se trata de vestibulanda que não adotou as 

cautelas recomendadas para aqueles estudantes que não e mostram certos da 

profissão que pretendem abraçar, pois é de todo provável que a realização de 

um teste vocacional lhe contra-indicaria o curso escolhido. 
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 Na decisão liminar, o juiz entendeu que o inciso VIII do art. 5º da CRFB/88 

asseguraria no caso a objeção de consciência, já que existem alternativas. 

 A UFRJ interpôs agravo, cuja decisão fundamentou-se no entendimento de que (i) não 

haveria verossimilhança nas alegações da autora; (ii) a vivissecção é prevista em lei”; (iii) há 

decisão negando o pedido em caso idêntico (Róber Bachinski); (iv) “a realização da grade 

curricular do curso de Ciências Biológicas é mero juízo de oportunidade e conveniência, 

inerentes à discricionariedade da atividade administrativa, não podendo o Poder Judiciário 

adentrar no mérito adotado pela Universidade”; 

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido, sem se justificar. 

 Na sentença definitiva, o fundamento declinado para julgar improcedente o pedido foi 

o de que (i) haveria previsão legal para os experimentos; (ii) “é sabido que a própria natureza 

do conhecimento científico, desde seus primórdios, encontra-se atrelada aos imperativos da 

experimentação, sem a qual toda e qualquer tentativa de se fazer ciência restaria frustrada”; 

(iii) “o ramo do conhecimento abraçado pela autora requer a experimentação com animais 

como base de sua construção.” (iv) existe decisão negando o pedido em caso idêntico (Róber 

Bachinski), ocorrendo o trânsito em julgado em 26.02.2010. 

2.3. Conclusões: 

 A partir do que foi apresentado, é possível concluir que os principais argumentos dos 

magistrados contrários à objeção de consciência foram: (i) a biologia requer experimentação 

em animais; (ii)  cursos universitários não consistem em uma obrigações impostas, mas de 

escolhas; (iii) a avaliação alternativa afronta a igualdade; (iv) o condicionamento do curso aos 

interesses individuais poderia levar a sua inviabilidade e (v) a experimentação em animais 

decorre da autonomia assegurada pela Constituição às universidades. Feitas essas 

considerações, passaremos ao exame da procedência desses argumentos, diante da 

interpretação sistemática da Constituição da República.  

 O capítulo que se segue, irá demonstrar que os experimentos realizados em animais na 

educação, com ênfase nas Ciências Biológicas, não são necessários, com a finalidade de 

afastar o primeiro dos argumentos apresentados nesta conclusão. 
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CAPÍTULO III – O USO DIDÁTICO-CIENTÍFICO DE ANIMAIS NAS 

UNIVERSIDADES: 

3. Introdução: 

 O uso de animais em experimentos é um tema que comporta um amplo debate, 

sobretudo por seu caráter multifacetado, isto é, pode ser discutido em sua dimensão jurídica, 

ética, científica, tecnológica, didática e moral. Contudo, a mera identificação de tantas 

questões a serem discutidas neste tipo de debate, por si só, é bastante prejudicada por pré-

concepções pouco realistas sobre a construção do conhecimento científico ou por críticas 

abstratas acerca de imposições de “limites à ciência”, e sem dúvida alguma, os tribunais não 

estão imunes a estas pré-concepções. 

 Isto é, geralmente evita-se a particularização de um problema existente em um caso 

concreto, colocando a ciência numa posição muito mais de entidade, de símbolo, do que como 

algo que se constrói a partir de escolhas, sobretudo metodológicas. Sobre este ponto, Valéria 

Barbosa de Magalhães e Vânia Rall Daró anotam que: 

posicionamentos em favor de pesquisas em animais fundamentam-se em 

ideologias que desistoricizam e desconsideram todo o conteúdo não objetivo 

presente nas escolhas metodológicas feitas na ciência. (...) eles partem de um 

pressuposto: de que a ciência progride, sendo neutra e detentora de um valor 

intrínseco e naturalmente superior às outras formas do conhecer. Se assim 

não fosse presumido, buscar-se-iam métodos substitutivos, uma vez que o 

progresso não os determinaria.
12

 

 Um trecho muito exemplificativo deste problema pode ser encontrado, como 

apresentamos no capítulo anterior, na sentença judicial do caso Juliana Itabaiana. Após 

afirmar que os experimentos didático-científicos são legais em virtude da existência de lei que 

os autorizam, o juiz de primeiro grau concluiu que: 

Além disso, é sabido que a própria natureza do conhecimento científico, 

desde seus primórdios, encontra-se atrelada aos imperativos da 

experimentação, sem a qual toda e qualquer tentativa de se fazer ciência 

restaria frustrada. 

 

 Este é só um exemplo das pré-concepções generalizadas, neste caso evidentemente 

equivocada, como será demonstrado mais a frente, de como são tratados casos jurídicos que 

                                                           
12 DARÓ, Vânia Rall e MAGALHÃES, Valéria Barbosa. Ciência e Poder: Pesquisas com Animais e 

Autonomia Universitária in: REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ANIMAL, Vol. 3, N. 4 (jan/dez de 2008). 

Salvador, BA: Evolução, 2006-. Coordenação Heron José de Santana Gordilho e Luciano Rocha Santana.(P. 

232). 
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envolvem ciência. Essa redução de problemas complexos a uma simbologia em que a ciência 

é aquilo ditado pela figura do cientista e de que nada poderia obstá-la, não é exclusividade 

deste caso, ao contrário, pode ser notada em diversos outros casos polêmicos, em que a 

discussão costuma ser simplificada pelo embate entre dois pólos: ciência x religião; 

racionalidade x religião; interesse privado x interesse público, entre outros binarismos que não 

são capazes de revelar a real complexidade de tais problemas jurídicos, sobretudo em casos 

envolvendo o direito à vida, como a pesquisa com células-tronco embrionárias e o aborto. 

Certo é que a ciência está em constante transformação e que a verdade se descobre, em cada 

tempo, de formas diferentes. 

 A exposição deste capítulo será feita da seguinte maneira: no item 3.1, serão 

apresentadas as normas de regência da matéria, notadamente, a Constituição da República, a 

Lei de Crimes Ambientais e a Lei Arouca. Uma breve menção aos diplomas anteriores 

também será feita, a título demonstrativo da evolução do tratamento dispensado aos animais 

em sede legislativa. No item 3.2, será definido o conceito de experimentação em animais e as 

alternativas ao uso de animais em experimentos didático-científicos nas universidades. No 

item 3.3, serão apresentados alguns aspectos relevantes da Lei de Crimes Ambientais e da Lei 

Arouca em contraposição a outros conceitos apresentados pela Constituição da República, 

para tentar estabelecer o alcance de termos como necessidade e crueldade. No item 3.4 será 

apresentada a conclusão deste capítulo. 

 

3.1. Normas de regência: 

A Constituição Brasileira de 1988 não trata expressamente da experimentação em 

animais em nenhum momento, limitando-se tão somente a vedar o tratamento cruel aos 

animais no inciso VII de seu art. 225. O legislador ordinário, contudo, dispôs sobre a questão 

em dois diplomas. Num primeiro momento, através da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes 

Ambientais) e, posteriormente, através da Lei nº 11.794/2008, conhecida como Lei Arouca, 

que autorizou e regulamentou a experimentação em âmbito nacional. 

Antes da promulgação da Constituição de 88, vigoraram duas leis dispondo sobre a 

experimentação em animais: o Decreto-lei nº 3.688/41, que previa uma contravenção penal, 

que hoje possui a Lei de Crimes Ambientais como equivalente punitivo, e a Lei nº 6.638/79, 
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que dispunha sobre a realização da vivissecção didático-científica, revogada expressamente 

pela atual Lei nº 11.794/08, bem mais ampla que a anterior.  

O Decreto-lei nº 3.688/41 (Contravenções Penais) tipificava como prática de 

contravenção o disposto em seu art. 64: 

Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: 

Pena - prisão simples, de 10 (dez) dias a 1 (um) mês, ou multa. 

§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou 

científicos, realiza, em lugar público ou exposto ao público, experiência 

dolorosa ou cruel em animal vivo. 

§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a 

trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo 

público. (grifou-se). 

 

Interessante notar que, neste diploma, o legislador preocupou-se em coibir a exibição 

ao público dos procedimentos de vivissecção, mas não deixou claro se a vivissecção seria 

sempre proibida, se seria apenas a exibição pública proibida ou se ela só seria proibida se 

houvesse crueldade ou fosse dolorosa. Percebe-se que na Lei de Contravenções, não há 

qualquer menção à necessidade dos experimentos ou à existência de recursos alternativos, 

preocupação que foi incorporada pelas normas de regência mais atuais. 

A Lei de Crimes Ambientais, por sua vez, tipifica a realização de experimentos 

desnecessários como crime em seu art. 32, ao dispor que: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 

quando existirem recursos alternativos. 
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

(grifou-se). 

 

Atualmente, a regulamentação do uso de animais com finalidades didático-científicas 

está disciplinada pela Lei Arouca, na qual é possível notar que a escolha legislativa foi de 

permitir a experimentação didático-científica em animais, restrita essa possibilidade às 

universidades e centros técnicos de ciências biomédicas, nos termos de seu art. 1º: 

Art. 1º  A criação e a utilização de animais em atividades de ensino e 

pesquisa científica, em todo o território nacional, obedece aos critérios 

estabelecidos nesta Lei. 

§ 1º A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a: 

I – estabelecimentos de ensino superior; 
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II – estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da 

área biomédica. 

(...) 

De plano, percebe-se que o legislador proibiu às demais pessoas de realizar 

experimentos em animais vivos, como no ensino fundamental, sendo possível concluir, por 

consequência, que a sua realização implicará na incidência do crime previsto no § 1º do art. 

32 da Lei de Crimes Ambientais. Vale ressaltar também que a lei disciplina única e 

exclusivamente o uso de animais com a finalidade educacional e, portanto, não alcança 

laboratórios particulares que utilizem animais para pesquisa de medicamentos, 

desenvolvimento de produtos ou de novas tecnologias. 

Além dessas duas leis, hoje em vigor, há ainda que salientar que o Brasil é 

signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada pela UNESCO em 

1978. O §2º do art. 8º
13

 deste diploma determina que métodos substitutivos da utilização de 

animais devem ser utilizados e desenvolvidos. 

3.2. Experimentação em animais: 

3.2.1. Introdução: 

 Antes de abordar com mais profundidade o conteúdo da lei que regulamenta a 

experimentação em animais no Brasil, é necessário delimitar o alcance do termo 

“experimentação em animais”. Entende-se por experimentação “toda e qualquer prática que 

utiliza animais para fins didáticos ou de pesquisa”14. A partir dessa noção, incluem-se neste 

conceito não apenas a dissecação15 e a vivissecção, como também algumas hipóteses de 

observação, testes de comportamento, bem como qualquer espécie de teste invasivo. 

                                                           
13 Art.8o –  

§1º. A experimentação animal que implique sofrimento físico é incompatível com os direitos dos animais, quer 

seja uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer outra 

§2º. As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas. 

 

14 LEVAI, Laerte Fernando. O Direito à escusa de consciência na experimentação animal. Pode ser encontrado 

no site 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/biblioteca_virtual/bv_teses_congr

essos/Dr%20Laerte%20Fernando%20Levai.htm 

15Segundo o biólogo Sérgio Greif, “Dissecação é a separação, com instrumentos cirúrgicos, de partes do corpo 

ou órgãos de animais mortos para estudo de sua anatomia. Em um sentido mais amplo, o termo dissecação é 

utilizado para se referir a qualquer vivissecção com propósitos didáticos. Vivissecção, por sua vez, é a prática de 

se realizar intervenções em animais com propósitos científicos, termo quase sempre empregado para o caso de 

animais vivos ou recém-abatidos”.  Trecho extraído de GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na 

educação pela ciência responsável. São Paulo: Instituto Nina Rosa, 2003.(P. 19) 
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 Contudo, o comum é que as próprias leis que tratam da matéria determinem o que são 

considerados experimentos, como é o caso da Lei Arouca, que define o alcance da expressão 

em seu art. 3º: 

Art. 3
o
  Para as finalidades desta Lei entende-se por: 

(...) 

III – experimentos: procedimentos efetuados em animais vivos, visando à 

elucidação de fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas 

específicas e preestabelecidas; 

(...) 

Parágrafo único.  Não se considera experimento: 

I – a profilaxia e o tratamento veterinário do animal que deles necessite; 

II – o anilhamento, a tatuagem, a marcação ou a aplicação de outro método 

com finalidade de identificação do animal, desde que cause apenas dor ou 

aflição momentânea ou dano passageiro; 

III – as intervenções não-experimentais relacionadas às práticas 

agropecuárias. 
 

 Sendo assim, observa-se que Lei nº 11.794/2008 delimitou o conceito de experimentos 

às práticas realizadas em animais vivos, dando continuidade à lógica já existente de que só 

poderiam ser considerados cruéis os experimentos vivissectórios, mas não os de dissecação 

em animal morto. 

 De fato, um animal morto não sentirá nada com a exposição de seus órgãos para 

estudo. Contudo, nos casos estudados, razões de consciência, como será demonstrado em 

capítulo posterior, justificam que os autores das respectivas ações judiciais imponham 

restrições de cunho ético quanto a sua participação na realização destas práticas. Apenas para 

uma pré-compreensão do trabalho, por ora ressalta-se que a origem e a forma dos animais 

mortos utilizados para os procedimentos de dissecação importa para os autores.  

3.2.2. Modelo de utilização de animais para o ensino: 

 A utilização de animais para o ensino comporta, basicamente, considerações de duas 

naturezas. Uma, de natureza técnica, em que se discute a capacidade de substituição16 de um 

                                                                                                                                                                                     
 

16 Há discussão sobre o termo adequado a ser utilizado aos modelos que não utilizam animais, se poderiam ser 

considerados alternativos ou substitutivos. A Frente Brasileira de Abolição da Vivissecção (FBAV) defende que 

o termo mais correto seria “técnica” ou “método substitutivo”. Este posicionamento foi extraído do site 

http://www.fbav.org.br/, em 15.05.12. No site WWW.1rnet.org, o termo “método substitutivo” também é 

empregado. Isso provavelmente se deve ao fato de que o princípio dos 3 R‟s, (Replacement, Reduction and 

Refinement) propõe, primariamente a substituição de animais sempre que houver essa possibilidade. Embora 

Sérgio Greif adote o termo alternativa em seu trabalho, ele reconhece que “De fato, em defesa dos 3Rs tem-se 

proposto que o termo "alternativas" derive do radical "alternar", onde o propósito de seu emprego não seria 

jamais a completa substituição dos animais em experimentos ou na didática, mas sim a "alternância" de seu uso 

com o de técnicas mais modernas” e que existem autores que consideram que o termo alternativo legitimaria 

http://www.1rnet.org/
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modelo que utiliza animais por um outro modelo que não utiliza animais. Ou seja, um debate 

sobre a capacidade de métodos diferentes obterem resultados iguais. E outra consideração, de 

natureza moral, amplamente apresentada pela literatura, que defende o direito dos animais, 

neste trabalho será apresentada de forma simplificada no próximo capítulo, tendo em vista a 

demonstração de que a recusa à experimentação compõe parte do que poderíamos chamar de 

dimensão bioética da a liberdade de consciência. 

 Quanto à primeira natureza, a técnica, algumas observações foram feitas pelo biólogo 

Sérgio Greif em seu livro “Alternativas ao Uso de Animais na Educação”17, que apresenta 

inúmeros modelos alternativos de ensino das ciências biomédicas sem o uso de animais. 

Segundo este autor, embora o uso de animais na educação seja largamente utilizado, este 

modelo possui alguns problemas. 

 O primeiro deles é o impacto ambiental causado pela retirada de animais do ambiente. 

Ele anota que, embora os animais muitas vezes sejam criados em laboratório com a finalidade 

experimental, a necessidade de evitar a consanguinidade nas cobaias exige que 

constantemente sejam retirados animais diretamente da natureza para fins reprodutivos.18 

  O segundo é o impacto de natureza psicológica gerado aos estudantes de biomédicas 

em relação à própria banalização da vida, consistente na dessensibilização. Segundo Greif: 

A dessensibilização é definida por Heim como "diminuição da sensibilidade 

devido à familiaridade" com a experimentação animal. Uma pessoa 

insensível, segundo o autor, é alguém indiferente ao sofrimento animal, que 

não se preocupa com ele, que nega sua existência ou crê que ele esteja 

abaixo dos objetivos de uma aula. Dissecações em sala de aula 

dessensibilizam os estudantes quanto ao senso de reverência e respeito à vida 

e podem estimulá-los a prejudicar animais em outras ocasiões, como dentro 

de seu próprio ambiente doméstico.
19

 

 

                                                                                                                                                                                     
como correto um método em detrimento de outro. GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na 

educação pela ciência responsável. São Paulo: Instituto Nina Rosa, 2003. (P 31 e 32). Neste trabalho, será 

utilizado o termo alternativa para designar os métodos de ensino que não utilizam animais como instrumentos de 

pesquisa, tendo em vista que se pretende demonstrar que efetivamente há possibilidade de “prestação 

alternativa” em casos individuais, embora diante da literatura encontrada sobre o tema, existam fortes razões 

para acreditar que estes métodos são de fato substitutivos, uma vez que a questão é de didática e não de pesquisa.  

17 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003. 

18 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 25. 

19 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 26. O autor ainda adverte para o fato de que “estudos mostram que, crianças que se 

identificam com as atividades de dissecação, ao contrário do aprendizado e do gosto pela ciência pretendidos, 

tornam-se mais facilmente agressoras de seus colegas. A progressão da dessensibilização é notada quando 

muitos animais utilizados em dissecação aparecem mutilados, sem ter sido esse o objetivo da aula.” (idem, p. 26) 
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 Embora de maneiras diferentes, os estudante das faculdades de biomédicas possuem 

um claro compromisso com a vida, o que inclusive pode ser observados nos códigos de ética 

dessas profissões20. Por essa razão, o procedimento experimental em animais vivos, assim 

como o ato de matar ou eutanasiar os animais gera, por si só, uma contradição para estes 

estudantes: de que é preciso matar para salvar21, o que não contribui em nada para a adoção de 

uma postura de respeito à vida.  

 Um terceiro problema apontado por Greif no uso de animais com finalidade educativa 

seria o desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem para os alunos que conscientemente 

ou inconscientemente possuíssem duvidas quanto a necessidade de realização de um 

experimento: 

Os estudantes que porventura possuírem, ainda que inconscientemente, 

alguma consideração quanto ao fato de cortar um animal saudável 

desnecessariamente, estarão preocupados demais para conseguirem se 

concentrar no conteúdo transmitido pelo professor. De fato, diversos estudos 

mostram uma atitude negativa por parte de diferentes amostras de 

estudantes, com relação ao uso de animais na educação.
22

 

 

 E acrescenta a isso a consequência de que: 

Não raro, estudantes com afinidade pelas carreiras das áreas biológicas 

desistem de seus cursos, quando advertidos da obrigatoriedade da prática de 

dissecações. Esses alunos, devido à sua maior sensibilidade, poderiam 

tornar-se profissionais da saúde mais humanos ou cientistas de maior 

intuição, no entanto, são desestimulados a desenvolver suas habilidades, e 

assim buscam cursos em outras áreas.”
 23

 

 

 Sendo assim, o que se percebe é que a conduta de professores e universidades que não 

respeitam convicções éticas de seus alunos, acaba por criar obstáculos ao próprio direito à 

educação adequada. 

 

3.2.3. Principais formas de uso de animais e alternativas: 

                                                           
20 A exemplo, o Código de Ética Profissional do Biólogo (Resolução CFBIO nº 02, de 2002), determina que: 

“Art. 2º - Toda atividade do Biólogo deverá sempre consagrar respeito à vida, em todas as suas formas e 

manifestações e à qualidade do meio ambiente.” 

21 Assim esclarece Greif. GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência 

responsável. São Paulo: Instituto Nina Rosa, 2003, p. 15. 

22 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 25. 

23 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 25. 
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3.2.3.1. Estudos anatômicos e fisiológicos: 

 O estudo dos tecidos, da anatomia e da fisiologia é uma das principais formas de 

utilização de animais em experimentos didáticos. Sua finalidade precípua é de mostrar a 

anatomia de um ser vivo ou de seus órgãos e tecidos, fenômenos fisiológicos, como por 

exemplo, o funcionamento muscular, respiratório e nervoso, e geralmente ocorrem através da 

dissecação em animais vivos ou mortos. 

 A principal alternativa a estes experimentos é o uso de softwares feitos 

especificamente para este propósito24 que permitem a visualização e o estudo das estruturas 

dos animais.  

 Outra alternativa já disponível para o ensino são os modelos e manequins plásticos de 

animais, compostos por diversas peças, em que é possível observar até mesmo a estrutura 

interna de um órgão. 

Em relação aos experimentos cujo objetivo é ilustrar alguma atividade fisiológica, uma 

possibilidade é a auto-experimentação
25

 e existem aparelhos e softwares que permitem a 

observação dos objetivos perseguidos nas aulas ou, em alguns casos, a utilização de plantas 

para a demonstração de processos bioquímicos. 

 Segundo Greif, a UNICAMP, por exemplo, já utiliza um software com a finalidade de 

demonstração de fenômenos físicos eletrofisiológicos, como o Modelo de Potencial de Ação 

Hodgkin-Huxley.
26

 

 Além de apresentarem benefícios de ordem ética, essas alternativas possuem algumas 

vantagens quando comparadas ao método tradicional de experimentação em animais, como 

custo reduzido a longo prazo, tendo em vista que podem ser utilizadas várias vezes, por 

turmas diferentes, e a possibilidade de que os alunos aprendam cada um em seu ritmo, pois 

                                                           
24 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003. 

25 Segundo Greif, “Por auto-experimentação entenda-se experimentação ética no próprio ser humano. Inclui, 

entre outras metodologias, verificações da freqüência cardíaca, da pressão sangüínea, da freqüência respiratória, 

da temperatura, da condutância da pele; observação de raio X, ultra som, ressonância magnética, etc.” GREIF, 

Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: Instituto Nina 

Rosa, 2003, p. 32.  

 

 26 Segundo Greif, através do software, “Observa-se o comportamento dos canais de sódio e potássio, a 

condutância desses íons, o potencial de ação em condições normais e ao se alterar certos parâmetros." GREIF, 

Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: Instituto Nina 

Rosa, 2003, p. 69. 
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podem visualizar mais de uma vez processos que não poderiam ver em uma única aula com 

vivissecção. 

 Existe ainda a possibilidade de apresentação de fotos, livros, manuais e gravações 

destes procedimentos, que parecem ser uma alternativa bastante válida a curto prazo como 

forma de atividade aos alunos que apresentarem objeções à utilização de animais com 

finalidade experimental nas aulas. 

  

3.2.3.2. Aprendizado de técnica cirúrgica: 

 Medicina e medicina veterinária são exemplos de carreiras em que se espera um 

profissional apto a realizar intervenções cirúrgicas. Contudo, como se sabe, também não é 

certo que estes profissionais utilizarão estas habilidades no exercício da profissão. 

 A aprendizagem da técnica cirúrgica não é uma habilidade a ser desenvolvida em 

todos os cursos das áreas biomédicas. O curso de Biologia não exige que os estudantes de 

graduação desenvolvam técnicas cirúrgicas. Ao contrário, este tipo de atuação, compete na 

realidade ao médico veterinário, no caso de animais e ao médico, no caso de humanos. 

Portanto, não há no curso de biologia que se falar em necessidade de treino de técnicas 

cirúrgicas. 

 O aprendizado de técnica cirúrgica, que a princípio parece ser um modelo 

insubstituível, também encontra alternativas associadas à tecnologia de ponta, principalmente 

com a utilização de softwares que permitem o treinamento dessas práticas. Existem diversas 

pesquisas que mostram que o aproveitamento dos estudantes que utilizam este método é igual 

ou melhor a dos estudantes que realizaram experimentos de dissecação ou vivissecção em 

animais27. 

 Na internet, é possível encontrar notícias sobre a implementação de métodos 

alternativos por diversas instituições de educação. Segundo informações do Instituto Nina 

Rosa, a faculdade de veterinária da USP, por exemplo, já não utiliza animais vivos nestas 

aulas desde 200028. Em 2007, a Faculdade de Medicina do ABC substituiu as aulas práticas 

                                                           
27 Sobre o tema, ver: BALCOMBE, Jonathan. The Use of Animals in Higher Education: Problems, Alternatives, 

and Recommendations. Washington DC: HSUS, 2000. 

28 Informação obtida no site http://www.institutoninarosa.org.br/defesa-animal/exploracao-

animal/vivisseccao/ensino. Houve tentativa de confirmar a informação com a USP, contudo, não foi obtida 

resposta à pergunta enviada por e-mail. 

http://www.institutoninarosa.org.br/defesa-animal/exploracao-animal/vivisseccao/ensino
http://www.institutoninarosa.org.br/defesa-animal/exploracao-animal/vivisseccao/ensino
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com animais por modelos substitutivos29. Em 2009, a UFGRS aboliu o experimento de 

vivissecção na faculdade de medicina, a FAMED, uma das mais reconhecidas do país.30
 

 Segundo dados da PCRM (Phisycians Comitee for Responsible Medicine), mais de 

90% das faculdades de medicina aboliram o uso de quaisquer experimentos em animais 

vivos31, entre elas as mais importantes, como a Yale University School of Medicine e Harvard 

Medical School. Neste ano, com exceção das pesquisas biomoleculares, o uso de animais 

vivos com propósitos educacionais e científicos foi proibido na Índia32. 

  

3.2.3.3. Testes de toxicidade: 

 A finalidade dos testes de toxicidade é determinar em que percentual uma substância 

química pode ser aplicada em um ser vivo sem que ocorram danos à sua saúde, como, por 

exemplo, um órgão ou tecido pode ser afetado por ela ou a partir de que percentual ocorre a 

morte da cobaia por intoxicação (teste DL50)33. Ou ainda, determinar o grau e os efeitos da 

intoxicação provocada por aquela substância, como, por exemplo, o grau de corrosão ou de 

irritação de uma substância na pele, como ocorre no teste Draize34. Geralmente, a substância é 

aplicada em um grupo de animais para determinar o dano no tecido ou órgão estudado ou a 

morte dos animais.  

 A principal alternativa oferecida a este experimento pode ser apontada como a 

realização de estudos de toxicidade em culturas in vitro de células e de tecidos de animais ou 

de humanos. 

 

3.2.3.4. Testes de Comportamento: 

                                                           
29 http://www.abrigodosbichos.com.br/Forum/Topico387.htm 

30 http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id===AUUF0dW1GdhJlRaVXTWJVU 

31 Consulta realizada em 14.05.12 no site http://www.pcrm.org/research/edtraining/meded/medical-schools-

with-live-animal-laboratories. 

32 Disponível em http://www.anda.jor.br/28/04/2012/india-bane-uso-de-animais-vivos-em-pesquisas-em-

universidades-e-hospitais. 

33 Segundo VALADARES, o teste DL50 (dose letal 50), que só se concretizava com a morte de um animal, por 

intoxicação aguda, foi abolido pela OECD em 2002.  

34 Assim como o DL50, o teste Draize, realizado em olhos de coelhos, causou bastante impacto social em 

decorrência do livro “Libertação Animal”, de Peter Singer. Atualmente a OECD já validou alguns métodos 

alternativos a esse teste. Mais sobre o tema, ver o site da European Centre for the validation of Alternative 

Methods (http://ecvam.jrc.it/). 
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 Para a observação de fenômenos psicológicos, muitos animais são utilizados. Peter 

Singer relata um depoimento bastante ilustrativo de um psicólogo sobre o assunto: 

Quando, há 15 anos, matriculei-me num curso de psicologia, um 

entrevistador sagaz, ele próprio, psicólogo, questionou-me minuciosamente 

sobre meus motivos e perguntou-me o que eu achava que era a psicologia e 

qual era o seu tema principal. Pobremente tolo e simplório, respondi que se 

tratava do estudo da mente e que seu material bruto eram os seres humanos. 

Com um brado alegre por poder dissuadir-me de maneira tão efetiva, o 

entrevistador declarou que os psicólogos não estavam interessados na mente, 

que o foco dourado de seus estudos eram os ratos, e não as pessoas; 

aconselhou-me então, enfaticamente, a dirigir-me ao departamento de 

filosofia, na porta ao lado (...)
35

 

 

 Embora a constatação irônica do professor represente bastante da realidade, hoje já 

existem softwares programados para ilustrar o comportamento esperado dos animais nos 

experimentos mais comumente realizados, como, por exemplo, o Psych Lab.36 

 

3.3. Outras considerações: 

O art. 14 da Lei Arouca dispõe que: 

Art. 14.  O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas 

nos protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de 

aprendizado quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados 

especiais, conforme estabelecido pelo CONCEA. 

(...) 

§ 3º  Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser 

fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução 

para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição 

desnecessária de procedimentos didáticos com animais. 

 

 O termo “sempre que possível”, de natureza extremamente aberta, traz para o 

intérprete do direito um enorme problema de indefinição quanto a eficácia da norma. E um 

reflexo da visão instrumental utilizada pelo legislador, para proteger o bem-estar dos animais. 

E nesse caso, uma dúvida: quem define o que é ou não é possível? 

 A partir do art. 207 da CRFB/88, tudo indica que ficaria a cargo das universidades e de 

seus professores a definição de seus métodos de ensino. Contudo, da própria leitura do 

                                                           
35 SINGER, Peter. Libertação Animal, 1ª ed. São Paulo, SP: Editora WMF Martins, 2010, p. 76. 

36 GREIF, Sérgio. Alternativas ao uso de animais vivos na educação pela ciência responsável. São Paulo: 

Instituto Nina Rosa, 2003, p. 129. 
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dispositivo é possível concluir que o legislador ordinário previu expressamente que a 

repetição desnecessária de procedimentos de experimentação deve ser evitada. E já ofereceu 

algumas ideias de substituição destes procedimentos, como fotografias, filmagens e 

gravações. E é neste dispositivo que estão presentes os fundamentos (legais) para a 

possibilidade de se requerer legitimamente ao Judiciário um pedido de objeção de 

consciência, em que o aluno, sabendo da possibilidade de haver meio menos gravoso aos 

animais, pede para não participar de procedimentos de experimentação cirúrgica em animais 

e, em troca, ser avaliado alternativamente. 

 Não é preciso dizer que “necessidade de uso de animais” para qualquer que seja a 

finalidade, é uma ideia bastante controvertida. Enquanto todos os experimentos em animais 

podem ser considerados totalmente desnecessários para um vegano, podem ser considerados 

totalmente necessários para professores das áreas biomédicas. Uma coisa é certa. Se nenhum 

experimento fosse considerado “necessário”, não haveria lei para permitir a experimentação 

em animais; ao contrário, haveria uma lei proibindo esses experimentos. 

 No caso específico das Ciências Biológicas, pode-se dizer, com alguma segurança, 

ainda sob esta perspectiva instrumentalista dos animais, que ela não é necessária, tendo em 

vista que o trabalho do biólogo não necessariamente exige intervenção cirúrgica em animais, 

nem a busca de curas para as doenças que assolam os animais ou a humanidade. Não é 

necessária por existirem meios menos restritivos aos direitos individuais dos estudantes e do 

direito à vida e à integridade dos animais. 

 Um biólogo não é um médico e não é um veterinário. Seu trabalho não é salvar vidas, 

mas estudar a vida. E não necessariamente de animais, tendo em vista que as possibilidades de 

trabalho para um biólogo são bastante amplas, incluindo o estudo da genética, da ecologia, da 

microbiologia, da virologia, da botânica e até mesmo da paleontologia, para não citar diversos 

outros campos de atuação. Isso não quer dizer que alguém que queira trabalhar com algum 

destes ramos não precise saber nada de zoologia ou fisiologia ao longo do curso. Zoologia é 

uma disciplina bastante importante para a formação do biólogo. A questão é que o estudo de 

fisiologia e anatomia dos animais pode ser feito de diversas outras formas que não impliquem 

o seu sacrifício, assim como o estudo de fisiologia e anatomia dos seres humanos o são. 

 Há diversas formas de estudar essas matérias. Fotos e vídeos são apenas um exemplo 

delas. E o que estão fazendo, as instituições de ensino, quando existentes alternativas, 

continuam utilizando métodos que remontam os tempos cartesianos do animal-máquina? 
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Sem dúvida, estão desconsiderando valores, que com o tempo, vão sendo agregados ao  

art. 225 da CRFB/88 que veda a crueldade.  A crueldade é um conceito amplo,  mas abriga 

um conteúdo mínimo, indispensável para a determinação de uma eficácia mais adequada das 

normas que não se referem exatamente a direitos humanos.  

Um conteúdo mínimo do conceito de crueldade, é o reconhecimento de que se existem 

alternativas, o uso de animais não é justificado. E a lei exige não apenas que os animais não 

sofram, como eles não sejam usados desnecessariamente. 

Embora o art. 225 da Constituição seja marcadamente de caráter antropocêntrico, a 

vedação à crueldade, no inciso VII do referido artigo, não foi inserida para o bem-estar 

humano37, mas sim para a proteção dos animais, tanto é que existem incontáveis leis cujo 

objetivo é assegurar o bem-estar dos animais. Essa interpretação é possível, de acordo com 

Daniel Lourenço, por demonstrar uma perspectiva alargada do antropocentrismo, segundo a 

qual o homem não protege a natureza exclusivamente para seu proveito.
38

 

 O maior lugar comum dos defensores do uso dos animais para a experimentação é o de 

afirmar que “os animais foram criados para isso”. Em primeiro lugar, vale destacar que um 

animal pode até ser criado para alguma coisa, sob o ponto de vista do homem, mas isso não 

significa que os animais de laboratório sofram menos que outros animais. Aliás, esses animais 

sofrem tanto quanto os outros, com a única diferença, que não deixa de ser importante, (i) de 

que um animal capturado na natureza sofre adicionalmente com a adaptação às gaiolas e (ii) 

sua supressão continuada de um ecossistema pode vir a causar um desequilíbrio ou sua 

extinção. Em segundo lugar, bebês também são criados pelo homem e não é por isso que eles 

podem ser utilizados para pesquisa. Se exércitos de clones humanos fossem criados para 

pesquisas científicas isso não faria deles seres menos sencientes ou não sujeitos à crueldade 

que os bebês ou animais de laboratório. Todos sentem dor e todos possuem consciência da sua 

existência. Todos possuem vontade própria.  

 Em terceiro lugar, o fato de que seres vivos são produzidos em escala industrial para 

serem objeto de pesquisa, não coloca um ponto final neste debate, mas sim revela um 

                                                           
37 Conforme anota Gordilho, “Se o constituinte quisesse – com a norma que proíbe as práticas cruéis contra os 

animais – apenas proteger indiretamente os sentimentos comuns de piedade da coletividade, o inciso VI, do art. 

225, da CF deveria ter a seguinte redação: “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, ou provoquem a extinção de espécies, ou violem os sentimentos 

comuns de piedade da coletividade, submetendo os animais a práticas cruéis.” GORDILHO, Heron José de 

Santana. Abolicionismo Animal. Salvador, BA: Evolução, 2008, p. 141. 
38

 LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas perspectivas. Porto Alegre, RS: 

2008, p. 331-332. 
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problema para os defensores dos animais, exatamente por considerarem que animais não são 

bens, e não podem ser tratados como mera propriedade. 

 Práticas que violam a integridade de um ser vivo sempre poderão ser consideradas 

cruéis, tendo em vista que comportam . São muito comuns afirmações como “é preciso matar 

um para salvar vários”. Esse tipo de afirmação em nada contribui para a análise dos casos aqui 

apresentados. Além dessa ideia não servir como justificativa ética para nada, como já exposto 

anteriormente, o biólogo não é um salva-vidas, nem de pessoas, nem de animais. Nenhum 

animal é salvo por causa de experimentos com finalidade ilustrativa, ao contrário, só morre. 

Uma possível interpretação do objetivo da Lei Arouca combinada com o que é 

possível extrair da diretriz constitucional que veda a crueldade, pode ser sintetizada da 

seguinte forma: a realização de experimentos só é permitida se realizada na forma prescrita 

pela lei, caso contrário, é proibida e ofende diretamente à Constituição da República, devendo 

ser punida na forma da lei.  

E no caso da objeção de consciência de pessoas com restrições éticas à 

experimentação animal, a noção de crueldade deve ser entendida como máximo de efetividade 

da norma constitucional Portanto, a atuação do Estado, através de legislação 

infraconstitucional, pode até determinar que práticas serão consideradas cruéis para fins de 

responsabilização por danos ao meio ambiente, mas não pode pretender ser a única fonte de 

determinação do sentido do termo. 

 

3.4. Conclusão:  

 Inequivocamente, vê-se que a legislação previu, certamente por razões éticas e talvez 

até mesmo econômicas, que as práticas de experimentação em animais deveriam ser 

preteridas em relação a outros métodos de construção de conhecimento científico, ainda mais 

dos conhecimentos já formados. Além disso, que procedimentos substitutivos do uso de 

animais na educação existem e são adotados por universidades brasileiras e de todo o mundo. 

Vale a pena ressaltar novamente que, nestes casos os experimentos não são 

realizados com vistas a “avanços científicos”, nem à cura de doenças. Não há real embate 

entre desenvolvimento científico x interesse individual, mas sim de alunos de graduação de 

Biologia compelidos a realizar práticas que já foram realizadas inúmeras e inúmeras vezes, 
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cujo único objetivo é a demonstração de fenômenos demonstráveis de formas menos gravosas 

aos animais estudados e que podem ser observados adequadamente através meios multimídia. 

Ou seja, embora as universidades aleguem razões didáticas para a perpetuação de tais 

práticas, elas não se justificam diante da existência de meios alternativos menos restritivos a 

bens protegidos juridicamente, seja em relação aos animais, seja em relação aos estudantes.  

Além disso, mesmo em outros campos da experimentação científica e que interagem de forma 

mais evidente com interesses públicos, como a utilização de animais para testes 

farmacológicos e de toxicidade de produtos destinados ao consumo humano, e que, em tese, 

viriam a trazer algum benefício para o desenvolvimento científico e para a humanidade, a 

tendência é a mesma. 

Portanto, não surte qualquer efeito neste caso afirmações como de que “seria preciso 

destruir para construir”. Ao contrário, a universidade precisa de alunos com coragem para 

criticar os métodos tradicionais a fim de propor novos e buscar alternativas de conhecimento e 

de pesquisa. Portanto, apenas aí a frase de efeito poderia fazer algum sentido. 

Além de todas as informações já apresentadas no sentido de apontar que existem 

alternativas ao uso de animais com a finalidade educacional, há que se ressaltar que o 

incômodo gerado por este tipo de didática não é exclusivo dos autores das ações judiciais aqui 

apresentadas. É uma realidade de muitos estudantes das áreas biomédicas39, que, entretanto, 

estão sendo ensinados por professores que só sabem passar o conhecimento desta forma 

tradicional ou pouco aptos ao manejo de outras formas de tecnologia existentes. 

É exatamente por isso que as mudanças que devem ser implementadas por força do 

art. 14, §3º, da referida Lei, dificilmente partiriam dos professores, muitos destes dependentes 

financeiramente de pesquisas financiadas também pelas universidades, ou até mesmo por 

biotérios. Aliás, no caso Juliana Itabaiana, os professores das disciplinas de zoologia 

                                                           
39 Sobre o assunto ver os seguintes artigos: MELIM, Gustavo Gomes. A Percepção de Estudantes de Ciências 

Biológicas e da Saúde sobre o Uso de Animais Vivos em Aulas Práticas na Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI / SC). Monografia apresentada em 2009. Disponível em 

http://www.1rnet.org/literatura/trabalhos/melim.pdf. Acesso em 14.05.12; : SOUZA, Analu Silva de. Uso de 

Animais para fins didáticos: Percepção dos estudantes e professores dos cursos da área de saúde da FTC-

Salvador. Monografia apresentada em 2007. Disponível em 

http://www.1rnet.org/literatura/trabalhos/Monografia-Analu_Sousa.pdf. Acesso em 16.05.12 e; VALADAO, 

Roxana; MILWARD-DE-ANDRADE, Roberto. O ensino da Biologia: suas relações com a experimentação 

animal e a defesa do meio ambiente. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 6,  n. 4, dez.  1990 .Disponível em 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1990000400006&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em  12  maio  2012.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1990000400006. 

 

http://www.1rnet.org/literatura/trabalhos/melim.pdf.%20Acesso%20em%2014.05.12
http://www.1rnet.org/literatura/trabalhos/Monografia-Analu_Sousa.pdf.%20Acesso%20em%2016.05.12
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X1990000400006
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anteriores não se opuseram às motivações da autora, e ela foi aprovada realizando atividades 

alternativas em ZOO I e II, sem qualquer problema.  
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CAPÍTULO IV: LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA 

4. Introdução: 

 A consciência, do latim conscientia, que quer dizer “saber em comum”, é entendida 

pela filosofia de diversas formas
40

, inexistindo significado consensual para o que seja a 

consciência. De acordo com Andre Simha, “a noção de consciência, seja qual for o termo que 

signifique, parece precisamente implicar a exigência de uma avaliação de si mesmo que pode 

ser compartilhada pelos outros”
41

. 

 Do mesmo modo que na filosofia, a liberdade de consciência, sob o aspecto jurídico, 

comporta também uma dimensão que extravasa a mera reflexão sobre si mesmo e sobre suas 

convicções e atinge à coletividade, pois, vivendo em sociedade, o indivíduo pode e 

efetivamente compartilha essas ideias com outras pessoas, que por sua vez pode ou não 

partilhar da consciência daquele sujeito. 

   Assim como no caso de outros direitos como o de opinião, segundo José Afonso da 

Silva, considerado uma liberdade primária, da qual decorrem as outras liberdades de 

pensamento, não é a reserva mental o objeto em si de tutela, mas sim a liberdade de projetar 

para o mundo exterior convicções, crenças, ideias, opiniões ou pensamentos.
42

 

 Este capítulo irá abordar o direito à liberdade e à escusa de consciência. Seu objetivo é 

o de: (i) articular o estudo dos casos com algumas considerações doutrinárias sobre a questão 

do sentido e da eficácia dos direitos fundamentais; (ii) diante dessas considerações, propor 

uma interpretação sistemática da norma de objeção de consciência, para que atinja também as 

relações privadas, inclusive aquelas em que há adesão voluntária; (iii) demonstrar as 

consequências negativas práticas da adoção da interpretação adotada nos casos aqui 

apresentados; (iv) demonstrar que elas se basearam em argumentos generalizados, 

                                                           
40 A exemplo, André Simha nos traz que a consciência, ao longo dos tempos, foi percebida pela filosofia, por 

exemplo, como conduta ética, como opinião moral, como senciência/autoconsciência, como expressão da alma, 

como força vital, como reflexividade, como identidade pessoal. Sobre o ponto, ver: SIMHA, André. A 

Consciência, do corpo ao sujeito: análise da noção: estudo de textos: Descartes, Locke, Nietzsche, Husserl / 

André Simha; tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

  

41 SIMHA, André. A Consciência, do corpo ao sujeito: análise da noção: estudo de textos: Descartes, Locke, 

Nietzsche, Husserl / André Simha; tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 7.  

 

42 Essa é a concepção defendida por José Afonso da Silva em SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 31ª Ed revista e atualizada até a emenda constitucional n. 56 de 20.12.2007. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 241. 
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empiricamente não verificáveis e confrontar esses argumentos com alguns argumentos de 

natureza prática; (v) analisar algumas considerações gerais acerca da objeção de consciência e 

demonstrar que a objeção de consciência, embora diga respeito a convicções subjetivas, 

quanto à sua aplicabilidade, está sujeita a critérios objetivos. 

 

4.1. Liberdade de consciência como expressão da dignidade da pessoa humana: uma questão 

de autodeterminação. 

 Os direitos fundamentais encontram seu sentido original na ideia jusnaturalista de que 

existem direitos intrínsecos e inalienáveis ao homem, cuja expressão máxima ocorreu no 

contexto do liberalismo clássico, cuja preocupação principal era a de definir espaços de 

atuação do Estado que não confrontassem a autonomia individual. 

 Tendo em vista o positivismo e a cientifização, o Direito passou a ser compreendido 

principalmente como um conjunto de ordem, cujo objetivo era a redução das incertezas 

quanto aos processos de sua criação e de sua aplicação.
43

 

 Atualmente o Direito passa por um processo de reavaliação pela doutrina pós-

positivista, que, em termos práticos, privilegia a efetivação dos direitos através de aplicação 

de princípios e valores aos casos concretos, relativizando a importância de uma racionalidade 

apriorística e com isso valorizando o conteúdo de justiça dos fenômenos jurídicos em 

detrimento da forma. 

 Neste contexto, a CRFB/88, em essência uma Carta principiológica, elegeu como um 

de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que dá origem a todo o sistema 

constitucional de liberdades positivas e negativas. Embora a definição do conteúdo abrangido 

por termos tão abertos como dignidade da pessoa humana, liberdade ou consciência 

representem em muitos casos um problema do ponto de vista dogmático, não há como negar 

seu papel estruturador no estabelecimento de valores constitucionais no sistema jurídico. 

Conquanto os princípios possuam textura aberta, comportam uma zona de certeza, aferível 

diante do caso concreto através de critérios de interpretação construídos doutrinariamente. 

                                                           
43 Neste sentido, queremos dizer que através do processo de secularização do Direito, culminantes no 

racionalismo e na positivação do Direito, foi acompanhado do surgimento de uma metodologia cientificamente 

mais aprimorada, que tentou objetivar o processo de criação e interpretação do Direito, como podemos observar 

a partir do surgimento de categorias como “legislador racional” e “juiz-boca-da-lei” e dos métodos de 

interpretação propostos por Savigny. Sobre o tema, ver: Larenz, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2a ed., 1982. 
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 Ingo Sarlet, ao discorrer sobre a dignidade da pessoa humana, nos esclarece que esse 

princípio ou valor possui matriz no pensamento kantiano, sintetizado na noção de que o 

homem é um fim em si mesmo. Daí o entendimento segundo o qual o Estado existe para o 

homem e não o inverso
44

. Portanto, segundo explica, a inserção da dignidade da pessoa 

humana no rol dos fundamentos da República indica que o constituinte originário desejou 

evidenciar que o Poder Público é apenas meio para realização de um fim, que é o homem, e 

por isso deve ser limitado e justificado
45

. 

 Por um lado, a dignidade da pessoa humana implica na limitação do Poder Público e 

da intervenção de terceiros na esfera privada de liberdade, daí sua oponibilidade erga omnes. 

De outro lado, por se tratar de fundamento da República, exige que o Poder Público 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) promovam os direitos fundamentais decorrentes da 

dignidade da pessoa humana, o que se considera por sua dimensão objetiva.
46

 

 Ainda segundo Sarlet, 

a dignidade, apesar de ser sempre em primeira linha a dignidade da pessoa 

concreta, individualmente considerada, necessariamente implica um 

permanente olhar para o outro, visto que o indivíduo e a comunidade são 

elementos integrantes de uma mesma (e única) realidade político-social-

estatal.
47

 

 

 Autores como Daniel Sarmento, por sua vez, entendem que a dignidade da pessoa 

humana, embora nascida da concepção de que o homem é um fim em si mesmo, atualmente 

                                                           
44 Importante ressaltar que, da mesma forma, o que se protege através dos direitos fundamentais não se esgota à 

perspectiva majoritária sobre determinado tema, o que implica, inclusive em restrições ao poder político – no 

caso brasileiro, o status de cláusula pétrea garante que nem emendas constitucionais podem abolir ou inviabilizar 

o exercício desses direitos (CRFB/88, art. 60, §4º, IV). Segundo anota Ingo Sarlet, os direitos fundamentais 

possuem “um caráter contramajoritário, que, embora inerente às democracias constitucionais (já que sem a 

garantia de direitos fundamentais não há verdadeiramente democracia), não deixa de estar, em certo sentido, em 

permanente conflito com o processo decisório político, já que os direitos fundamentais são fundamentais 

precisamente por estarem subtraídos à plena disponibilidade por parte dos poderes constituídos, ainda que 

democraticamente legitimados para o exercício do poder.” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 

fundamentais. 10. ed. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2011, p. 61-62. 

  

45 SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 88. 4ª ed. Revista e 

atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 65. 

  

46 De acordo com Ingo Sarlet, os direitos fundamentais revelam duas perspectivas: subjetiva e objetiva. A 

perspectiva subjetiva considera que os direitos fundamentais são direitos subjetivos, de defesa do indivíduo 

contra atos do poder público. Já a perspectiva objetiva considera que a Constituição prevê esses direitos como 

diretrizes para o atuar do Poder Público, que tem o dever de promover os direitos fundamentais. SARLET, Ingo 

Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2011, p. 141-

143. 

  

47 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Notas sobre a Dimensão Ecológica da Dignidade da Pessoa Humana e 

sobre a Dignidade da Vida em Geral, in RDU, nº19 – jan-fev de 2008. 

 



42 
 

deve ser interpretada também como capacidade de autodeterminação, cujos limites podem ser 

encontrados nos direitos das outras pessoas de também se autodeterminarem.
48

 Segundo ele, 

ao discorrer sobre os limites da autonomia privada:  

autonomia significa o poder do sujeito de auto-regulamentar seus 

próprios interesses, de auto-governo de sua esfera jurídica e tem como 

matriz a concepção de ser humano como agente moral, dotado de 

razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e que deve ter 

liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que elas 

não perturbem os direitos de terceiros nem violem outros valores 

relevantes da comunidade.
49

 

 Neste sentido, argumentar que os estudantes deveriam procurar outra coisa para fazer, 

ou que deveriam repensar suas escolhas ou que deveriam ter realizado testes vocacionais antes 

de ingressar no curso de Ciências Biológicas, atinge profundamente a dignidade dessas 

pessoas, negando-lhes que sejam capazes de determinar suas escolhas segundo suas 

preferências e de se posicionarem diante do mundo enquanto seres críticos, pensantes e 

expressivos.  

Por consequência, geram um enorme dano à sua integridade psíquica, tendo em vista 

que as universidades, além de negarem o pedido, fizeram questão de ridicularizar os 

estudantes diante de toda a comunidade acadêmica - como relatam em suas iniciais – mas 

também aos próprios valores da República, que se pretende livre, justa e solidária. A ofensa, 

portanto, não recai apenas sobre os estudantes considerados individualmente, recai sobre a 

dignidade do próprio homem, que não possui o direito de subjugar ou de diminuir os demais 

homens em razão de suas diferenças. 

 

4.2. Eficácia das normas fundamentais nas relações públicas e privadas: 

 Segundo Daniel Sarmento, ao longo da história é possível identificar três paradigmas 

sobre os quais se assentaram os direitos fundamentais nos Estados Modernos. O paradigma 

                                                           
48 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p. 154. 

 

49 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p. 154-155. 
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liberal, de inspiração iluminista e antropocêntrica, seio das liberdades civis e políticas, que 

exigia do Estado uma posição meramente absenteísta; o paradigma social, que prevê a atuação 

comissiva do Estado para a promoção dos direitos sociais, que seriam instrumentos para a 

promoção das liberdades individuais, contexto em que interesses coletivos e de classe 

assumem relevo especial; e o paradigma pós-social, ainda em construção, marcado pela 

globalização, neoliberalismo e pluralismo jurídico. 

 Sob este paradigma, as relações privadas assumem uma porção substancial das 

relações jurídicas das quais o indivíduo irá atuar como sujeito. Isso se deve ao fato de que, 

com o advento do Estado Mínimo, muito do que cabia ao Estado foi privatizado e o indivíduo 

passou a recorrer às instâncias privadas para suprir necessidades básicas antes oferecidas pelo 

Estado, como é o caso, por exemplo, da educação. Nesse sentido: 

No contexto da economia capitalista, o poder crescente de instâncias 

não-estatais como as grandes empresas e associações, tornara-se uma 

ameaça para os direitos do homem, que não poderia ser negligenciada, 

exigindo que a artilharia destes direitos se voltasse também para os 

atores privados. (...) nada mais lógico do que estender a estes 

domínios o raio de incidência dos direitos fundamentais, sob pena de 

frustração dos ideais morais e humanitários em que eles se lastreiam. 

Diante da brutal desigualdade material que se verifica na sociedade, 

torna-se imperativo condicionar os atores privados – sobretudo os 

investidos de maior poder social - ao respeito dos direitos 

fundamentais.
50

 

 A lógica que estrutura o exposto por Daniel Sarmento é bastante útil à compreensão 

dos casos aqui apresentados
51

, tendo em vista que tanto aqui, como no caso das relações de 

trabalho, o dever de observância aos direitos fundamentais decorre de um modelo de Estado 

                                                           
50 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 

p. 25. 

51 Embora neste trabalho a objeção de consciência seja dirigida a universidades federais (pessoas jurídicas de 

direito público), a interpretação do direito, segundo entendemos, deverá ser a mesma para todos os estudantes, 

tanto de universidades públicas como privadas. A questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas – embora a educação possua também uma perspectiva administrativa, por se tratar de dever 

originariamente conferido ao Estado - foi trazida aqui para demonstrar duas coisas. Primeiro, que as 

universidades estão supervalorizando a formação técnica por razões de mercado e isso é incompatível com as 

diretrizes constitucionais e legais da educação, que falam em formação humanística, multiplicidade de 

concepções pedagógicas, permanente processo de avaliação, entre outros valores explicitados nas normas 

infralegais. Esse ponto fica bem claro a partir de trechos dos processos judiciais quando falam em formar 

profissionais aptos ao mercado, entre outros. Além disso, e esse é o segundo motivo para falarmos aqui de 

relações privadas, a escolha das faculdades derivam de um ato de vontade, de uma escolha individual, o que não 

quer dizer, como será demonstrado ao longo deste trabalho, que essa escolha não implica na abstenção do 

exercício de direitos fundamentais. Daí a pertinência das observações feitas por Daniel Sarmento no sentido de 

que até mesmo nas relações de dependência – que a princípio aparentam decorrer da autonomia da vontade - os 

direitos fundamentais podem e devem ser protegidos. 



44 
 

privatista, em franco processo de expansão diante dos fenômenos supracitados. Daí a 

superação do argumento liberal de autonomia da vontade como único princípio 

fundamentador das relações privadas e a incorporação de novos princípios às teorias do 

contrato, como boa-fé objetiva e função social do contrato, assim como a formação de 

presunções legais de hipossuficiência. 

 A partir da pós-modernidade, a informação, e aí contido o direito à educação, também 

passa a ser uma exigência prática para a subsistência. E sobre este ponto é importante ressaltar 

que as universidades de certa forma, possuem um “monopólio” do ensino superior, se 

considerarmos que elas são requisito obrigatório para o exercício de diversas profissões 

regulamentadas. Portanto, elas propriamente são dotadas do que Daniel Sarmento denominou 

“poder social”, em dois sentidos.  

Em um primeiro sentido, à medida que estabelecem uma relação de dependência, de 

que para ser determinado profissional, é necessário um diploma. E, em um segundo sentido, 

suas escolhas não são estabelecidas através de critérios democráticos, isto é, existe uma 

grande assimetria de poder entre instituição e estudante na tomada de decisão.  

 Existindo, de fato, o “poder social” das universidades, não há como não tecer críticas 

ao descompasso da leitura realizada através das decisões judiciais que aqui apresentamos, ao 

dever do Poder Público, sobretudo do Poder Judiciário, de reequilibrar essas relações de 

extrema desigualdade de poder, como se as práticas decorrentes da autonomia universitária 

fosse imunes a conteúdos mínimos inerentes à qualquer democracia, como é o exato caso dos 

direitos fundamentais. 

 

4.3. O Estatuto da UFRJ (... ou seria melhor dizer Assembleia Constituinte?): 

Os direitos fundamentais, como o próprio nome diz, são fundamentais, são 

irrenunciáveis, indisponíveis e oponíveis contra todos. Até mesmo contra o próprio poder 

constituinte reformador por força do art. 60, §4º, IV, da CRFB/88. Poderíamos dizer então, 

que condicionar o direito à educação à abstenção de um direito fundamental é mais do que 

inconstitucional seria inconstitucional “ao quadrado”. 

E isso é tão absurdo, e a irresignação é tão grande, que ao longo desta pesquisa, foi 

realizada uma busca nos estatutos das universidades, com o intuito de verificar se há neles 
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qualquer disposição sobre direitos fundamentais dos estudantes. Tão grande foi a surpresa, 

quando encontramos insculpidas no Estatuto da UFRJ, as seguintes disposições: 

Art. 8º A educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro atenderá: 

I – ao desenvolvimento integral da pessoa humana e à sua participação na 

obra do bem comum; 

II – ao respeito à dignidade da pessoa humana e às suas liberdades 

fundamentais; 

III – à proscrição do tratamento desigual, por motivo de convicção filosófica, 

política ou religião e por preconceito de classe e de raça; 

IV – ao fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

e 

V – à preservação e à expansão do patrimônio cultural. 

 

A primeira dúvida que surge é: como a UFRJ pretende desenvolver “integralmente” a 

pessoa humana ou respeitar sua dignidade e liberdades fundamentais, negando-lhe suas 

convicções religiosas, filosóficas e políticas? É simplesmente impraticável: ou o 

desenvolvimento é integral ou não é. 

Mas a segunda dúvida que surge, e essa é a mais intrigante é: em que consistiriam, 

então, para a UFRJ, as cotas sociais e raciais, assim como todos ao benefícios - como o de 

moradia e de permanência - considerando a proscrição do inciso terceiro do artigo 

supracitado? 

No nosso entender, estes princípios previstos no Estatuto da UFRJ revelam, além da 

patente incongruência entre norma e realidade do inciso terceiro, uma verdadeira usurpação 

do poder constituinte originário, porque as convicções filosóficas, políticas e de religião 

efetivamente correspondem a hipótese condizente com o tratamento desigual, dada a 

possibilidade do cumprimento de obrigação alternativa, não estando ao alcance da 

competência institucional das Universidades, extinguir ou restringir direitos de hierarquia 

constitucional, ainda mais se tratando de direitos contidos em cláusulas pétreas. 

Além disso, como anteriormente demonstrado, a UFRJ faz distinções desta natureza 

quando cria cotas raciais, sociais e bolsas para estudantes. Ou seja, reconhece como válidas 

ações afirmativas para equacionar os problemas relativos ao “ter”, sem se preocupar, contudo, 

com a importância da esfera do “ser” em evidente contradição até mesmo com o que se espera 

de uma universidade, enquanto espaço que, por excelência, ao cultivo do pensamento. 

O Estatuto da UFRGS, por sua vez, é plenamente adequado à Constituição da 

República. No entanto, isso é capaz de demonstrar que a ineficácia dos direitos não atinge 
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apenas o plano constitucional, mas também o institucional, dada a pouca seriedade da 

realização de seus princípios fundamentais.
52

 

4.4. A proteção da liberdade de consciência: o direito de agir com de acordo com a fé e com a 

razão: 

 No Brasil, a liberdade de consciência encontra sua origem histórica junto à liberdade 

religiosa e de crença, o que pode ser percebido com clareza através da análise evolutiva deste 

direito nas Cartas Constitucionais Brasileiras
53

. Apesar de serem protegidas pela CRFB/88 de 

                                                           
52 A exemplo: 

Art. 2º - A UFRGS, como Universidade Pública, é expressão da sociedade democrática e  

pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença, e de solidariedade,  

constituindo-se em instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa  

repensar suas formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas. 

 

Art. 3º - A Universidade, regida pela legislação federal, por este Estatuto e pelo Regimento  

Geral, guiar-se-á pelos seguintes princípios constitucionais:  

I - liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

II - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

III - gratuidade do ensino;  

IV - gestão democrática;  

V - valorização dos profissionais do ensino;  

VI - garantia de padrão de qualidade;  

VII - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VIII - respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais.  

 

Art. 4º - É vedado à Universidade tomar posição sobre questões político-partidárias, bem  

como adotar medidas baseadas em preconceitos de qualquer natureza. 

 

53 A objeção de consciência militar só foi inserida na Constituição de 88. Antes, o serviço militar sempre foi 

obrigatório. Na Constituição de 1824, não havia qualquer menção à liberdade de consciência, só de pensamento 

e de religião (art. 179, IV e V). Na Constituição de 1891, o art. 72, §28, determinava que, por motivo de crença 

ou função religiosa, ninguém pode ser privado de direitos civis e políticos e nem eximir-se de deveres cívicos, 

caso contrário, conforme §29 do mesmo artigo, perderiam todos os seus direitos políticos. Na Constituição de 

1934, aparece pela primeira vez o termo “consciência” e seu art. 113, 4, previa que ninguém poderia ser privado 

de qualquer dos seus direitos em virtude de suas convicções filosóficas, políticas ou religiosas, a não ser que este 

fosse o motivo de isenção de obrigações legais impostas a todos os brasileiros, caso em que, perderia seus 

direitos políticos (art. 111, b). Já o art. 113, 5, prescrevia que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença 

e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham à ordem pública e aos bons 

costume. As associações religiosas adquirem personalidade jurídica nos termos da lei civil.” O art. 163, §3º, 

previa que o serviço militar prestado pelos eclesiásticos consistiria em “assistência espiritual e hospitalar às 

forças armadas”. O art. 133 condicionava até mesmo a possibilidade de exercício de profissão liberal ao 

cumprimento de obrigações militares. O mesmo pode ser observado no art. 150 da Constituição de 1937. Na 

referida Constituição, a liberdade de consciência não aparece, apenas a de pensamento, no art. 122, 15. Contudo, 

o art. 119, “b”, fala em perda de direitos políticos “pela recusa, motivada por convicção religiosa, filosófica ou 

política, de encargo, serviço ou obrigação imposta por lei aos brasileiros”. Na Constituição de 1946, aparece pela 

primeira vez o termo “escusa de consciência”, nela, lê-se, no art. 141, § 7º, que “É inviolável a liberdade de 

consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem 

pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil.” 

Já no § 8º, do mesmo artigo, que “Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado 

de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei 

aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender 

escusa de consciência”. A Constituição de 1967, previa em seu art. 150 que “§ 5º - É plena a liberdade de 

consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e 
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maneiras semelhantes, não se confundem, tendo em vista que o conteúdo de cada uma dessas 

liberdades possui motivações bastante distintas, assim como é distinguível também, da 

liberdade de pensamento, da liberdade de opinião em sentido estrito e da liberdade de 

expressão. Hoje, a liberdade de consciência tem seu conteúdo cada vez mais expandido pelo 

surgimento de novas questões
54

 ainda não totalmente incorporadas pela doutrina, mas já 

presentes nos tribunais. 

 Embora seja a Constituição da República o instrumento mais conhecido de proteção à 

liberdade de consciência, há diversos diplomas internacionais assinados ou ratificados pelo 

Brasil que também preveem a tutela da liberdade de consciência.
55

 

 Dentro da CRFB/88, está protegida pelo inciso VI do art. 5º, que prevê um princípio 

geral de liberdade de consciência e, no art. VIII, por um princípio que prevê a possibilidade de 

objeção de consciência, a ser aplicada no caso de conflito entre o direito e o dever de 

cumprimento de uma obrigação a todos imposta: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (grifou-

se) 

(...) 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-

se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

 A liberdade de consciência é bem jurídico protegido pela Constituição merecedor de 

tutela, a partir do momento em que, assim como as demais liberdades já citadas, permite a 

formação da identidade pessoal: o reconhecimento de si como sujeito moral capaz de formular 

                                                                                                                                                                                     
os bons costumes” e que “§ 6º - Por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, ninguém 

será privado de qualquer dos seus direitos, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos, 

caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a escusa de consciência”. A 

Constituição de 1969 manteve praticamente iguais estes dois últimos dispositivos. 

54 Objeção de consciência à realização de abortos; à obrigação de votar ou de trabalhar em eleições; ao 

fornecimento de anticoncepcionais; objeção de consciência à realização de concursos públicos em dias sagrados. 

55 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil e internalizado através do Decreto 

nº 592 de 1992, art. 18; Resolução ONU nº 217-A de 1948 (Declaração Universal dos Direitos Humanos), da 

qual o Brasil é signatário, art. 18; e Pacto de San Jose da Costa Rica, ratificado e incorporado pelo Brasil através 

do Decreto nº 678 de 1992, art. 12. 
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juízos sobre o que é bom ou o que é ruim e de se conduzir a partir deles e de ser influenciado 

ou influenciar o contexto em que está socialmente inserido e ser reconhecido por isso. É, 

portanto, componente que materializa a expressão da personalidade
56

 e da dignidade da 

pessoa humana, bem como o dever fundamental de não discriminação (CRFB/88, art. 3º, IV). 

 Portanto, pelo fato de a liberdade de consciência estar na categoria do “ser” e não na 

categoria do “ter”, pode ser considerada um direito personalíssimo, uma vez que a doutrina 

entende que os direitos da personalidade não se esgotam no rol previsto pelo Código Civil, 

mas sim abrangem todos aqueles necessários ao desenvolvimento da dignidade da pessoa 

humana
57

. 

 José Afonso da Silva entende a liberdade de consciência em duas dimensões. Como 

pensamento íntimo e como direito de aderir ou não aderir à determinada crença, corrente de 

pensamento ou religião
58

. Contudo, como afirma Gilmar Mendes, a liberdade de consciência 

possui também um aspecto positivo, consistente em um dever do Estado em “propiciar meios 

efetivos de formação autônoma da consciência das pessoas”
59

. 

 Esse direito implica, conforme anota o autor, no reconhecimento de sistemas 

normativos externos ao jurídico, como a religião, a moral e a ética a partir das quais o 

indivíduo poderá pautar seus atos; e que entrando em conflito com disposições estabelecidas 

pelo próprio Estado, autorizariam à objeção, imperativo ou escusa de consciência. 

 

4.5. Objeção de Consciência: 

                                                           
56 Sendo considerada um direito da personalidade, está sujeita ao art. 11 do Código Civil, que prescreve que 

“Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Daí o fato de serem considerados pela doutrina como 

inatos, extrapatrimoniais, oponíveis erga omnes, indisponíveis, impenhoráveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. 

Neste sentido: BARBOZA, Heloisa Helena, BODIN, Maria Celina e TEPEDINO, Gustavo. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. Volume I. 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007, p. 34. 

57 Neste sentido, como ressalta a doutrina civilista, os direitos da personalidade estão na categoria do ser e não 

na categoria do ter, portanto, a dignidade da pessoa humana atua como salvaguarda da tutela da personalidade. 

Ver: BARBOZA, Heloisa Helena, BODIN, Maria Celina e TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado 

conforme a Constituição da República. Volume I. 2ªed revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 33-

34. 

58 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª Ed revista e atualizada até a emenda 

constitucional n. 56 de 20.12.2007. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 242. 

 

” 

59 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 

Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 403 
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4.5.1. Interpretação geral: 

 Voltemos os olhos, agora, novamente para o inciso VIII, do art. 5º da CRFB/88. Da 

leitura do dispositivo se observa que ele contém duas normas, embora inseridas no mesmo 

dispositivo.  

A primeira pode ser extraída da primeira parte do inciso e prescreve que “ninguém 

será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política”. Não especifica de forma alguma que direitos são esses, daí concluirmos tratar-se de 

cláusula geral, aplicável a princípio a todos os tipos de direitos. Ela é a justificativa para a 

admissão do uso de objeção de objeção de consciência às obrigações em geral, e não apenas 

às legais.  

A segunda norma prescreve que as pessoas podem perder direitos se invocarem 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política “para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 

lei”. Essa norma refere-se às obrigações legais entendidas aqui como aquelas derivadas 

diretamente da Constituição ou da Lei, com características de generalidade
60

. Embora aqui 

também não haja menção de quais direitos podem ser perdidos, conclui-se que, no caso das 

obrigações legais, esses direitos são os de natureza política, que podem ser perdidos ou 

suspensos, de acordo com o art. 15, IV, da CRFB/88.
61

 Embora aparentemente seja o 

contrário, é na verdade uma hipótese mais extrema de flexibilização das obrigações legais, 

pois que relacionadas com questões de ordem pública e de interesse coletivo.  

Por via de interpretação sistemática, considera-se que é mais justo, tendo como base a 

cláusula de objeção de consciência às obrigações legais, que seja exigido o cumprimento de 

uma prestação alternativa. Através dessa interpretação, é possível diminuir as incertezas 

propiciadas pela aplicação direta do princípio da liberdade de consciência.  

                                                           
60 Sobre este ponto, é possível perceber logo que, a partir de uma interpretação mais restritiva desse artigo, seria 

possível concluir que, na realidade, nenhuma obrigação atenderia ao requisito deste artigo, nem as legais, porque 

geralmente elas estão dirigidas a grupos determinados, mas nunca a todas as pessoas. Por exemplo, o próprio 

serviço militar, não é obrigatório para as mulheres e para os eclesiásticos (CRFB/88); O voto universal é 

facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. O dever de 

pagar impostos segundo a lei, em tese também é uma obrigação geral, contudo prevê hipóteses de isenção e de 

imunidade conforme condições pessoais. Enfim, as normas de direito costumam criar distinções, sendo razoável 

concluir que o que a Constituição não admitiria seria tratar de maneira privilegiada pessoas em mesma situação.  

61 “Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: IV - 

recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; (...)” 
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Portanto concluirmos que extrai-se da norma que prevê a objeção de consciência, 

que ninguém pode perder ou ter direitos suspendidos por não querer praticar atos, até 

mesmo obrigações legais, contra a sua consciência se concordou em prestar serviço 

alternativo. A inexistência de lei prevendo o serviço alternativo não obsta o exercício desse 

direito, uma vez que direitos fundamentais são auto-aplicáveis. 

 Se realizada a interpretação literal da primeira parte do inciso VIII do art. 5º da 

CRFB/88, seria possível chegar à conclusão absurda de que ninguém poderia ser privado de 

nenhum direito – já que a Constituição não determina que direitos são esses - em razão de 

crença religiosa ou convicção filosófico-política e que nesses casos sequer seria necessário o 

cumprimento de prestação alternativa. Este tipo de leitura, além de completamente 

desproporcional, permitiria a instauração de um regime de privilégio, totalmente incompatível 

com outros valores insculpidos na Constituição e no próprio caput do art. 5º, que veda criação 

de distinções perante a lei, bem como colidiria frontalmente com um dos objetivos 

fundamentais da República, de construção de uma sociedade justa (CRFB/88, art. 3º, I). Ou 

seja, esses direitos estão sujeitos à ponderação, caso entrem em conflito com outros direitos 

no caso concreto. 

 A partir da segunda parte do inciso oitavo, temos que a perda de direitos só poderá 

ocorrer, caso o sujeito se recuse a cumprir prestação alternativa. Como se sabe, os direitos 

fundamentais possuem aplicabilidade imediata, conforme o §1º do art. 5º da CRFB/88, 

portanto a lei só poderia regulamentar o direito.  

No direito brasileiro, a objeção de consciência só pode ser evocada se efetivamente 

existirem prestações alternativas, o que não impede que na sua inexistência, a liberdade de 

consciência seja sopesada com outros direitos no caso de conflito. 

 

4.5.2. A objeção de consciência é um benefício ou uma vantagem? 

 A objeção de consciência não é motivada por um capricho, mas sim pelo fato de 

determinado ato causar enorme sofrimento psíquico às convicções pessoais dos objetores, e, 

nesse sentido, o cumprimento deste ato poderia importar em violação de sua dignidade. O 

objetor não quer agir contraditoriamente às suas convicções e por isso requer alternativas, 

porque estas tornam justa a objeção em relação aos demais em mesma situação. Ou seja, ao 
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contrário do princípio da liberdade de consciência, a objeção de consciência possui limites 

implícitos. 

Não é uma vantagem que se persegue, é o estabelecimento de um equilíbrio entre uma 

exigência imposta à coletividade e as convicções pessoais do objetor. Afirmar que a objeção 

de consciência é uma vantagem é o mesmo que dizer que aquele que sofreu um dano e propõe 

uma ação de reparação de danos morais estaria buscando uma vantagem na justiça, ou que a 

progressividade dos impostos gera uma vantagem ao contribuinte mais pobre.  

A escusa do cumprimento de um dever em troca do cumprimento de dever alternativo 

não consiste em benefício ou vantagem. Ela é, assim como os exemplos citados, um direito 

assegurado expressamente pela Constituição, posto à disposição daqueles que quiserem 

exercê-lo. 

 

4.5.3. A prestação alternativa é uma penalidade? 

De acordo com Dalmo Dallari, a recusa no cumprimento da prestação principal é 

punida com uma sanção, que é a prestação alternativa
62

. Entendemos que o autor está falando 

de sanção em sentido amplo, mas consideramos que essa terminologia não está de acordo com 

o espírito com que a Constituição da República albergou o direito à objeção de consciência, 

oferecendo uma faculdade de agir ao sujeito de recorrer ou não à objeção.  

Nos termos da Constituição, só é punível com a perda de direitos, aquele que não 

cumpre nenhuma prestação, nem principal, nem alternativa. Sanção, em sentido amplo, seria a 

perda dos direitos políticos – como anota o próprio Dalmo de Abreu -, ou tirar nota zero em 

disciplina, ou ser expulso da universidade, por exemplo.  

A Constituição Portuguesa também ilustra essa consideração quando prevê em seu art. 

246, 4, que “Os objectores de consciência ao serviço militar a que legalmente estejam sujeitos 

prestarão serviço cívico de duração e penosidade equivalentes à do serviço militar armado”.  

Ora, se a obrigação é alternativa, estaríamos pressupondo erroneamente que as 

obrigações principais, notadamente os deveres cívicos, são sanções ou penas também. 

                                                           
62 DALLARI, Dalmo de Abreu. A objeção de consciência e a ordem jurídica in: Revista de Ciência Política, 

2(2) : 36-55, abr./jun. 1968, p. 48 e 49) No mesmo sentido, veja-se: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 31ª Ed revista e atualizada até a emenda constitucional n. 56 de 20.12.2007. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 242.  
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Portanto entendemos ser mais correto nos referir às prestações alternativas simplesmente pelo 

que são: obrigações alternativas. 

 

4.5.4. A objeção de consciência permite a liberdade de fazer o que é proibido? 

Essa discussão remonta certamente o caso Employment Division, Department of 

Human Resources vs. Smith, decidido pela Suprema Corte norte-americana em 1990. Em 

síntese, uma Lei Estadual de Oregon previa que uma empresa poderia não conceder direitos 

trabalhistas a um empregado, caso este fosse demitido pelo uso de peyote, uma planta com 

efeitos alucinógenos, proibida pela legislação estadual. O uso da planta, no entanto, era 

considerado sagrado para a comunidade indígena da qual fazia parte Smith, que foi mandado 

embora por usar o peyote e por isso não recebeu benefícios decorrentes do fim da relação de 

trabalho. Quando o caso chegou à Suprema Corte, foi declarado não existir qualquer 

inconstitucionalidade na referida lei. Na decisão, o Ministro Scalia considerou que por ser a 

lei geral e não particular, e por isso aplicável a todas as pessoas, não importando a sua 

religião, o legislador poderia restringir direitos fundamentais quando assim a ordem pública 

ou a saúde pública assim exigisse.
63

 

A discussão decorrente de casos como este, sem dúvida, é bastante interessante. 

Importa antes de tudo de determinar o alcance do direito a fazer algo ilícito, que é totalmente 

diferente do direito a não fazer alguma coisa. Nos casos em que o que se requer é o não fazer 

alguma coisa e fazer outra em seu lugar, percebe-se uma postura de deferência (ou 

dependência) em relação à autoridade a que se requer a substituição da obrigação.  

Quando o fazer ilícito refere-se a questões que dizem respeito exclusivamente à esfera 

privada, independentemente de religião, que sejam incapazes de gerar danos a terceiros, não 

poderiam ao nosso ver, ser proibidas pelo Estado, o que está longe de ser um entendimento 

majoritário.  Já nos casos em que se requer o fazer alguma coisa ilícita colide com o direito de 

outras pessoas ou bens juridicamente protegidos pela Constituição, a análise será outra, o que 

só seria possível de ser avaliado no caso concreto. 

De qualquer forma, essas não parecem ser uma hipótese de direito à objeção de 

consciência, mas sim de existir ou não um direito de desobediência à própria lei, que leva a 

discussões de teoria da justiça bem mais complexas do que as aqui tratadas. 

                                                           
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_Division_v._Smith 

http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_Division_v._Smith
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  A doutrina costuma distinguir, contudo, a objeção de consciência da desobediência 

civil. Na primeira, o objetor deseja se submeter às normas jurídicas e não assume o risco de 

perder direitos. Embora não seja rara a crítica da autoridade, ela não consiste em um ataque 

geral às formas de autoridade, nem às normas jurídicas, é motivada por razões pessoais. Na 

segunda, o desobediente não quer cumprir determinada regra porque discorda de aparelhos 

ideológicos além-norma, assumindo o risco e muitas vezes desejando a perda de direitos. A 

crítica recai sobre a autoridade, portanto, pode-se dizer que é motivada por razões simbólicas. 

 Portanto, embora a objeção de consciência possa vir a guardar, em alguns casos, 

fundamentos semelhantes aos da desobediência civil, jamais poderá ser tratada como se crime 

fosse em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista faltar qualquer elemento que demonstre 

o desejo de causar um dano ao Estado ou à coletividade.
64

 

 

4.5.5. Algumas considerações sobre as críticas gerais à objeção de consciência: 

 É possível notar que nos casos apresentados, as decisões judiciais não tocam no 

aspecto relativo às violações ao princípio da igualdade, que podem decorrer da aceitação da 

objeção de consciência a toda e qualquer obrigação jurídica. Acredita-se aqui, que não 

perceber isso como um problema central da objeção de consciência é um erro, pois a norma 

interage diretamente com a questão da igualdade formal e da não-discriminação. Isso não quer 

dizer que a objeção de consciência não deva ser utilizada. O constituinte já ponderou o direito 

à liberdade de consciência e o direito à igualdade formal, e o resultado dessa ponderação foi o 

de aceitar que a liberdade de consciência, sob determinadas condições, pode importar na 

flexibilização de uma lei para algumas pessoas em troca do cumprimento de prestações 

alternativas. 

                                                           
64 Bem mais complicada, por envolver direito de liberdade reprodutiva e sexual da mulher é a questão da 

objeção de consciência ao aborto legal. Essa é uma hipótese de objeção de consciência prevista em leis e códigos 

de ética médica de alguns países que permitem o aborto, como a Argentina. Entendemos neste trabalho que o 

médico não pode ser obrigado à realização de aborto, contudo, deve indicar, no mínimo, que o paciente procure 

outro médico para fazê-lo. Isso porque, como defendido aqui, a objeção de consciência, para ser “justa”, deve 

sempre corresponder a uma obrigação alternativa, bem como não poderia aniquilar o direito da mulher grávida. 

Embora discorde de maneira mais geral da objeção de consciência, Marcelo Alegre faz algumas ponderações 

sobre o ponto em: ALEGRE, Marcelo. Opresión a conciencia. La objeción de conciencia em La esfera dela salud 

sexual y reproductiva in: ALEGRE, Marcelo (ET al). Derecho y sexualidades. Seminario em Latinoamérica de 

Teoria Constitucional y Política. Buenos Aires: Libraria, 2010. 
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 A flexibilização do princípio da igualdade, contudo, pode apresentar alguns problemas 

para o Direito, como Dalmo Dallari já havia percebido sob a égide da Constituição de 1967
65

. 

O primeiro problema é o de sujeitar o cumprimento da lei, que em tese possui aplicabilidade 

objetiva – a todos – a algo tão subjetivo como a consciência de cada um. Anota-se, porém, 

que a questão da subjetividade é inerente a todos os direitos morais individuais. A diferença 

da liberdade de consciência para as outras liberdades é a de que, pelo fato de aquela ser 

extremamente ampla, fica mais difícil estabelecer um consenso prévio sobre o que pode ser 

protegido por ela, muito difícil mesmo, sobretudo se a consciência não for religiosa. Daí este 

trabalho concluir que a objeção de consciência não pode ser analisada através de 

generalizações, mas tão somente a partir de determinados casos ou no máximo para 

determinados grupos. 

 Além disso, a objeção deverá basear-se em um pensamento estruturado, em uma 

“convicção”. Obviamente, esta convicção pode ser religiosa, filosófica ou política. Uma  

 Existem pessoas que, submetidas às mesmas obrigações, não sofrem nem um pouco 

por razões de consciência, que não sofrem de jeito nenhum, outras que sofrem muito. A 

Constituição prevê esse direito exatamente para proteger aqueles que encontram problemas de 

consciência e não conseguem suportar ir contra sua consciência, que estão “convictas” de 

alguma coisa, pessoas que não podem ser prejudicadas pelo fato de que as outras aguentam. 

Se fosse assim, quase todos os incisos do art. 5º da Constituição passariam a agregar a palavra 

“coletivo” ou “majoritário” aos direitos individuais, o que seria um contrassenso. E isso seria 

um retrocesso autoritário imensurável, comparável às decisões ditatoriais baseadas em “bem 

maior” ou na proteção da “ordem pública”. Estes direitos existem precisamente porque a 

maioria não pode oprimir a minoria. 

 O segundo problema, é a questão da prova da sinceridade da objeção. Não há como 

discordar de Dalmo Dallari de que efetivamente esse é um problema sério a ser enfrentado. 

No entanto, entendemos que não se trata de um problema exclusivo da objeção de 

consciência, mas que se encontra igualmente presente em qualquer espécie de dano moral. A 

verdade é que com certeza existirão casos em que claramente se vê que a consciência 

individual está sendo violada e, em outros casos, nem tanto. Isso é uma questão que influi 

mais em aspectos processuais probatórios do que na análise do direito em si. 

                                                           
65 DALLARI, Dalmo de Abreu. A objeção de consciência e a ordem jurídica in: Revista de Ciência Política, 2 

(2): 36-55, abr./jun. 1968. 
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 Parece, entretanto, ao nosso modo de ver, razoável concluir que, existindo a 

possibilidade de cumprimento de prestação alternativa de mesma complexidade, não haveria 

motivo algum para que alguém requeresse o cumprimento de prestação alternativa. E, além 

disso, se submetesse a um longo processo administrativo ou judicial por mero capricho. Como 

se sabe, má-fé não pode ser presumida; deve ser provada. 

 O terceiro “problema”, que é mais uma pressuposição do que um problema, segundo 

Dalmo Dallari, seria a inviabilidade do próprio Direito em razão da objeção de consciência. A 

UFRGS sugere, de maneira semelhante, que a objeção de consciência poderia levar à 

inviabilidade do curso de biologia. Sobre este problema de matrizes “apocalípticas”, vale 

ressaltar, primeiramente, que este argumento não pode ser verificado empiricamente, não indo 

além do plano da retórica. 

 Como bem ressalta Dworkin, no tocante ao recrutamento militar e à desobediência:  

a sociedade “não pode manter-se” se tolerar toda e qualquer 

desobediência; daí não se segue, contudo, que ela irá desmoronar se 

tolerar alguma desobediência, e nem há provas disso.
66

 

Embora o autor reconheça que tais proposições representem considerações morais 

sérias, elas 

contém um pressuposto oculto que o torna quase totalmente 

irrelevante para os casos de recrutamento e, de fato, para qualquer 

caso grave de desobediência civil nos Estados Unidos.
67

 

Além disso, considerações como as de desmoronamento social ou do Direito, pelo 

mero exercício da objeção de consciência, demonstram inequivocamente, uma posição de 

aceitação de toda e qualquer lei como válida, o que pode não ser verdade. A este fato, 

Dworkin chama a atenção para o fato de que  

A Constituição torna nossa moral política convencional relevante para 

a questão da validade. Qualquer lei que pareça comprometer essa 

                                                           
66 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002, p. 316. 

67 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002, p. 318. 
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moral, levanta questões constitucionais, e se esse comprometimento 

for grave, as dúvidas constitucionais também serão graves.
68

 

Daí a nossa conclusão de que, considerando que a objeção de consciência fosse 

requerida por tantas pessoas a ponto de inviabilizar o Direito, isso apenas revelaria um 

problema de legitimidade
69

 quanto às obrigações instituídas pela lei ou pelas normas jurídicas. 

A solução, não seria, ao contrário do que parece crer Dalmo Dallari, que as pessoas 

continuassem a elas obrigadas, mas sim, de reajuste democrático, entre a lei e os 

entendimentos morais da sociedade, enquanto intérpretes e destinatárias da Constituição. 

 

4.5.6. Convicções protegidas pela objeção de consciência: direitos dos animais, dignidade 

ecológica, e dimensão bioética da liberdade de consciência: 

 Na forma do art. 5º, VIII da CRFB, o que se protege é uma convicção, que é uma 

certeza sobre alguma coisa. As convicções protegidas expressamente por este dispositivo, são 

as de natureza religiosa, filosófica e política. Entendemos que nos casos aqui apresentados, a 

convicção está situada entre a filosófica e a política. Filosófica tendo em consideração uma 

determinada ética acerca do status moral dos animais e política, porque não apenas influi na 

tomada de decisões pelos objetores, como também na sua própria interpretação da norma 

contida no art. 225 da CRFB/88, que veda a crueldade contra os animais. 

 

4.5.6.1. Direitos dos Animais: uma breve síntese 

                                                           
68 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002, p. 318. 

69 Entre outras considerações, Dworkin pondera que “casos de homens que se recusaram a aceitar o alistamento 

são mais complicados. A questão central é se a decisão de não processá-los induziria a recusas em massa de 

prestar serviço militar. Pode ser que não – havia pressões sociais, inclusive ameaça de prejuízos para suas 

carreiras, que teriam forçado muitos jovens americanos a servir quando recrutados, mesmo que soubessem que 

não iriam para a cadeia caso se recusassem a fazê-lo. Se o número não tivesse aumentado muito, o Estado, 

deveria ter deixado os dissidentes em paz – e não vejo que grande dano poderia ter ocorrido, caso os processos 

tivessem sido adiados até que o efeito dessa política tivesse se tornado mais claro. Se o número daqueles que se 

recusavam ao alistamento se revelasse grande, isso contaria a favor dos processos. Mas também tornaria o 

problema acadêmico, porque se a dissidência tivesse sido suficiente para conduzir a uma tal situação, de 

qualquer modo, teria sido muito mais difícil de levar adiante a guerra, a não ser sob um regime quase totalitário” 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002, p. 336. 
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Embora tenha sido em torno da década de 70 o momento mais importante do 

movimento de defesa dos animais70, a preocupação com o status moral dos animais e o seu 

estudo são mais antigos do que aparentam ser. Ao que história sobre o tema demonstra, 

avaliações de cunho filosófico acerca dos animais já eram feitas por Aristóteles no século IV 

antes de Cristo71. Segundo Aristóteles, os animais seriam dotados de alma, contudo não 

seriam dotados de espírito, pelo que, não seriam sujeitos qualquer espécie de tratamento 

moral, assim como os escravos, das mulheres e de seres humanos que vivessem fora da 

polis72. 

 Não restam dúvidas de que foi o darwinismo o principal responsável pela quebra de 

paradigmas em relação ao status moral dos animais. Em a Origem das Espécies, Darwin 

demonstrou que o homem possui um antepassado comum a outros animais, rompendo com a 

noção criacionista de que o homem é uma criação especial de Deus. Segundo ele, as espécies 

se consolidariam em razão da capacidade de seus ancestrais de sobreviver em determinado 

ambiente, portanto não havia nada na origem das espécies que determinasse a supremacia do 

homem em relação às demais.73 

 As doutrinas que defendem os direitos dos animais, em síntese, atentam para o fato de 

que os animais são seres sencientes e conscientes da sua existência e que por estas razões 

possuiriam direitos morais, inclusive o direito de se autodeterminarem e de não serem tratados 

como propriedades. São três as principais doutrinas em que os direitos animais se sustentam: 

o bem-estarismo, o utilitarismo e o abolicionismo. 

O bem-estarismo reconhece que o uso de animais é um problema, mas que os animais 

podem ser utilizados como propriedades pelo homem, que em contrapartida, deverá prover os 

meios humanitários para lhes causar o menor sofrimento possível.74 Ele é criticável porque 

parte da concepção antropocêntrica de que o homem possui supremacia em relação às demais 

                                                           
70  O principal marco do movimento foi a publicação do livro Libertação Animal, por Peter Singer, em 1975. 

Neste sentido, Lourenço, p. 360.  

71 Ver: Lourenço, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas perspectivas. Porto Alegre, RS: 

2008. 

72 Gordilho, Heron José de Santana. Abolicionismo Animal. Salvador, BA: Evolução, 2008, p. 19. 

73 Segundo Gordilho, ”A grande revolução darwiniana consistiu em provar que as diferenças entre os homens e 

os animais não são ontológicas, mas circunstanciais, jogando por terra os argumentos da doutrina aristotélica da 

imutabilidade (ou fixidez) das espécies vivas, reflexo de sua teoria da substância, que concebia uma estrutura 

ontológica sobre o mundo.” GORDILHO, Heron José de Santana. Abolicionismo Animal. Salvador, BA: 

Evolução, 2008, p. 33. 

74Neste sentido, Lourenço classifica as doutrinas bem-estaristas como teorias indiretas de proteção, tendo em 

vista que “determinam a valoração apenas relativa ou instrumental dos animais.” Lourenço, p, 324. 
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espécies e mantém a concepção de que animais são propriedade, como se fosse possível 

existir alguma “humanização” de qualquer forma de escravidão. 

 A partir do utilitarismo de Jeremy Bentham, que já havia chamado a atenção para o 

caso animal75, Peter Singer publica o livro Libertação Animal, denunciando a problemática do 

uso de animais sob as mais diversas formas pelo homem. Desenvolve, portanto uma doutrina 

pautada no utilitarismo de ação, que em razão do princípio da igualdade reconhece os animais 

como sujeitos possuidores de interesses, sobretudo o de não sofrer76. Dentre outras 

considerações, para o autor, não faria qualquer sentido que o homem se colocasse em posição 

superior por razões de espécie, o que chamou de especismo77. O conflito de interesses, 

contudo, poderia ser decidido a favor do grupo que ganhasse maior utilidade (prazer) no 

cálculo do custo/benefício de uma ação78. 

 O utilitarismo de Singer é bastante criticado pelas doutrinas abolicionistas atuais79, 

porque (i) limita à esfera de consideração moral apenas aos animais vertebrados; (ii) admite o 

uso de animais como instrumentos, mesmo que sob hipóteses extremas; (iii) limita o debate 

moral em termos de prazer/sofrimento. 

 O abolicionismo, doutrina na qual se inserem os principais atuais defensores dos 

animais, como Tom Regan, defende que existem verdadeiros direitos morais dos animais 

oponíveis contra o homem e que devem ser protegidos pelo Direito estejam ou não 

positivados, dentre eles o direito à vida, à liberdade, à dignidade e a à igualdade (esta última 

no que couber). Partem do mesmo pensamento kantiano que preconiza que os seres humanos 

são fins e não meios. Enquanto Regan defende os direitos morais naturais como consequência 

                                                           
75 Ver: Lourenço, Daniel Braga. Direito dos Animais: fundamentação e novas perspectivas. Porto Alegre, RS: 

2008.  p. 354. e Bentham, Jeremy. An introduction to the principles of moral and legislation. Oxford: At The 

Clarendon Press, 1823. 

, 

76 Singer, Peter. Libertação Animal, 1ª ed. São Paulo, SP: Editora WMF Martins, 2010, p.13. 

77 Segundo Singer, especismo “é o preconceito ou atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de 

membros da própria espécie contra as outras.” Singer, Peter. Libertação Animal, 1ª ed. São Paulo, SP: Editora 

WMF Martins, 2010, p.11. 

78 Gordilho, Heron José de Santana. Abolicionismo Animal. Salvador, BA: Evolução, 2008, p. 66. 

79 Ver Regan, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda; Revisão 

técnica Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre, RS: Lugano, 2006. e Francione, Gary L.. Introduction to Animal 

Rights: Your child or the dog?. Philadelphia: Temple University Press, 2000. 

. 
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da própria vida em toda a sua complexidade80, Francione se preocupa principalmente com a 

ideia de que animais não podem ser tratados como propriedades81. 

 Estas considerações, mesmo que representativas da compreensão de uma minoria são 

plenamente compreensíveis e racionais. Se os animais são seres sensíveis, conscientes de sua 

existência, capazes de se autodeterminar conforme suas preferências, assim como o homem, 

não há razão para que sejam considerados meros instrumentos, a não ser por uma questão de 

poder do homem, de trata-los desta forma. 

 

4.5.6.2. Dignidade ecológica, veganismo e dimensão bioética da liberdade de consciência: 

 Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, motivados pela importância com que o meio 

ambiente tem sido tratado pela sociedade, acreditam ser possível em se falar de dignidade 

ecológica. De acordo com os autores, a dignidade é um conceito que pode se ajustar a valores 

de caráter coletivo, como os de natureza ecológica. Eles chamam a atenção para o fato de que, 

(se referindo a Descartes), 

O filósofo francês defende a idéia de que os animais podem ser equiparados 

a máquinas móveis ou autômatos, já que, diferentemente do homem, que é 

composto de corpo e alma (e, portanto, nunca poderia ser identificado com 

uma simples máquina), apenas possuem corpo. Ao afirmar que os animais 

não possuem nenhuma razão e, portanto, tampouco valor intrínseco, 

Descartes abriu caminho para a separação entre ser humano e Natureza que 

até hoje marca a abordagem científica em quase todas as áreas do 

conhecimento, bem como para o processo de instrumentalização e 

apropriação da Natureza e dos recursos naturais, o que, em grande medida, 

tem nos conduzido ao atual estágio preocupante de degradação ambiental.
82

 

 

 Em um contexto de extremo antropocentrismo, há que se considerar, conforme 

entendem estes autores, que a leitura das normas protetoras do meio ambiente e dos animais, 

deve ser revista, superando-se o paradigma do meio ambiente como um mero instrumento, 

mas como fim em si mesmo, o que se considera pela dignidade da vida. 

                                                           
80 Neste sentido, Regan fala que esses direitos são inerentes a todos aqueles que sejam sujeitos-de-uma-vida. 

Regan, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. Tradução Regina Rheda; Revisão técnica 

Sonia Felipe, Rita Paixão. Porto Alegre, RS: Lugano, 2006. 

81 O autor atenta para o fato de que, enquanto os animais forem tratados como propriedades, seus direitos jamais 

farão sentido. Ver Francione, Gary L.. Introduction to Animal Rights: Your child or the dog?. Philadelphia: 

Temple University Press, 2000. 

82 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Notas sobre a Dimensão Ecológica da Dignidade da Pessoa Humana e 

sobre a Dignidade da Vida em Geral, in RDU, nº19 – jan-fev de 2008, p. 14. 
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 Nada mais razoável, portanto, que estudantes preocupados com as questões 

apresentadas conduzam seu modo de agir na sociedade baseados no que acreditam ser uma 

questão séria, seja adotando recusando-se a realizar experimentos, seja adotando o veganismo. 

A maior parte das definições de veganismo tende a considera-lo uma filosofia, uma 

ideologia ou um estilo de vida. Preferimos, no entanto conceitua-lo como uma opção de 

conduta comportamental baseada em preceitos éticos em que a exploração e o tratamento de 

animais como bens ou propriedade é rechaçada. Seu principal meio de ação, mas não seu fim, 

é o boicote de produtos em que os animais sejam matéria-prima para a sua confecção, sejam 

eles alimentos (todas as carnes, gelatinas, leites e seus derivados, ovos, mel e corantes), 

vestuário (como o couro e a seda), espetáculos (circos e zoológicos), ou que a partir de testes 

em animais (medicamentos, cosméticos e pesquisas). Ou seja, a princípio não guarda relação 

com a religião ou com qualquer concepção holística. Seu objetivo não é promover a pureza 

dos seres humanos ou o amor aos animais, mas simplesmente a abstenção de não ofender a 

esfera de autodeterminação dos animais. 

Certamente essa opção gera implicações em todas as esferas da vida do vegano, 

consistindo em verdadeira escolha existencial, seja qual for a sua escolha profissional. A 

questão é que existem pessoas que acreditam, com todo o direito, que os fins como obter um 

diploma, não justificam os meios, ainda mais considerando que há meios alternativos para a 

aprendizagem. 

Dizer que vegetarianos ou veganos não possuiriam o direito de cursar faculdades que 

de praxe realizam experimentos em animais, levaria à conclusão absurda de que não poderiam 

sequer tornar-se médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, dentre tantas outras profissões. 

 Segundo Gilmar Mendes
83

, a objeção de consciência consiste: 

“na recusa de realizar um comportamento prescrito, por força de convicções 

seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que, se o indivíduo atendesse 

ao comando normativo, sofreria grave tormento moral.” 

 

 Nos casos aqui apresentados, não restam dúvidas de que os estudantes possuem uma 

visão diferenciada sobre os animais irrenunciável, que influencia os momentos mais triviais 

de sua vida, do que comer no café da manhã a que sapato usar em uma festa. Estima-se que o 

número de veganos nos EUA entre 2009 e 2011 tenha duplicado, atingindo em 2011 a marca 

                                                           
83 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 

Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 404. 
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dos 7,5 milhões de pessoas (algo entre 1 e 2,5%) e que entre 8 e 10% dos americanos seriam 

vegetarianos
84

. 

 

4.6. A objeção de consciência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 O Supremo Tribunal Federal analisou alguns casos de objeção de consciência em 

matéria de concursos públicos, em que os concursandos, por motivos religiosos, sobretudo 

adventistas do sétimo dia, requereram a aplicação de prova em horário alternativo, tendo em 

vista o fato de que a prova estava marcada em horário incompatível com o dia de guarda 

religiosa. Os casos foram julgados improcedentes pelo Supremo Tribunal Federal – através de 

decisões monocráticas -, tendo em vista que o edital dos concursos questionados previam a 

possibilidade de realização de prova sob condições especiais no momento da inscrição, opção 

que os candidatos não requereram oportunamente. 

 A exemplo, no MS 28960/DF, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, foi proferida 

decisão monocrática de perda superveniente do objeto em virtude da publicação de edital 

prevendo condições especiais para a realização da prova (transitado em julgado em 30.04.12). 

 No MS 29992/DF, também sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, foi proferida 

decisão monocrática de improcedência do pedido, pois o edital previa prazo para a solicitação 

de atendimento especial por motivos religiosos, o que não foi observado pelos impetrantes. 

Por esta razão, o ministro entendeu que nesses casos inexistiria direito líquido e certo o à 

objeção de consciência a ser protegido via mandado de segurança, já que inexistente ato ilegal 

ou abusivo (transitado em julgado em 07.11.11). A partir deste entendimento, seria possível 

concluir que, talvez, em um caso diverso, em que não houvesse a possibilidade de aplicação 

da prova em horário alternativo no edital, o STF talvez reconhecesse a existência de direito 

líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. 

 No RE 613583/SP, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, cujo recorrente foi o 

Estado de São Paulo, foi proferida decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, 

pela necessidade de reexame fático-probatório, o que não caberia pela via do recurso 

extraordinário. Portanto, o resultado final foi favorável à objeção de consciência (transitado 

em julgado em 04.05.11). 

                                                           
84 Veja-se: http://vista-se.com.br/redesocial/eua-numero-de-veganos-mais-do-que-dobra-desde-2009/ e 

http://www.peta.org 

http://vista-se.com.br/redesocial/eua-numero-de-veganos-mais-do-que-dobra-desde-2009/
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 Já no MS 29204/DF, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, foi proferida decisão 

monocrática de improcedência, por entender que o interesse público, in casu, deveria 

prevalecer sobre o individual. O Ministro também entendeu não haver qualquer direito líquido 

e certo. Este caso havia passado pelo CNJ no PCA 0005422-34.2010.2.00.0000, sob a 

relatoria do Conselheiro Nelson Tomaz Braga, que entendeu não haver violação à liberdade 

religiosa ou qualquer dever estatal de oferecer alternativas à participação de candidata  

adventista do sétimo dia no certame. 

 As considerações realizadas pelo Ministro Marco Aurélio e pelo Conselheiro Nelson 

Tomaz Braga não estão isentas de crítica. Antes de tudo, porque geram pelo menos duas 

consequências graves. Primeira, considerando que os adventistas do sétimo dia possuem 

como dia de guarda religioso o sábado, as decisões judiciais estariam corroborando uma 

situação de discriminação quanto ao ingresso nos cargos públicos não permitida pela 

Constituição da República em seu art. 37, I, quando fala que os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis a todos os brasileiros. Segunda, em se tratando de órgãos públicos, 

isso gera um problema democrático, tendo em vista que o religioso, como membro do povo, 

não poderia ser excluído da atividade pública, até mesmo em virtude do princípio contido na 

CRFB/88, art. 1º, §1º. Além disso, a interpretação simplificadora de que o interesse público 

deve prevalecer, pelo menos neste caso, em relação ao privado é desproporcional, tendo em 

vista a possibilidade de compatibilização entre um interesse e outro nos casos de concurso 

público
85

. 

 Vale destacar, ainda, a ADI 3714, proposta pela COFENEN, pendente de julgamento, 

em face da Lei Estadual de São Paulo nº 12.142/2005, que, em síntese, prevê que a realização 

de concursos deverá ser preferencialmente realizada de domingo a sexta. A lei é semelhante a 

uma lei do Rio Grande do Sul já declarada inconstitucional por unanimidade pelo STF no 

julgamento da ADI 2806-5 no ano de 2003.  

 Estes casos são mais complexos, porque a norma - aprovada, inclusive com superação 

de veto - tem por objetivo permitir o acesso de pessoas que professam uma fé específica à 

educação  e essa parece ser uma política pública de integração importante, considerando as 

peculiaridades do Adventismo do Sétimo Dia. Entretanto, é possível defender que ela 

                                                           
85 Neste sentido, como pode ser extraído das decisões do STF já citadas, é possível notar que os editais de 

concurso preveem a possibilidade de o concursando adventista do sétimo dia comparecer ao local onde será 

aplicada a prova, ficar isolado e incomunicável em uma sala, portando sua bíblia e aguardar o pôr-do-sol para 

que a prova seja a ele aplicada. 
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encontra óbice na laicidade do Estado, porque, neste caso, o legislador editou norma que 

vincula todos os demais candidatos de exames públicos ao interesse de uma fé específica, 

quando poderia ter simplesmente se limitado a dizer que existe um direito de realização de 

prova em horários alternativos. O que não significaria dizer que isso constituiria um 

privilégio, um favorecimento ou uma vantagem, como já dito anteriormente. 

 Já no STA 389, o pedido realizado inicialmente pelos autores foi no sentido de que a 

prova fosse aplicada em data alternativa, tendo em vista que o exame estava marcado para 

ocorrer em dia de guarda judaico. O Ministro Gilmar Mendes considerou que a realização de 

prova do ENEM em dia (e não horário) alternativo violaria a ordem pública e geraria grave 

lesão à ordem jurídico-administrativa, em juízo de delibação. Veja-se: 

Tal fato ensejaria as mais diversas indagações acerca de suposto 

favorecimento dos autores, comprometendo ainda mais a credibilidade do 

ENEM, já prejudicada em virtude do anterior vazamento das provas, conforme 

noticiado nos mais diversos meios de imprensa. Ademais, cumpre ressaltar a 

existência de outras confissões religiosas, as quais possuem “dias de guarda” 

diversos do dos autores. Assim, a fixação de data alternativa apenas para um 

determinado grupo religioso configuraria, em mero juízo de delibação, 

violação ao princípio da isonomia e ao dever de neutralidade do Estado diante 

do fenômeno religioso. Tal fato atesta, ainda, o “efeito multiplicador” da 

decisão impugnada, haja vista que, se os demais grupos religiosos existentes 

em nosso país também fizessem valer as suas pretensões, tornar-se-ia inviável 

a realização de qualquer concurso, prova ou avaliação de âmbito nacional, 

ante a variedade de pretensões, que conduziriam à formulação de um sem-

número de tipos de prova. 

 Embora tais argumentos não sejam vinculantes e tão somente demonstrem 

ponderações realizadas pelo Ministro Gilmar Mendes, há que se criticar decisões baseadas em 

“efeito multiplicador” dos precedentes judiciais ou, como já exposto, em argumentos que 

falam em inviabilidade. É inconcebível que o Supremo Tribunal Federal seja contra o efeito 

multiplicador do exercício de um direito fundamental. Afinal, a prova é mero meio e não fim, 

que é o acesso à educação. A realização de prova alternativa, embora possa ser questionada, 

não é inviável. Ademais, eventuais benefícios dos candidatos que realizam a prova em data 

alternativa, podem sim, diferentemente do que afirmou o Ministro Gilmar Mendes, ser 

percebidos objetivamente. Dizer que esses benefícios não podem ser medidos, significaria o 

mesmo que dizer que o Poder Público não tem condições de investigar e apontar fraudes. 

 Por fim, vale salientar que sobre a mesma questão existe o Recurso Extraordinário nº 

611.874 sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, pendente de julgamento, em que já foi 

reconhecida a repercussão geral da questão dos dias de guarda na educação. 
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 Sobre objeção de consciência no horário das eleições, confira-se, ainda, o seguinte 

julgado do Supremo, assim ementado: 

“- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 144 DO 

CE. HORARIO DE VOTAÇÃO. OBJEÇÃO DE CONSCIENCIA. MEDIDA 

CAUTELAR. PRESSUPOSTOS (INOCORRENCIA). PARA QUE SE 

CONCEDA A MEDIDA CAUTELAR RECLAMA-SE NÃO SÓ A 

OCORRENCIA DO 'PERICULUM IN MORA' QUANTO O 'FUMUS 

BONUS IURIS', RELEVÂNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA QUE, SOB O 

PRISMA PROPOSTO, NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. MEDIDA 

CAUTELAR INDEFERIDA.” (Rp 1371 MC, Rel. Min. RAFAEL MAYER, 

Tribunal Pleno, julgado em 12/11/1986, DJ 10-06-1988 PP-14401) 

 O Ministro Rafael Mayer considerou que o direito ao voto era uma faculdade e que, 

portanto, só caberia aos atingidos pelo horário requerer que não sofressem penalidade, se 

abstendo de votar. Suficiente dizer que o STF considerou irrelevante a questão jurídica 

proposta, mesmo existindo, à época, norma prevendo objeção de consciência e sendo o caso 

essencialmente uma hipótese de obrigação legal a todos imposta e que possui imbricação 

direita com os direitos políticos. 

 

4.7. A alternativa processual do mandado de injunção: 

 Embora não tenha sempre sido assim, atualmente o mandado de injunção no Supremo 

Tribunal Federal é visto como um instrumento para a efetivação dos direitos constitucionais. 

É que, embora os direitos fundamentais sejam auto-aplicáveis por força do §2º do art. 5º da 

CRFB/88, em muitos casos o constituinte delegou ao legislador que regulamentasse o modo 

de exercício de um direito, como é o caso da objeção de consciência ao exercício militar
86

.  

 O mandado de injunção, previsto no inciso LXXI do art. 5º da CRFB/88
87

, segundo 

Hely Lopes Meirelles,  

                                                           
86 No caso do serviço militar, obrigação “legal e a todos imposta”, por exemplo, a lei regulamentadora é a Lei nº 

8.239/91. Outro caso que deveria constar a possibilidade de objeção de consciência, por se tratar de obrigação 

legal a todos imposta, é a obrigação de voto. Entende-se neste trabalho que é outro caso que exigiria lei para 

regulamentar, uma vez que tanto no caso do serviço militar, como no caso do voto, o descumprimento de 

prestação alternativa ensejaria a perda de direitos de natureza política. 

87Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

 LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania; 

(...) 
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é o meio constitucional posto a disposição de quem se considerar 

prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
 88

 

 

Não se confunde com a omissão legislativa, por seu escopo de proteção ser limitado 

pelo rol de matérias previstas no respectivo dispositivo e, amplo no que diz respeito à 

competência regulamentar, que pode ser efetivada por outros meios além da lei. 

 Nos casos aqui estudados, a possibilidade de propositura de mandado de injunção 

exige a análise de alguns aspectos específicos relativos ao dispositivo que prevê a objeção de 

consciência. O primeiro diz respeito à possibilidade de adequação do instituto às obrigações 

em geral e não apenas às obrigações legais. O segundo aspecto a ser analisado diz respeito a 

quem detém a competência para a elaboração da norma regulamentadora. 

 Em relação à estrutura do dispositivo, vale ponderar que, como já dito anteriormente, 

este possui duas partes. Na primeira encontra-se previsão geral da possibilidade de objeção de 

consciência. Esta parte possui eficácia plena. Na segunda parte, encontra-se a objeção de 

consciência em relação às obrigações legais a todos impostas e possui eficácia contida, isto é, 

necessariamente depende de lei em sentido estrito. 

 A objeção de consciência ocorrida no âmbito das relações privadas pende de 

regulamentação não para dizer ela é possível, mas para estabelecer certeza quanto ao dever da 

autoridade que cria a obrigação de efetivá-la, e para fixar normas procedimentais, previsão de 

alternativas e de penalidades no caso de recusa à prestação de atividade alternativa, o que 

merece tratamento uniforme. Não há dúvida alguma que, na ausência de lei ou de cooperação 

das universidades para tanto, não só é razoável, como também é esperado que o Judiciário 

fixe tais normas no caso concreto, uma vez que o legislador não é capaz de estabelecer a 

priori, todos os casos em que isso poderia ocorrer 

 Relativamente à questão da competência regulamentar, surge outra questão a ser 

analisada: de quem seria, a priori, a competência regulamentar?  

 Em virtude do princípio da legalidade insculpido no inciso segundo do art. 5º da 

CRFB/88, defende-se, neste trabalho, que a Lei nº 11.794/08 deveria regulamentar este direito 

                                                           
88 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 31ª Ed, atualizada por Arnold Wald e Gilmar Ferreira 

Mendes. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 258. 
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e criar uma obrigação correspondente de efetivação do direito à objeção de consciência às 

universidades, porque ela já trata da questão em âmbito nacional. 

 Em casos futuros, o mandado de injunção poderia ser proposto ao Supremo Tribunal 

Federal, na forma do art. 102, I, “q” da Constituição da República, uma vez que a norma 

regulamentadora guarda pertinência com lei de iniciativa do Congresso Nacional, que já trata 

da matéria.
89

 Considerar que a competência regulamentar devesse ser conferida às 

universidades para fins de mandado de injunção seria, em nosso modo de ver, equivocado, 

pois, embora nos casos aqui discutidos estejamos falando de universidades federais, a objeção 

de consciência nas universidades deveria atingir instituições públicas e privadas.
90

 Essa 

compreensão se deve ao fato de que, embora a questão surja no Judiciário por meio de casos 

individuais, como os que foram aqui apresentados, a questão deve ser tratada como um 

problema coletivo, já que diz respeito a interesses de toda a classe estudantil das biomédicas. 

 Contudo, caso a Lei nº 11.794/2008 fosse alterada, deveria limitar-se a definir (i) que a 

objeção de consciência é um direito dos alunos e que deve ser respeitada pelas universidades, 

que deverá assegurar que formas alternativas de avaliação sejam oferecidas (ii) punições às 

universidades que descumprissem essas normas, (iii) estabelecer normas gerais quanto ao 

procedimento, com vistas à assegurar garantias processuais mínimas previstas na Constituição 

da República; (iv) a que punições o aluno estaria sujeito em caso de recusa em prestar 

avaliação alternativa e (v) facultativamente, e a título exemplificativo, sugerir formas de 

avaliação alternativa. 

                                                           
89 Isso não quer dizer, contudo que Estados e Municípios não possam dispor sobre a matéria. Os Estados, 

certamente possuem competência concorrente à União para legislar sobre meio ambiente (CRFB/88, art. 24 VI e 

VIII). Entende-se, aqui, que os Municípios não estão proibidos de editar leis sobre estas matérias, já que 

possuem competência suplementar para legislar sobre meio ambiente por força do art. 30, II, da CRFB/88, e 

possuem deveres de zelo e de proteção a que se referem os incisos I, VI e VII do art. 23 da CRFB/88. 

90 Um esclarecimento se impõe: acredita-se aqui, com um certo otimismo, que a questão deveria ser tratada pelo 

Supremo Tribunal Federal, porque diz respeito à direitos fundamentais individuais, devem ser tratados como 

coletivos a medida que dizem respeito à categoria estudantil. Embora o mandado de injunção julgado pelo 

Supremo em tese produza efeitos inter-partes, não há como se negar que há uma tendência à abstrativização do 

controle difuso. Contudo, o pronunciamento do Supremo sobre a matéria gera também um risco muito grande 

aos estudantes que se encontram nessa situação, que é o de ter decisão transitada em julgado desfavorável, ainda 

mais advinda do STF. Se considerarmos que a competência para regulamentar é primariamente da UFRJ ou da 

UFRGS, a competência para julgar os casos não seria do STF, mas sim da Justiça Federal respectiva, de acordo 

com o art. 109, I, da Constituição da República. Do ponto de vista estratégico-processual, esta seria a melhor 

saída, pois permitiria, ao menos para o estudante das autarquias federais, percorrer diversas instâncias até chegar 

ao Supremo, o que, como já dito anteriormente, talvez não seja tão seguro assim, considerando a jurisprudência 

do STF sobre liberdade de consciência. Essa alternativa também não é perfeita, pois percorrer todas as instâncias 

exige muito tempo, havendo o risco do estudante chegar próximo de se formar e ter de ficar aguardando decisão 

judicial para dar continuidade aos seus estudos. A diferença em um e em outro caso, é a de considerar que a 

Constituição gerou uma obrigação diretamente a todos, de respeito à liberdade de consciência, e, assim, nesses 

casos, a competência para julgar seria dos juízes de primeira instância, ou de considerar que o princípio da 

legalidade exige isso seja feito pelo legislador federal. 
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 Isso porque, a princípio, embora inexistente obrigação legal neste sentido - mas 

evidente obrigação de compatibilização com a Constituição - a regulamentação deveria ser 

realizada preferencialmente pelas universidades e não pelo legislador. Em primeiro lugar, 

porque essa medida seria menos restritiva de seu direito à autonomia didático-científica do 

que a intervenção legislativa. Em segundo lugar, porque as universidades possuem maior 

contato com as questões estudantis e maior expertise para definir as melhores formas de 

avaliação. Em terceiro lugar, porque isso evita um componente, por assim dizer, de “guerra” 

entre universidades e o poder público e, no mesmo sentido, reduz a questão a um problema de 

natureza administrativa e não a um litígio entre o estudante e o legislador x universidades. Em 

quarto lugar, porque, embora para o caso da experimentação em animais já existam leis 

isoladas prevendo objeção de consciência, como é o caso da previsão do art. 7º da Lei 

Municipal nº 4.428/99, é muito complicado exigir que o legislador preveja todas as hipóteses 

de objeção de consciência dentro de relações privadas em geral. 

 Tendo em vista a negativa de algumas universidades em oferecer métodos alternativos 

de avaliação, caberia, portanto, ao legislador, regulamentar exaustivamente a matéria, o que, 

embora seja o diagnóstico de uma lamentável posição de intolerância a valores fundamentais 

insculpidos na Constituição, parece ser uma forma de assegurar que a liberdade de 

consciência não será desrespeitada de forma tão autoritária e unilateral como já está sendo 

pelas universidades. 

 A realidade, contudo, está demonstrando que a falta de conhecimento do Judiciário 

acerca das questões éticas envolvidas neste problema, que inclusive são claramente 

reconhecidas pela lei regulamentadora, bem como a ausência de normas federais prevendo a 

possibilidade de objeção, acabam por violar princípios tão caros à Constituição da República, 

como a liberdade de consciência, a autonomia e o pluralismo social. 

 Portanto, conclui-se com isso que, embora as universidades devessem 

preferencialmente regulamentar o procedimento de objeção de consciência e o Poder 

Legislativo devesse se posicionar sobre a matéria de forma a assegurar o cumprimento dos 

mandamentos constitucionais, por se tratar de órgão representativo por excelência responsável 

pela efetivação da Constituição, isso não está ocorrendo. Considerando que o Poder 

Legislativo não se manifestou sobre a matéria através de lei, caberia, portanto, ao Judiciário 

prover os meios necessários ao exercício da objeção de consciência nestes casos, inclusive por 

meio de mandado de injunção. 
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 E mesmo que a lei viesse a proibir a objeção de consciência pelo legislador em claro 

ataque às liberdades individuais tão aclamadas na Constituição de 88, e como já dito, ao art. 

60, §4º, essa lei, diante de todos os motivos já expostos por este trabalho, seria evidentemente 

inconstitucional, devendo ser imediatamente submetida ao controle de constitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

4.8. Conclusão: Porque a objeção de consciência pode ser admitida nas obrigações em geral: 

“eu não pedi pra nascer” ou “os incomodados que se mudem”: 

Conclui-se a partir do que foi exposto neste capítulo, que a cláusula de objeção de 

consciência (CRFB/88, art. 5º, VIII) e da norma geral que protege a liberdade de consciência 

(CRFB, art. 5º, VI) é possível extrair pelo menos duas normas. A primeira, em relação às 

obrigações em geral e a segunda, em relação as obrigações legais. 

 Não há nada na Constituição que impeça que a objeção de consciência seja utilizada 

nas relações privadas. O inciso VIII do art. 5º fala apenas que ninguém será privado de 

direitos pelos motivos ali considerados, sem definir, contudo, que direitos são estes. 

Entendemos que incluir nesses direitos os direitos fundamentais, incluído o próprio direito à 

objeção de consciência é apenas uma conclusão lógica extraída da própria Constituição. 

 Além disso, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei. Sendo assim, ninguém seria obrigado a deixar de requerer objeção de 

consciência senão em virtude de lei, já que a lei é algo tão importante para os que entendem 

que a objeção de consciência só caberia às obrigações legais. 

 Na realidade, levando a lógica de que a objeção de consciência só seria aplicável às 

obrigações legais um pouco mais além, perceberíamos que na verdade as portas estão abertas 

para quem quiser ir embora do país, uma vez que viver aqui e se submeter ao direito brasileiro 

também é uma escolha. Os brasileiros naturalizados, ad absurdum, por terem “escolhido” sua 

nacionalidade então, jamais poderiam requerer objeção de consciência, afinal eles não são 

obrigados por lei a serem brasileiros. 

 Além disso, ela levaria a uma conclusão, não menos absurda que a anterior, de que a 

constituição considera que em matéria de ordem pública (de lei), como a obrigação militar e o 

direto/dever de voto, que geram efeitos sobre toda a sociedade, seriam menos sérias que as 
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decorrentes das relações privadas. Ou seja, que não prestar o serviço militar, por exemplo, é 

menos sério que não realizar experimentos em animais. Tanto em uma, como em outra 

hipótese, existe sempre a possibilidade de não realizar a obrigação e aceitar as consequências 

decorrentes disso. A questão é que no primeiro caso ninguém poderia perder direitos por isso; 

mas no segundo, poderia. Seria contraditório. Se até mesmo nas obrigações públicas, ninguém 

poderia perder direitos caso cumprisse prestação alternativa, não faz qualquer sentido admitir 

que nas relações privadas isso não fosse possível porque decorrentes da autonomia da 

vontade, se isso não é capaz de causar danos às pessoas em mesma situação. 

 Dar valor apenas ao elemento “lei”, em detrimento dos demais elementos que 

configuram objeção de consciência é desvirtuar o sentido da norma; é evidentemente igualar a 

norma ao texto normativo, o que, como é do conhecimento de todos, é um erro de 

interpretação. 

 Portanto, se interpretarmos o dispositivo em sua literalidade, a sua eficácia é reduzida 

a zero. A objeção de consciência não se justifica porque a obrigação é legal, ela se 

justifica porque é imposta, inegociável, pouco importando se a vinculação à essa 

obrigação decorreu, em momento preexistente, da sua vontade ou não; importa apenas 

que a norma recaia sobre um determinado grupo, a quem recaiam obrigações. O seu 

objetivo é de oposição a uma obrigação específica, inserida em um contexto em que não é a 

única, daí não haver justificativa para a interpretação reducionista de que apenas contra a lei 

em sentido estrito poderia configurar hipótese de objeção. 

Ao contrário, uma interpretação sistemática de que a mesma previsão relativa às 

obrigações legais a todos impostas aplica-se às demais obrigações, parece ser mais adequada 

aos objetivos constitucionais de força da lei (e das normas em geral) sobre a coletividade (ou 

sobre um grupo) sem prejuízo do indivíduo no tocante às suas crenças e convicções. 

 Essa interpretação é justificada não apenas porque, como defendemos até agora, (i) a 

dignidade da pessoa humana implica na autodeterminação das pessoas em definir o que é 

melhor para si; (ii) que existem situações de assimetria de poder nas relações privadas que 

justificam tentativas de estabelecer um mínimo de equilíbrio; (iii) que a liberdade de 

pensamento não se restringe ao  mero pensar, mas também em ter suas ideias consideradas 

pelos demais membros da sociedade; (iv) que os direitos fundamentais são indisponíveis, 

irrenunciáveis, oponíveis erga omnes, de aplicação imediata, e dimensões subjetivas e 

objetivas; (v) que o reconhecimento da liberdade de consciência implica no reconhecimento 
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de fontes normativas autônomas ao Direito; (vi) que as universidades não possuem 

competência constitucional para escolher quais direitos fundamentais querem ou não cumprir; 

(vii) que a objeção de consciência não afronta o princípio da igualdade e nem o da não 

discriminação; (viii) que a objeção de consciência não é um privilégio, é um direito; (ix) que 

objeção de consciência não tem por objetivo destruir o sentido do Direito; (x) que a perda de 

direitos só poderá ocorrer diante da recusa em cumprir prestação alternativa. 

Mas também pela aplicação de princípios instrumentais
91

 de interpretação 

constitucional, como o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da unidade da 

Constituição, o princípio da força normativa da Constituição e o princípio da 

proporcionalidade (que será tratado no último capítulo). 

O primeiro deles prevê que a Constituição, seja ela formal ou material é a fonte 

suprema de validade das demais normas jurídicas. Portanto, norma hierarquicamente inferior 

a ela, que seja com ela incompatível, não pode ser considerada válida e portanto está sujeita 

ao controle de constitucionalidade. Em um outro sentido, e isso diz respeito especialmente aos 

direitos fundamentais, o constituinte limitou a própria atuação do constituinte derivado, 

quando fixou esses direitos como cláusulas pétreas. Portanto, exercer ou não esse direito está 

a cargo de cada pessoa, motivo pelo qual o legislador ou os entes privados não podem 

pretender validamente que alguém condicione seu agir à abstenção de um direito que deriva 

diretamente da Constituição. 

O princípio da unidade constitucional, por sua vez é especialmente útil nos casos de 

objeção de consciência, à medida que são levantadas questões quanto à violação do princípio 

da igualdade. A Constituição é um documento consistente e coerente; se há previsão expressa 

de que os motivos de religião, convicção filosófica ou política podem ensejar objeção de 

consciência, assim deve ser, tendo em vista que o constituinte já fez a ponderação dos 

interesses em questão. 

Além disso, a Constituição é dotada de força normativa, que exige adoção de meios 

que propiciem a sua efetivação. Se um direito existe, ele deve ser efetivado na medida do 

possível. Neste sentido, o direito à objeção de consciência, deve ser interpretado 

sistematicamente com os demais direitos da Constituição e não restritiva ou literalmente como 

entendem alguns.  

                                                           
91 Sobre os princípios instrumentais, veja-se: BARROSO, Luís Roberto. Curso De Direito Constitucional 

Contemporâneo.3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Embora seja evidente - mas os casos aqui apresentado nos forçam a esse tipo de 

observação - a Constituição da República deve ser cumprida por todos, o que é ainda mais 

sério em casos que envolvem a violação de direitos fundamentais. Pois caso a liberdade de 

consciência não fosse um bem jurídico tão valioso quanto os demais direitos individuais não 

estaria na Constituição, mas sim fora dela ou em normas infra-constitucionais. 

 Sendo assim, consideramos serem critérios suficientes para a aplicabilidade da objeção 

de consciência, a princípio, mas sem desconsiderar que concretamente podem existir 

temperamentos a interpretação aqui defendida, que (i) a objeção de consciência pode ser 

requerida sempre que existir a possibilidade do cumprimento de prestação alternativa, em 

oposição a uma obrigação imposta a determinado grupo; (ii) a objeção de consciência não é 

um meio para a realização de ilícitos e nem para o comportamento contraditório; (iii) é dever 

do objetor comprovar que sua objeção se fundamenta em valores ou em princípios relevantes, 

suficientemente estruturados
92

 política, religiosa ou filosoficamente, assim como é dever do 

juiz tentar compreender com seriedade os motivos da objeção. 

Daí concluirmos que o estudante de biomédicas não pode perder seu direitos à 

educação e à integridade psíquica se, em razão de convicções éticas, recusou-se a cumprir a 

obrigação de realizar experimento a todos imposta e propôs-se a realização de atividade 

alternativa. Um estudante de biomédicas sem dúvida perde direitos quando uma universidade 

o aconselha a sair de um curso, ameaça atribuir-lhe nota zero ou exige a prática de atos contra 

a sua consciência como forma de avalia-lo. E nestes casos pior: estudantes que concordam e 

propõem desenvolver atividades e avaliações alternativas. 

Passemos agora, à análise da autonomia universitária. 

 

 

 

                                                           
92 Este é o entendimento de Gilmar Mendes ao se referir a um dos critérios estabelecidos pela Corte Europeia de 

Direitos Humanos, quando julgou o caso Campbell e Cosans x United Kingdom (1982). Ambos os casos tratam 

da recusa de aceitação de castigos corporais como punição em escolas. Mais informações em: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=campbell+e+cosans&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=

http%3A%2F%2Fwww.minorityrights.org%2Fdownload.php%3Fid%3D272&ei=Cnu5T_ShDOeC6AHRpYH-

Cg&usg=AFQjCNG53DnsoGaKQpuR7OMtp-z8otppCQ . Segundo Gilmar Mendes, “a objeção deve nascer de 

um sistema de pensamento suficientemente estruturado, coerente e sincero.”  BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, 

COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 404. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=campbell+e+cosans&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minorityrights.org%2Fdownload.php%3Fid%3D272&ei=Cnu5T_ShDOeC6AHRpYH-Cg&usg=AFQjCNG53DnsoGaKQpuR7OMtp-z8otppCQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=campbell+e+cosans&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minorityrights.org%2Fdownload.php%3Fid%3D272&ei=Cnu5T_ShDOeC6AHRpYH-Cg&usg=AFQjCNG53DnsoGaKQpuR7OMtp-z8otppCQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=campbell+e+cosans&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.minorityrights.org%2Fdownload.php%3Fid%3D272&ei=Cnu5T_ShDOeC6AHRpYH-Cg&usg=AFQjCNG53DnsoGaKQpuR7OMtp-z8otppCQ
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CAPÍTULO V – EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADES 

5. Introdução: 

 Antes de analisarmos o sentido e os limites da norma que assegura a autonomia das 

universidades, precisamos definir o que são e a que se propõem as universidades, no cenário 

brasileiro, com ênfase à graduação, para após justificarmos se as limitações a sua autonomia 

justificam-se ou não do ponto de vista jurídico. 

 De acordo com Dermeval Saviani, as universidades como hoje as conhecemos, 

tiveram seus perfis traçados no século XIX, originando-se, deste contexto, três modelos 

institucionais: o modelo napoleônico, caracterizado pela maior presença do estado, o anglo-

saxônico, pela maior presença da sociedade civil e o prussiano, ou humboldtiano, pela 

autonomia da comunidade acadêmica.
93

 

 O Brasil adota o modelo napoleônico desde a instituição do ensino superior em 1808, 

mas na atualidade tende a seguir a versão norte-americana do modelo anglo-saxônico, o que 

ocorre devido ao processo de divisão e das universidades entre centros universitários 

(universidades de ensino, “de segunda classe”, em que não se realiza pesquisa) e 

universidades (universidades de pesquisa, que recebem maiores investimentos do Estado) 

propiciado pelas reformas ocorridas a partir da década de 80.
94

 

 De acordo com o autor, essa separação é um indício da tendência à “mercantilização 

do ensino superior”, consistente no tratamento do ensino como se fosse um produto, quando 

na realidade é inseparável do ato de produção
95

. Para ele, a educação é um bem que ao mesmo 

tempo é de consumo, em sua dimensão cultural e social e um bem de produção que gera 

desenvolvimento econômico.
96

 E de fato, é possível perceber que a Constituição da República 

ao dispor sobre o ponto, não apenas em relação às universidades, mas em relação à educação 

como um todo, que a educação é um direito do qual se espera seja convertida em benefício da 

                                                           
93SAVIANI, Dermeval. O futuro da universidade entre o possível e o desejável. Texto da exposição apresentada 

no Fórum “Sabedoria Universitária” realizado na Unicamp em 10 de novembro de 2009, p. 2. Disponível em 

http://www.gr.unicamp.br/ceav/revista/content/pdf/O_futuro_da_universidade_Dermeval_Saviani.pdf. Acesso 

08.06.2012. 

94 Idem. p. 2-3. Vale ressaltar, sobre o ponto, que a distinção apontada pelo autor encontra-se atualmente no 

Decreto nº 5.773 de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303 de 2007, estabelece três categorias de ensino superior: 

faculdades, centros universitários e universidades (art. 12), sendo a autonomia um atributo apenas das duas 

últimas (art. 13, §2º). 

95 Idem, p. 3-4 

96 Idem, p. 7. 

http://www.gr.unicamp.br/ceav/revista/content/pdf/O_futuro_da_universidade_Dermeval_Saviani.pdf
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sociedade, mas que possui um valor intrínseco, pelo fato de que é um espaço para a 

manifestação da liberdade pensamento. 

 Daí concluirmos que, conjugando a problemática apontada por Saviani que relativiza o 

caráter de universalidade atribuído inicialmente às universidades, em razão das demandas do 

mercado, põe-se em risco o caráter emancipatório do acesso ao conhecimento como 

instrumento de efetivação de mudanças, como se a educação visasse tão somente um processo 

de conformação do indivíduo ao mercado de trabalho. 

 Neste sentido, oportuno trazer a este trabalho a crítica de Paulo Freire à educação 

bancária. Segundo o autor, a concepção bancária da educação: 

Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no 

mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não 

recriadores do mundo. Concebe a sua consciência como algo especializado 

neles e não aos homens como “corpos conscientes”. A consciência como se 

fosse alguma secção “dentro” dos homens, mecanicistamente 

compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá “enchendo” de 

realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os 

depósitos que o mundo lhe faz, e que se vão transformando em seus 

conteúdos. Como se os homens fossem uma presa do mundo e este um 

eterno caçador daqueles, que tivesse por distração “enche-los” de pedaços 

seus. (...) E porque os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles 

entra, já são seres passivos, cabe à educação apassivá-los mais ainda e 

adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados, para a concepção “bancária”, 

tanto mais “educados”, porque adequados ao mundo.
97

 

 Nos casos apresentados, as considerações feitas por Paulo Freire assumem especial 

relevo, uma vez que os estudantes que se negam à realização de experimentos o fazem em 

virtude de sua própria experiência no mundo, da sua consciência de que não pretendem 

realizá-los nem dentro e nem fora da universidades, o que é plenamente justificável tendo em 

vista o fato de que o método pelo qual é pretendido prover-lhes o conhecimento é totalmente 

incompatível com seus valores e do ponto de vista técnico, desnecessário.  

 Quando as universidades se recusam por mera razão de autoridade - revestida sob o 

manto da autonomia e da isonomia - a prover a esses alunos avaliação alternativa, na verdade 

só reafirmam o que Paulo Freire apontou como um problema: que a educação continue sendo 

tratada como instrumento de adequação do educando ao status quo, ao invés de reconhecer o 

benefício coletivo resultante da crítica e da “rebeldia” – que nos casos são direitos - do aluno. 

                                                           
97 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Disponível em 

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf. Acesso 08.06.2012, p. 

36. 

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf
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 Ainda de acordo com, Libâneo, o processo de aprendizado exige a consideração sobre 

a forma com que os alunos veem um curso ou uma aula. Nesse sentido, entende que: 

Toda aprendizagem precisa ser significativa, isto é, os conteúdos precisam 

fazer sentido para o aluno, com base nos próprios sentidos que os alunos 

atribuem ao que estão aprendendo. A aprendizagem precisa envolver o aluno 

como pessoa integrante de um contexto sociocultural, com sua história de 

vida, suas idéias, suas emoções, seus desejos, sua cultura, sua profissão;
98

  

Existe, portanto, algum direito das universidades de tolher os seus estudantes de que, 

em seu pleno exercício de direito, do processo de aprendizagem? 

Tendo em vista tudo o que foi demonstrado até aqui, não. 

5.1. As universidades interpretadas de acordo com a Constituição: 

 A perspectiva apresentada pela interpretação sistemática da CRFB/88 também não 

conduz a uma visão muito diferente do que não deve ser a educação. Isso porque a 

Constituição da República estabeleceu um plano para a educação, através de uma série de 

princípios e objetivos sobre os quais deverá ser guiada a educação, que é, ao mesmo tempo 

um direito social (art. 6º), de responsabilidade do Estado, bem como é direito de todos (art. 

205), sendo assegurada assim a liberdade individual para aprender, ensinar, pesquisar, 

divulgar a arte, a ciência e o pensamento. 

 No art. 206 da CRFB/88, são estabelecidos como princípios, por exemplo, a igualdade 

de acesso e de permanência na escola, a liberdade para aprender e para ensinar, o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas e a necessidade de gestão democrática do ensino 

público. 

 E no art. 207, caput, da CRFB/88, o fundamento para a autonomia universitária: 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

(...)  

 Da mesma forma que é um direito das universidades a autonomia, o ensino ministrado 

na forma do art. 206 da CRFB/88 é um dever a elas imposto, de promoção do pluralismo de 

                                                           
98 LIBÂNEO, José Carlos. O Ensino de Graduação na Universidade – A Aula Universitária. Disponível em 

http://www.ucg.br/site_docente/edu/libaneo/pdf/ensino.pdf acesso 10.06.2012, p. 8. 

 

http://www.ucg.br/site_docente/edu/libaneo/pdf/ensino.pdf
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ideias e de concepções pedagógicas, de facilitação das condições de permanência na 

instituição, de respeito à liberdade de aprendizagem, todos estes deveres que estão sendo 

descumpridos pelas instituições universitárias que compreendem apenas um método válido de 

ensino. Neste exato sentido, anota Alexandre Aragão que: 

no que diz respeito à autonomia universitária, a providência ou 

omissão estatal, específica ou geral, que a contravenha é 

inconstitucional. Da mesma forma serão inconstitucionais os atos das 

universidades que violem outros princípios que, em ponderação com a 

sua autonomia, se revelem, in casu, prevalentes. Uma norma 

universitária, por exemplo, que objetivasse coarctar o pluralismo no 

seio da universidade (art. 206, III) seria inconstitucional.
99

  

 Os fundamentos para o direito a educação, são alguns dos mesmos fundamentos da 

República: a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, que 

podem ser observados a partir do texto do art. 205, caput. Da mesma forma, os objetivos da 

educação, encontram sintonia com os objetivos da República, como a promoção do 

desenvolvimento nacional. Dessa forma, a educação está apta a efetivar também a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, bem como todas 

as liberdades de pensamento e de expressão do pensamento, sob as mais variadas formas. 

 

5.2. Autonomia universitária: 

 Alexandre Aragão entende que, dentre as quatro dimensões de autonomia previstas na 

Constituição, quais sejam, didático, científica, administrativa e financeira, apenas as duas 

primeiras constituem fins em si mesmas
100

. 

 Atentamos para o fato de que com a devida vênia deste entendimento, essa afirmação 

é perigosa. As universidades são formadas por indivíduos, que dentro da multiplicidade de 

seus interesses ali inseridos, partilham do interesse comum de compartilhar ou de buscar 

                                                           
99 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Autonomia Universitária no Estado Contemporâneo e no Direito Positivo 

Brasileiro. Rio de Janeiro, RJ: Editora Lumen Juris, 2001, p. 66. 

100 Idem, p. 83 
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conhecimento, o que pode adquirir o contorno de uma finalidade institucional ou social. É só 

que a livre manifestação do pensamento só faz sentido para a humanidade ou para o próprio 

homem, este sim, um fim em si mesmo. 

 De acordo com Libâneo, 

a universidade existe para que os alunos aprendam conceitos, teorias; 

desenvolvam capacidade e habilidades; formem atitudes e valores e se 

realizem como profissionais-cidadãos. É para isso que são formulados os 

projetos pedagógicos, os planos de ensino, os currículos, os processos de 

avaliação.
101

 

de que, se houver algum lugar mais propício para promover mudanças e 

inovações em vista da melhoria da qualidade de ensino, esse lugar é o curso, 

com seus professores e alunos, e a forma, a gestão participativa.
102

  

 Ou seja, a graduação é essencialmente um meio para promover o aprendizado, que é 

voltado para o aluno, o que não exclui, contudo, o valor em si do ensino. 

5.2.1. Limites à autonomia: 

 Como bem anota Alexandre Aragão, interpretam-se as leis segundo a Constituição e 

não Constituição segundo as leis
103

, o que se entende por uma questão de hierarquia 

(supremacia) e eficácia das normas constitucionais. Segundo o autor: 

o conceito da autonomia universitária só pode ser extraído da própria 

Constituição Federal, única sede normativa de onde podem provir as 

suas limitações. Naturalmente que estas limitações não serão apenas 

as extraídas do próprio art. 207, devendo-se, ao revés, considerar a 

Constituição em todo o seu conjunto.
104

 

 O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas ocasiões sobre a questão da 

autonomia universitária, no sentido de que ela não afasta o dever de cumprimento da lei e, 

como entendemos neste trabalho, muito menos de direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República. Neste sentido, os seguintes julgados do Supremo: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

                                                           
101 LIBÂNEO, José Carlos. O Ensino de Graduação na Universidade – A Aula Universitária. Disponível em 

http://www.ucg.br/site_docente/edu/libaneo/pdf/ensino.pdf acesso 10.06.2012, p. 1. 

102 Idem, p. 3. 

103 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Autonomia Universitária no Estado Contemporâneo e no Direito 

Positivo Brasileiro. Rio de Janeiro, RJ: Editora Lumen Juris, 2001, p..47-48. 

104 Idem, p. 50. 

http://www.ucg.br/site_docente/edu/libaneo/pdf/ensino.pdf
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CONSUMIDOR. AUTOMONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência 

deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa 

soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais 

atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação 

infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria 

indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 647482 AgR / RJ Rel. 

Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento:  01/03/2011. Segunda Turma. 

Publicação dje-061 divulg 30-03-2011 public 31-03-2011; grifou-se). 

“EMENTA Curso de mestrado. Expedição de diploma pela Universidade 

com validade nacional. Curso autorizado, mas não reconhecido. Lei nº 

9.394/96, art. 48. Autonomia administrativa da Universidade. Submissão à 

normas gerais da educação nacional 1. Não há direito líquido e certo à 

expedição de diploma com validade nacional se o curso de mestrado não é 

reconhecido, como expressamente prevê a lei. 2. As universidades gozam 

de autonomia administrativa, o que não as exime do dever de cumprir 

as normas gerais da educação nacional. 3. Recurso extraordinário a que se 

nega provimento.” (RE 566365 / RJ. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 

Julgamento: 22/02/2011. Órgão Julgador:  Primeira Turma; grifou-se). 

: 

 Da mesma forma, Daniel Sarmento adiciona a isso, o fato de que os direitos 

fundamentais possuem eficácia irradiante, incidindo em toda a interpretação do direito 

infraconstitucional.
105

  

 As universidades, estão, ainda, submetidas também à Lei nº 9.394/96, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na qual é possível notar que o próprio 

legislador, ao interpretar a Constituição, estabeleceu alguns contornos para o princípio da 

autonomia universitária no art. 53
106

, bem como algumas diretrizes, objetivos e finalidades da 

                                                           
105 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010,  

p. 124-125. 

106 Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as 

seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, 

obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;  

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (grifou-se) 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições 

em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos 

estatutos; 
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educação, com especial relevo os dos arts. 2º, 3º e 43
107

. Neste sentido, a lei de diretrizes e 

bases apenas reforça o fato de que as universidades são um meio para a realização de 

finalidades já determinadas pela CRFB/88, sobretudo, assegurar o direito à educação. 

 Contudo, há questões sobre as quais o legislador estabeleceu normas de observância 

obrigatória às universidades, como é o caso da Lei Arouca, que tem por objetivo cumprir 

minimamente a norma de vedação à crueldade. Dessa forma previu uma série de limitantes 

para a realização de procedimentos com animais, que incluem a instalação de um órgão dentro 

das próprias universidades para autorizar e fiscalizar, impôs que os animais em regra fossem 

                                                                                                                                                                                     
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com 

entidades públicas e privadas. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de 

ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

 

107 Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;(grifou-se) 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extra-escolar; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; (grifou-se) 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; (grifou-

se) 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 

em que vive; (grifou-se) 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 

do conhecimento de cada geração; (grifou-se) 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; (grifou-se) 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
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anestesiados, bem como em seu art. 14 determinou o uso de métodos substitutivos, só para 

exemplificar. E isso, não limita a autonomia didático-científica das universidades? É claro que 

sim, mas a limitação está justificada pelo princípio constitucional de vedação à crueldade com 

os animais. 

 Além disso, a constitucionalidade dessa lei não foi questionada, nem pela Juliana 

Itabaiana, nem pela UFRJ. Como já dito antes, no caso da UFRGS, a lei ainda não existia. 

Como demonstrado, é possível a substituição de animais em diversas das atividades realizadas 

nas disciplinas biomédicas, senão em todas elas. 

 Portanto, ou a lei é válida e diante presunção de legitimidade das leis é cumprida ou é 

inválida, o que depende de pronunciamento judicial neste sentido. O que não faz sentido é que 

o descumprimento da lei passe despercebido por autoridades judiciárias e pelo Ministério 

Público Federal. 

 Um dos fundamentos utilizados pelos magistrados no caso Juliana Itabaiana x UFRJ, 

foi o de que, por se tratar a realização do currículo ato discricionário (juízo de conveniência e 

oportunidade) da autonomia administrativa da universidade e desta forma não poderia o Poder 

Judiciário se imiscuir na questão. 

 Com efeito, a competência para fixar a grade curricular dos cursos é uma competência 

de cada universidade, de acordo com art. 53, II da LDB. Contudo, este currículo está sujeito a 

limitações constitucionais, legais que estabeleçam diretrizes gerais
108

, como o próprio inciso 

segundo determina, o que limita por si só o espaço de discricionariedade sobre a forma de 

realização do currículo.  

 Além disso, o Ministério da Educação, por meio das resoluções do Conselho Nacional 

de Educação, fixa diretrizes curriculares para os cursos de graduação
109

 em caráter nacional 

                                                           
108 Este ponto mereceria maior aprofundamento, considerando que a identificação do atributo da generalidade é 

bastante controversa na doutrina. Aqui nos limitaremos a afirmar que a Lei Arouca é de cumprimento obrigatório 

pelas universidades, tendo em vista o fato de dispor sobre um princípio constitucional, independentemente de ser 

ou não uma diretriz geral. 

109 As diretrizes do curso de Ciências Biológicas, especificamente , estão dispostas na Resolução CNE/CES nº 

7, de 11 de março de 2002, que remetem ao Parecer CNE/CES nº 1.301, de 6 de novembro de 2001. Vale 

ressaltar, deste parecer, os seguintes trechos. Sobre o perfil do estudante de biologia: “generalista, crítico, ético, e 

cidadão com espírito de solidariedade;”; “comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos legais”; “preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.” Sobre suas competências: “Pautar-se por princípios da ética 

democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 

participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade”; “Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para 
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(Lei nº 9.131/95, art. 9º, §2º)
110

, o que se justifica pela garantia do padrão de qualidade das 

instituições de ensino. 

 Em se tratando de universidades federais, menos discricionário ainda é o poder de 

fixar o currículo, uma vez que são órgãos da administração indireta
111

 vinculados ao 

Ministério da Educação. 

 De qualquer forma, o fato de a lei atribuir discricionariedade ao agente administrativo, 

como a fixação do currículo, com as devidas ressalvas, não conduz à conclusão de que a 

forma de realização do currículo está imune à fiscalização
112

 ou ao controle judicial, tendo em 

vista a possibilidade de controle judicial de atos realizados mediante ilegalidade ou abuso de 

poder, (princípio inafastabilidade da jurisdição) bem como não conduz à conclusão de que por 

isso não existe direito à objeção de consciência, até porque nos casos aqui abordados estamos 

falando da realização do currículo relativamente a dois estudantes. 

 

5.3. Conclusão: 

 A autonomia didático-científica é um instrumento importante de independência das 

universidades, tendo em vista que sendo um espaço que é por excelência de construção e de 

transformação do ensino e do saber, como já dito anteriormente, possuem maiores condições 

de determinar a melhor forma de transmitir o conhecimento, bem como não devem sofrer 

limitações injustificadas pelo poder público. Contudo, ela não encontra justificativa em si 

mesma.

                                                                                                                                                                                     
compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, 

conhecendo a legislação pertinente”; E sobre o que o curso: “favorecer a flexibilidade curricular, de forma a 

contemplar interesses e necessidades específicas dos alunos”; “levar em conta a evolução epistemológica dos 

modelos explicativos dos processos biológicos;”. 

110 Art.9º As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, 

cabendo, quando for o caso, recurso ao Conselho Pleno. 

§ 2º São atribuições da Câmara de Educação Superior: 

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os cursos 

de graduação; 

 

111 Alexandre Aragão pondera, entretanto que, “Sendo, todavia, a autonomia das universidades estabelecida 

pela Constituição, os seus limites só podem ser buscados na própria constituição, jamais na legislação 

infraconstitucional, não sendo cabível a invocação da praxe legislativa concernente às outras entidades da 

Administração Indireta, desvestidas de quaisquer garantias institucionais de nível constitucional” (p. 70) 

 

112 A ser exercida pela União, nos termos do art. 9º da LDB. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm#art9
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CAPÍTULO VI - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

CONCLUSÃO: 

6.1. Princípio da Proporcionalidade: 

O teste da proporcionalidade, segundo Humberto Ávila, não confunde-se com a ideia 

de proporção, utilizada em sentido amplo, para referir-se a aspectos quantitativos das normas 

jurídicas
113

. Aplica-se “sempre que houver uma medida concreta destinada a realizar uma 

finalidade.”
114

 O que gera, por consequência, a possibilidade de análise de adequação entre os 

meios e os fins a que se pretende. 

 Aqui não há, como demonstrou-se ao longo deste trabalho, maiores dúvidas quanto a 

aplicabilidade do princípio da proporcionalidade. Existe um choque entre princípios de 

mesma hierarquia constitucional que ocorre no plano concreto, o que permite a análise de 

proporcionalidade através do trinômio adequação, necessidade e ponderação. 

De acordo com Joaquín Muñiz, a objeção de consciência é um princípio e não uma 

regra, tendo em vista que (i) “não indica com nitidez as suas condições de aplicação, de modo 

que não são capazes de resolver univocamente os conflitos a que são aplicáveis”
115

; (ii) “são 

mandados de otimização, normas que ordenam a realização de uma conduta na maior medida 

possível dadas as possibilidades jurídicas e fáticas”
116

. 

De fato, como pudemos perceber, a aplicabilidade da objeção é incerta, pois depende 

da análise de fatores que impedem a sua submissão ao esquema de subsunção aos quais se 

submetem as regras. Primeiro porque é aplicável a obrigações que não foram previamente 

determinadas pela lei; segundo, porque é possível analisar que convicções – também 

indeterminadas – estariam protegidas através da interpretação sistemática da Constituição; e 

terceiro, não define que tipos de obrigação alternativas podem ser aplicadas, e quanto a essas, 

haveria que se considerar também se seriam compatíveis ou não com a convicção que se 

pretende proteger. 

                                                           
113

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos. 4ª Edição. São 

Paulo, SP: Malheiros, 2004, p. 112. 

 
114

 Idem. 

115 Tradução livre. MUNIZ, Joaquín, Regulacíon Constitucional de lós derechos fundamentales y objeción de 

conciencia sobrevenida. Apresentado na XVII Jornada de Filosofia Jurídica y Social, Toledo, 1997. P. 304 
116

 Idem. 
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No que diz respeito à autonomia universitária, a interpretação também não poderia ser 

outra, tendo em vista a amplitude dos conceitos inseridos no art. 207 da CRFB/88.  

Dada a amplitude dos valores protegidos por normas tão amplas como as que 

apresentamos, só mesmo, diante do caso concreto, que seria possível determinar qual delas 

possuiria mais peso que a outra, tendo em vista que no plano abstrato, não entram em colisão. 

Isto posto, passemos à avaliação da medida tomada pela universidade, consistente em 

negar a possibilidade de objeção de consciência. Ela é adequada aos fins pretendidos? 

 

6.2. Proibir que estudantes evoquem razões de consciência é uma medida adequada para 

proteger a isonomia ou para formar bons profissionais? 

 A negativa de avaliar alternativamente os alunos é justificada pelas universidades 

pelos seguintes motivos: (i) a avaliação alternativa violaria o princípio da isonomia, uma vez 

que pessoas em mesma situação seriam avaliadas de formas diferentes e (ii) para se tornar um 

bom profissional o estudante necessariamente deveria realizar experimentos em animais e 

sendo a universidade dotada de autonomia didática, estaria em melhores condições para 

determinar qual seria o método utilizado. 

 Portanto, seria possível identificar, a partir daí que são duas as finalidades da medida 

que nega a objeção de consciência (i) dispensar tratamento igual aos estudantes e (ii) formar 

bons profissionais.
117

 

 Dito isso, deveremos analisar se o meio empregado para atingir o fim (i) e (ii), são 

adequados. 

 De acordo com o que foi demonstrado ao longo deste trabalho, o princípio da 

igualdade - e aqui vale trazer alguns exemplos ilustrativos desta questão especificamente no 

tocante às universidades - é flexibilizado a todo tempo para efetivar outros valores tão ou mais 

importantes que a própria igualdade. Quando as normas jurídicas estabelecem a igualdade 

como um princípio, querem proteger a coletividade da discriminação, seja no prejuízo 

(favorecimento), seja no privilégio (desfavorecimento) de alguém em detrimento de outras 

                                                           
117

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos. 4ª Edição. São 

Paulo, SP: Malheiros, 2004, p. 112. 
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pessoas em mesma situação. Objetivamente, os estudantes todos estão em mesma situação. 

Contudo, materialmente, o tratamento diferenciado – o que não quer dizer, como já dito 

anteriormente, favorecimento – é justificado pelo fato de que Constituição da República, que  

prevê o direito subjetivo de objeção de consciência à toda pessoa que se sentir lesada em 

cumprir um dever que viole a sua consciência, existindo alternativa. Dessa forma, conclui-se 

que o exercício legítimo de um direito não pode implicar na violação de outro princípio ao 

princípio da igualdade quando a distinção foi feita pelo próprio constituinte, levando em 

consideração a unidade e a harmonia das normas constitucionais.  

 Tanto isso é verdade que as próprias universidades estabelecem critérios de 

diferenciação de seus próprios alunos. A questão das cotas raciais é apenas um exemplo disso. 

Assinale-se por oportuno que, diferentemente dos casos aqui abordados, essa distinção sequer 

foi realizada pelo constituinte originário, como ocorre com a objeção, embora o poder 

constituído, bem como as universidades, reconheceram o direito à cota como um instrumento 

de efetivação do acesso à educação para determinados grupos. O próprio Constituinte, 

ingresso ao ensino público superior, quando estabelece critérios para o ingresso está 

condicionado a aprovação em exame vestibular, embora a Constituição assegure que a 

educação é um direito de todos e igualdade de acesso à educação. Ou seja, distinções são 

feitas o tempo todo através da escolha de critérios. 

 Da mesma forma, o legislador previu tratamento diferenciado para as gestantes
118

 e 

especializado às pessoas com deficiência, bem como as universidades, como é o próprio caso 

da UFRJ, oferecem benefício-moradia e bolsa-auxílio
119

. Seja qual for o motivo para a criação 

de distinções, é um fato que sua justificativa implica necessariamente no reconhecimento de 

que as pessoas são diferentes. 

 Ao negar aos estudantes o direito à objeção de consciência a universidade apenas está 

sinalizando que no seu modo de ver que o espírito crítico de seus estudantes ou imbricações 

bioéticas decorrentes da metodologia adotada por elas, pouco lhe importa. E, por 

consequência, ao criar um obstáculo à permanência destes estudantes nas universidades, 

discriminam. Fazem exatamente o inverso do que usam como justificativa para não avaliá-los 

alternativamente: violam o princípio da igualdade, pois discriminam estes estudantes em 

razão de suas convicções filosóficas. 

                                                           
118Lei nº 6.202/75. 

119 Resolução CEG 01/2008, disponível em  http://www.superest.ufrj.br/images/Resoluo_CEG_01-2008.pdf . 

Acesso em 05.06.12. 

http://www.superest.ufrj.br/images/Resoluo_CEG_01-2008.pdf
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 A questão é que não cabe às universidades fazer ponderações quanto ao valor ou 

desvalor da liberdade de consciência. Primeiramente porque o juízo de desvalor das 

considerações feitas pelos estudantes sejam elas nos casos de experimentação em animais ou 

em outros casos, demonstra uma postura extremamente antidemocrática e de desconsideração 

do direito à voz do estudante. E nestes casos o direito em nada se resume a uma preocupação 

de cunho individual, ao contrário demonstram plena consonância com uma preocupação 

coletiva no campo das ciências, que é a substituição de animais na ciência. Além disso, este 

juízo de valor já foi feito pelo constituinte, quando inseriu a objeção de consciência no rol dos 

direitos fundamentais individuais, admitindo tratamento diferenciado em razão de crença 

religiosa, convicção filosófica e convicção política. 

 

6.3. Seria necessário, violar a consciência dos estudantes nestes casos? 

 Segundo o princípio da eficácia normativa da Constituição, no caso de conflito entre 

direitos nela previstos, há que se privilegiar a decisão que mais assegure o cumprimento dos 

valores constitucionais em choque. Nestes casos, está claro que o choque entre a liberdade de 

consciência do estudante e a autonomia didático-científica da universidade, admite uma 

decisão capaz de compatibilizar ambos os princípios. Existe a possibilidade de o estudante ser 

avaliado alternativamente, sem prejuízo da autonomia da universidade no que diz respeito a 

sua autonomia para eleger o método mais apropriado de avaliação dos demais alunos. 

 Portanto, deverá ser adotada a saída que melhor compatibilize os direitos em conflito 

no caso concreto, de forma que nenhum deles seja completamente aniquilado. Considerando a 

possibilidade de que efetivamente existe uma saída menos restritiva ao direito dos objetores, 

passemos agora à ponderação dos direitos em questão. De um lado, o princípio da objeção de 

consciência. De outro, a autonomia das universidades. 

 

6.4. Qual dos princípios pesa mais? 

 Analisaremos, portanto, qual destes princípios deverá ser priorizado com vistas à 

maior efetivação da Constituição. Para isso, analisaremos de forma sintética sobre quais 

premissas estão fundadas ambas as liberdades, tendo em vista estabelecer, diante de seus 
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fundamentos qual delas teria maior peso, no caso concreto, de modo que limitaria o peso da 

outra. 

 A objeção de consciência, encontra o seu fundamento na própria Constituição, quando 

esta estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, composta pela 

integridade física e psíquica. Ao permitir a objeção de consciência, o constituinte sem sombra 

de dúvidas, entendeu que o agir contra a sua consciência pode gerar danos à integridade 

psíquica do sujeito, sobretudo quando o indivíduo deve cumprir um dever que lhe é imposto, 

sem que ele possa ter previamente negociado os termos de sua obrigação, exatamente porque 

a obrigação é a todos imposta. Essa obrigação, como dito anteriormente, pode entrar em 

choque com convicções filosóficas, políticas ou religiosas, sendo certo que isso poderá até 

mesmo decorrer de uma interpretação do próprio indivíduo de valores insculpidos na 

Constituição, como ocorre, nestes casos, quando os estudantes se recusam a realizar 

experimentos em animais por considerarem que os experimentos contrariam a vedação 

constitucional à crueldade. O direito à objeção de consciência é fundado não apenas no fato 

de que isso pode por si mesmo gerar um dano à integridade psíquica, o que deve ser percebido 

através da análise do caso concreto, mas também porque o direito brasileiro exige que exista a 

possibilidade de ser a obrigação seja cumprida de forma a não violar a consciência do 

indivíduo, de forma alternativa. Não causa dano à coletividade e nem à ordem pública, não 

privilegia e nem discrimina ninguém e por estas razões, não é possível que percam direitos. 

Isso, por si só é capaz de efetivar, dentre outros, pelo menos outros três princípios 

consagrados pelo Estado Social Democrático de Direito: isonomia, igualdade e solidariedade. 

A isonomia, pois o dever geral de preservação da ordem pública (do cumprimento das leis) 

não é afastado, recaindo o tratamento diferenciado apenas no que diz respeito à forma de 

prestação da obrigação. Igualdade, pois em virtude de convicções religiosas, filosóficas ou 

políticas ninguém perderia seus direitos. Solidariedade porque ao invés de excluir indivíduos 

diferentes de um grupo ao qual eles pertencem, permite a sua permanência no grupo; da 

mesma forma, é justo que o objetor realize alguma obrigação em troca da principal, com o 

objetivo de não causar dano às demais pessoas em mesma situação. 

 O princípio da autonomia universitária, por sua vez, visa assegurar que as funções 

exercidas pelas universidades – ensino, pesquisa e extensão - sejam exercidas de forma 
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relativamente independente
120

 do Estado, da Religião e de outras entidades privadas e por isso 

é instrumental à efetivação do direito à educação. No que diz respeito a sua autonomia 

didática, o ensino propriamente implica em escolhas feitas pelas universidades e pelos 

professores, aptos a definir, diante de seus objetivos institucionais e expertise profissional, 

qual a forma mais adequada de ministrar suas aulas, o que não quer dizer que a autonomia não 

esteja limitada por outros princípios constitucionais. Não é difícil perceber que do ponto de 

vista histórico, o constituinte de 88 pretendeu, através desta garantia, proteger as 

universidades da censura Estatal tendo em vista seu recente papel político na 

redemocratização do país. Ou seja, reconheceu nas universidades, como espaço que por 

excelência é voltado para o pensamento, o seu caráter emancipatório, não apenas como 

reafirmação do valor em si do pensamento e do embate de ideias, como também, do ponto de 

vista prático, capaz de dialogar e de influenciar sistemas sociais. Neste sentido, 

principalmente as universidades, através do ensino, efetivam a (i) formação do indivíduo para 

o exercício da cidadania, (ii) formação do indivíduo para o mercado de trabalho e, sobretudo 

em matéria de pesquisa e extensão, a (iii) promoção humanística, científica e tecnológica do 

País. Daí percebermos logo, que a educação visa promover direitos individuais e coletivos, 

que deverão ser considerados pelas universidades quando definem seus objetivos 

institucionais, já que a educação é uma atividade do Estado. Daí a justificativa do seu poder 

de fiscalizar e determinar diretrizes gerais para a educação, de observância obrigatória pelas 

universidades, sobretudo daqueles extraídos diretamente da Constituição, como o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público, liberdade para 

aprender e para ensinar e igualdade no acesso e na permanência. 

 Feitas essas considerações, passemos à ponderação dos princípios em questão no caso 

concreto, a fim de determinar as implicações para os estudantes ou para as universidades de 

uma ou de outra forma de decidir. 

 

6.5. Conclusão: 

 Diante de tudo que foi apresentado, não resta qualquer dúvida de que nestes casos, a 

objeção de consciência tem uma dimensão de peso maior do que a autonomia universitária. 

                                                           
120 A independência não quer dizer, contudo a soberania. A educação é uma atividade do Estado, que possui o 

direito e o dever de fornecer, fixar diretrizes gerais e fiscalizar. Ou seja, é possível que em situações concretas a 

autonomia universitária entre em colisão com os referidos direitos do Estado.  
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Em primeiro lugar, porque a autonomia das universidades, principalmente em matéria de 

graduação, é apenas um meio para formar estudantes para o mercado de trabalho, o que deve 

ser feito da melhor forma possível. A atuação do biólogo no mercado de trabalho pode se dar 

nos mais diversos ramos, sendo que vários deles não dialogam em nada com a 

experimentação em animais e nem só de dissecação em animais é composta a biologia. 

Mesmo sendo racional presumir que esses estudantes não pretendem atuar em áreas que 

utilizem animais vivos, tendo em vista suas convicções éticas em relação aos animais, 

entende-se que o profissional deverá aprender conteúdos básicos fixados pelo currículo. Esses 

conteúdos implicam em escolhas metodológicas e para os fins que pretendem, poderiam ser 

transmitidos de maneira alternativa aos estudantes que apresentaram objeção de consciência. 

Considerando a capacidade humana de absorver conhecimentos construídos historicamente 

como dados e que a objeção está baseada na constatação de que os experimentos visam 

demonstrar fenômenos que ou já se sabe o resultado ou que dispensam o sacrifício de animais 

para a sua compreensão, é pertinente e fundamentada a afirmação dos objetores de que os 

experimentos são desnecessários e que eles possuem o direito de não realizá-las. Não 

bastassem os fundamentos éticos declinados pelos estudantes, a objeção de consciência 

encontra fundamento na própria carta constitucional, que coloca a vida como valor supremo e 

que veda a crueldade com os animais.  

Em segundo lugar, o dever da universidade em oferecer métodos alternativos, além de 

atualmente estarem previstos em lei, possui o custo muito baixo (softwares, manuais e 

modelos) ou até mesmo gratuito (animais que morreram de causas naturais, animais 

observados na natureza), se sopesado com o direito à objeção de consciência dos estudantes, 

não sendo juridicamente possível concluir, sobretudo do ponto de vista democrático, que o 

mero exercício de autoridade decorrente da garantia de autonomia se justifique diante da 

existência de alternativas.  

Em terceiro lugar, concluir como inaplicável o direito à objeção de consciência a casos 

como este através de uma interpretação minimizadora da norma constitucional, importa em 

reduzir a eficácia do dispositivo a praticamente nenhuma hipótese, o que certamente implica 

em negar a força normativa da constituição e da eficácia das normas de direitos fundamentais, 

tratando como disponíveis direitos que apenas através de nova constituinte poderiam ser 

suprimidos, tendo em vista que nem o constituinte derivado poderia dispor, quanto mais 

autarquias; ao reverso, considerar que a objeção de consciência é inaplicável, significaria não 

apenas que os direitos fundamentais são suprimíveis por ato unilateral, como também que a 
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autonomia da universidade consubstanciada em verdadeira inflexibilidade, deveria prevalecer 

sobre os próprios fundamentos e objetivos da República, o que evidentemente, não encontra 

respaldo em sede constitucional. 
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