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Ante a exaustão do Poder Judiciário que a cada dia recebe inúmeros processos, 

(no Brasil no ano de 2016 foram computados 29,4 milhões de novas demandas)2, surge 

uma nova forma de olhar o conflito, não como uma forma de indicar os que tem razão e 

os que não tem, mas sim, atentando para os diversos pontos de vista.  

A esta nova visão foi cunhado de forma coloquial o termo Direito Sistêmico, 

porém, tal nomenclatura não diz respeito a novas normas ou um novo ramo, mas sim à 

aplicação da visão sistêmica ao Direito.     

A visão sistêmica do Direito possui como expoente a utilização das 

Constelações Sistêmicas Familiares, sintetizadas por Bert Hellinger com base em sua 

formação acadêmica e profissional – foi seminarista, teólogo, filósofo e psicanalista; na 

Teoria dos Sistemas - apresentada por “Ludwig Von Bertalanffy em 1937, que buscava 

nas leis dos sistemas naturais as regras de funcionamento para os demais, dando origem 

a uma visão sistêmica da vida onde só é possível entender os fenômenos dentro de um 

contexto relacional e dentro de um todo maior.3 Sendo que por sistemas também se 

entende o conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo 

organizado.  

Ainda, de igual maneira amparado na terapia familiar e seu conceito de que 

existe uma “lealdade invisível entre os membros de uma família ou mesmo de um 

grupo, ou seja, um senso de lealdade ética que enreda os participantes do grupo em 

dinâmicas conscientes e inconscientes de obrigação e comprometimento aos objetivos, 

expectativas e valores grupais, apresentando assim uma função integradora ao sistema e 

que infringir, esta lealdade gera nos membros do grupo sentimentos de culpa e a ameaça 
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da exclusão”8, tal qual era sentido pelos membros de um clã. Este sentimento de 

lealdade que faz com que membros de um grupo repitam os padrões de seus ancestrais é 

transmitido de forma transgeracional, como a própria herança genética, pesquisas 

recentes apontam que inclusive os traumas de gerações passadas são transferidos aos 

novos membros.  

Ao aliar estes conceitos com seu trabalho e sua observação, Bert Hellinger 

percebeu que este sentimento se dá pela existência de três leis ou ordens que regem os 

sistemas e, tal qual a lei da gravidade, atuam nos indivíduos e suas relações, quer 

queiram, quer não, de forma inconsciente e percebida principalmente por padrões que se 

repetem. 

A primeira destas ordens é a da hierarquia ou o conceito de uma ordem 

cronológica, onde cada um tem seu papel no grupo – aqueles que vieram antes tem 

precedência sobre os mais novos ou aqueles que chegaram depois - sendo assim, a 

ausência de definição destes papéis ou mesmo a troca de lugares gera inúmeros 

desconfortos, exemplos disto são um filho se colocar em uma posição de superioridade 

em relação aos pais ou como é comum nas separações o menino ser colocado no posto 

de homem da casa, este é um fardo pesado demais para a criança e mesmo que de 

maneira velada ou inconsciente lhe trará prejuízos posteriores. Estas simples ações 

causam os chamados emaranhamentos familiares e com eles uma série de distúrbios que 

podem variar de brigas e problemas de relacionamentos à separações traumáticas ou 

famílias desfeitas em virtude de uma herança, para citar alguns exemplos. Outra 

disfunção comum ocorre após a separação de um casal onde um dos dois casa-se 

novamente e desrespeita o parceiro anterior de seu cônjuge - aquele que veio antes - 

geralmente, sem que se perceba a causa, ocorrem brigas no casal ou os filhos unilaterais 

não aceitam a nova união. 

A segunda ordem sistêmica é a do pertencimento, ou seja, todos os membros de 

um grupo têm o direito de pertencer a ele, e de igual forma, o sistema sempre busca, 

através de uma compensação inconsciente, incluir os excluídos. Para permanecer em sua 

família de origem o ser humano repete, ainda que afirme ou busque o contrário, os 

mesmos padrões familiares, pelo simples fato de que sendo igual ele se sente 

pertencente. Quando um membro é excluído de um sistema as consequências são graves 

e esta é a ordem quebrada com facilidade nos casos de alienação parental, onde as 

crianças por necessitarem deste pertencimento de ambos os pais sofrem uma grande 



crise de lealdade, além de sentirem esta rejeição como algo pessoal, entre outros 

diversos sintomas. 

A terceira e última ordem diz respeito ao equilíbrio entre o dar e o receber nas 

relações, isto pode ser facilmente verificado entre casais, quando um dá mais do que o 

outro é capaz de receber ou retribuir, este equilíbrio fica prejudicado, quem deu mais se 

sente no direito de cobrar enquanto aquele que recebeu sem poder retribuir sente-se em 

dívida e tende a não mais permanecer na relação. Cumpre ressaltar que este dar e 

receber não diz respeito apenas a bens materiais, mas atenção, afeto, tempo, tolerância, 

etc. 

Em uma dinâmica de Constelação Familiar, rapidamente são descobertas quais 

destas ordens foram violadas no sistema do indivíduo, desfazendo estes emaranhados e 

colocando a família novamente em ordem. O constelado sai desta dinâmica com uma 

nova imagem mental de sua família e de seu próprio papel neste grupo, entendendo o 

real motivo das desarmonias em sua vida e tomando para si a responsabilidade que lhe 

cabe, sem culpar ou julgar o outro. 

Dito isto, esta aproximação entre o Direito e as Constelações é feita com ambos 

os litigantes de um processo ou com apenas uma das partes, onde a Constelação é 

utilizada para verificar a verdadeira razão de seu comportamento ou da parte adversa e 

qual a melhor solução para o caso, ou seja, em que momento e qual destas ordens 

descritas acima foram quebradas gerando um desequilíbrio de difícil solução para todo o 

sistema. 

Porém, a visão sistêmica aplicada ao Direito, ou também chamado Direito 

Sistêmico, não diz respeito apenas à utilização das Constelações Familiares, mas sim à 

aplicação de uma justiça mais humanizada, que percebe o conflito de uma maneira mais 

ampla, atentando aos contextos de cada indivíduo, onde os operadores do direito, sejam 

advogados, servidores ou magistrados realmente se conectam com seus clientes ou 

jurisdicionados, aumentando a percepção do ser humano e percebendo que não existem 

culpados ou inocentes, mas sim corresponsáveis. 

 O então chamado Direito Sistêmico, trata-se, portanto, de uma visão ampla do 

operador do Direito, que pode se valer ou não da técnica das Constelações Familiares.  

 Atualmente, diversos Tribunais, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e 

mesmo escritórios particulares de advocacia em todo o território nacional já adotaram 

este olhar, mais próximo do cliente ou jurisdicionado e ao mesmo tempo ampliado a 

seus contextos familiares, com resultados cada vez mais satisfatórios. 
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