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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal a análise 

em torno da aplicação das medidas socioeducativas impostas aos 

adolescentes que cometem atos infracionais, tratando sobre sua 

(in)eficácia na ressocialização do jovem infrator e oferecendo a 

possibilidade de aplicação de uma nova prática introduzida pelo 

Direito Sistêmico, em especial trazendo a experiência do estado 

de Santa Catarina. Nesse sentido, se busca questionar sobre a 

possibilidade de aplicação das constelações sistêmicas em face 

das medidas socioeducativas promovendo uma maior ressocia-

lização e menor reincidência dos adolescentes infratores. Para 

atender a essa finalidade, a pesquisa fundamenta-se em revisão 

bibliográfica, bem como entrevista semiestruturada para respon-

der à alguns questionamentos. Busca-se trazer conceitos abarca-

dos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, posteriormente, 

expõe-se a crise no judiciário e a efetividade das medidas socio-

educativas. Ao analisar tais assuntos, visualiza-se a necessidade 

de melhorar o sistema de medidas socioeducativas, utilizando-

se de novos métodos, como a Justiça Restaurativa e 
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principalmente, o Direito Sistêmico. A prática é explanada, de 

forma a destacar sua essência e como ela pode auxiliar o adoles-

cente em conflito com a lei atuando em conjunto com a aplica-

ção das medidas socioeducativas.  

 

Palavras-Chave: Direito da Criança e do Adolescente. Constela-

ções Familiares. Justiça Restaurativa. Direito Sistêmico. Me-

didas Socioeducativas. 

 

Abstract: The main objective of this article is to analyze the ap-

plication of socio-educational measures imposed on adolescents 

who commit infractions, dealing with their (in) effectiveness in 

the re-socialization of the young offender and offering the pos-

sibility of applying a new practice introduced by Systemic Law, 

especially bringing the experience of the state of Santa Catarina. 

In this sense, we seek to question the possibility of applying sys-

temic constellations in the face of socio-educational measures, 

promoting greater re-socialization and less recurrence of adoles-

cent offenders. To meet this purpose, the research is based on a 

bibliographic review, as well as a semi-structured interview to 

answer some questions. It seeks to bring concepts covered by the 

Statute of Children and Adolescents, afterwards, the crisis in the 

judiciary and the effectiveness of socio-educational measures 

are exposed. When analyzing such matters, the need to improve 

the system of socio-educational measures is visualized, using 

new methods, such as Restorative Justice and, mainly, Systemic 

Law. The practice is explained, in order to highlight its essence 

and how it can help the adolescent in conflict with the law, acting 

in conjunction with the application of socio-educational 

measures. 

 

Keywords: Child and Adolescent Law. Family Constellations. 

Restorative Justice. Systemic Law. Educational measures. 
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“Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sou-

berem ler ou escrever, mas aqueles que não souberem apren-
der, desaprender e reaprender.” (Alvin Toffler) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Direito é uma ciência em constante evolução que 

deve se adequar ao mundo atual dentro de suas 

respectivas demandas. Dessa forma, não é por 

acaso que muitos juristas estudem novas técnicas 

de resolução de conflito tanto no âmbito cível, 

como no público e no criminal. Dentro desse contexto o presente 

artigo se insere nessas novas técnicas, uma vez que tendo por 

base a pesquisa realizada durante o período de março de 2019 a 

junho de 2020 que resultou no trabalho de conclusão de curso 

em Direito da segunda autora, sendo a segunda, orientadora 

desta, analisa a efetividade das medidas socioeducativas aplica-

das aos adolescentes, assim classificados estes entre 12 a 18 anos 

de idade, em conflito com a lei e busca por novas técnicas que 

visem atender a demanda social atual e uma nova ótica sob a 

qual o direito deve se orientar. 

Há muito se discute no Brasil acerca da sobrecarga do 

sistema judiciário e da morosidade na prestação jurisdicional, 

que por consequência acabam ferindo os princípios do acesso à 

justiça e da celeridade. Não obstante, a fim de reduzir a judicia-

lização para evitar essa crise, novas práticas estão constante-

mente surgindo visando superar esses obstáculos. Como se não 

bastassem esses problemas, muitas vezes quando a pretensão 

que se busca é resolvida, o conflito em si, a sua origem e a sua 

continuidade acabam sendo ignoradas.  

No âmbito das Varas da Infância e Juventude brasileiras 

verifica-se um esforço incansável na tentativa de ressocialização 

dos adolescentes autores de atos infracionais, com a aplicação 

das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e 
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do Adolescente. Entretanto, tal esforço, na prática, esbarra em 

inúmeras dificuldades decorrentes da falta de investimentos em 

políticas sociais, programas voltados à infância e juventude, cen-

tros educacionais e recreativos, centros de internação, entre ou-

tros. Assim, as medidas socioeducativas, por mais que visem 

promover o desenvolvimento sadio dos adolescentes, precisam 

ser analisadas no sentido de verificar em até que ponto realmente 

estão auxiliando na sua reeducação. 

Ademais, é notório o aumento de adolescentes envolvi-

dos com a prática de atos infracionais por conta do considerável 

crescimento da violência nos centros urbanos.  Isso demonstra 

que, em que pese os direitos e a garantia de proteção integral 

trazidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, a esses 

seres em desenvolvimento, as medidas adotadas na prática não 

estão logrando êxito na reversão desse quadro. Além disso, neste 

artigo se analisará o esgotamento de certas medidas, pois, por 

serem de caráter geral e impessoal, são aplicadas sem um olhar 

acerca das necessidades e especificidades de cada adolescente 

servindo como um paliativo, algo momentâneo, mas que não põe 

fim ao problema em si. Por conseguinte, muitas vezes, consa-

grando-se como forma de punição ao invés do verdadeiro pro-

pósito para os quais foram criadas. Sendo assim, faz-se necessá-

ria, a criação de modos alternativos que busquem uma maior 

abrangência, ou seja, que possam entender o contexto no qual o 

jovem está inserido. Destaca-se nessa seara a Justiça Restaura-

tiva, a qual já é muito utilizada e ainda, mais recentemente, o 

Direito Sistêmico, um novo ramo que tem se mostrado bastante 

promissor e que será abordado neste artigo com o objetivo de 

enfrentar os problemas na execução das medidas socioeducati-

vas pelo Poder Judiciário.  

A questão central que se apresenta é analisar partindo de 

novos institutos, sobretudo as constelações sistêmicas de acordo 

com seus fundamentos jurídico-teóricos e em face das medidas 

hoje impostas na legislação brasileira, se seria possível se ter um 
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maior impacto na vida social do adolescente gerando com isso a 

sua ressocialização e evitando a prática de novos atos infracio-

nais? 

Posto isto, e considerando a necessidade de atualização 

do judiciário, o objetivo principal é analisar a possibilidade da 

aplicação das constelações sistêmicas / direito sistêmico no âm-

bito do direito da criança e do adolescente como alternativa de 

uma menor reincidência e maior ressocialização, visto que a ca-

racterística desta técnica científica é a faculdade de resgatar a 

origem do problema. 

Utilizou-se para essa pesquisa a abordagem de revisão 

bibliográfica acerca da teoria geral do ato infracional e as medi-

das socioeducativas com respaldo na legislação e doutrina, para 

uma visão particular, buscando identificar as novas alternativas 

e a possibilidade de suas utilizações para um maior impacto no 

quadro social e educativo do adolescente em conflito com a lei. 

Propondo sempre uma relação lógica entre as proposições esta-

belecidas, com técnicas exploratórias, como por exemplo entre-

vista com o Juiz de Direito, Dr. Sami Storch, bem como pesquisa 

jurisprudencial junto a alguns tribunais brasileiros. 

Este artigo foi baseado em autores como Bert Hellinger, 

Sami Storch, Afonso Armando Konzen, Alexandre Morais da 

Rosa, Wilson Donizeti Liberati, Howard Zehr, Josiane Rose Pe-

try Veronese, bem como no Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, na Constituição Federal de 1988 e outras bases teóricas; 

está composto por três itens. Primeiramente, tratará sobre breves 

considerações do Direito da Criança e do Adolescente, sobre o 

conceito de ato infracional, bem como as medidas socioeducati-

vas. O segundo item tratará acerca da crise em torno do sistema 

judiciário, da efetividade das medidas socioeducativas e da Jus-

tiça Restaurativa, a qual, por vir sendo implementada na justiça 

brasileira, é aplicada como um instrumento de auxílio e resolu-

ção de conflitos, trazendo uma visão mais integradora de reação 

ao crime. Por último, o terceiro item sustentará a possiblidade da 
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implementação das constelações familiares no âmbito da infân-

cia e juventude, para os adolescentes em conflito com a lei, mos-

trando o conceito de Direito Sistêmico e o funcionamento delas. 

 

2 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A Lei 8.069 também denominada como Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente (ECA), promulgada em 13/07/1990 ins-

tituiu as definições e normas concernentes ao Direito da Infância 

e da Juventude e regulamentou os seus princípios norteadores.  

Como leciona Liberati (2012, p. 49): 
O marco diferencial que consagrou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi a mudança de paradigma: antes se considerava 
a criança como “objeto de medidas judiciais e assistenciais”; 

agora, a criança e o adolescente são considerado “sujeitos de 

direitos”, devem ser respeitados na sua condição peculiar de 

pessoas em desenvolvimento e gozam de prioridade absoluta 

no atendimento de seus direitos. 

Em seu artigo 1º estabelece que a lei tratará sobre a pro-

teção integral à criança e ao adolescente. Foi abolido o termo 

“menor” utilizado em leis passadas como Código de Menores e 

expandiu a proteção a todos os indivíduos menores de 18 anos 

de idade, não somente àqueles em situação irregular. 

Quando se fala sobre a responsabilização de adolescentes 

em conflito com a lei no Brasil, a partir de 1990, por intermédio 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma concepção pe-

dagógica com características opostas à concepção oficial ante-

rior de bases centradas na perspectiva de punição e controle so-

cial. Portanto, em relação à inimputabilidade infanto juvenil, a 

Constituição Federal de 1988, assegurou em seu artigo 288, que 

os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e su-

jeitos às normas da legislação especial (BRASIL, 1988). O 

mesmo conteúdo é tratado no art. 271 do Código Penal e no art. 

 
1 Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando su-
jeitos às normas estabelecidas na legislação especial (BRASIL, 1940). 
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1042 do ECA.  

De acordo com o ECA, em seu art. 103, ato infracional é 

toda conduta praticada por um adolescente que seja análoga ao 

crime ou contravenção penal (BRASIL, 1990). Conforme pon-

tuam Bianca Mota de Moraes e Helane Vieira Ramos (2019, p. 

1121-1122), a definição de ato infracional decorre do Princípio 

da Legalidade, ou seja, ele tem que ser típico, antijurídico e cul-

pável, assim como o são os crimes e as contravenções penais 

previstas no Código Penal Brasileiro, a fim de evitar que um 

adolescente seja responsabilizado por uma ação que um adulto 

não seria, evitando assim arbitrariedades e insegurança na soci-

edade. 

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 

em seu art. 2º que para os efeitos desta Lei, será considerado 

criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adoles-

cente aquele entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 

1990). O ECA em seu art. 105 determina que à criança que pra-

tica ato infracional serão aplicadas as medidas previstas no art. 

101. 

As medidas tratadas pelo art. 101 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente são de caráter protetivo:  encaminhamento aos 

pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; orien-

tação, apoio e acompanhamento temporários;  matrícula e fre-

quência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fun-

damental;  inclusão em serviços e programas oficiais ou comu-

nitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e 

do adolescente; requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;  inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e trata-

mento a alcoólatras e toxicômanos; acolhimento institucional; 

inclusão em programa de acolhimento familiar e por fim, colo-

cação em família substituta (BRASIL, 1990). 

 
2 Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às me-
didas previstas nesta Lei (BRASIL, 1990). 
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E no caso dos adolescentes em conflito com a lei, ou seja, 

aqueles que praticaram ato infracional, aplicam-se as medidas 

socioeducativas previstas no art. 112 do ECA.  Vale ressaltar, 

que para a aplicação destas medidas deve-se considerar a idade 

que o adolescente tinha na época do fato e não da sua apuração, 

conforme parágrafo único do artigo 104 do Estatuto (BRASIL, 

1990). É assegurado ainda ao adolescente em conflito com a lei 

todas as garantias processuais dadas àqueles que cometeram cri-

mes ou contravenções penais. Portanto, o ECA, em seu artigo 

111, reconhece o devido processo legal, liberdade em produção 

de provas necessárias, defesa por advogado, assistência judiciá-

ria gratuita, direito de ser ouvido pessoalmente pelo juiz, direito 

de ficar em silêncio, entre outras (BRASIL, 1990). 

Contudo, as semelhanças com o processo penal comum 

não podem confundir e tratar o adolescente como um criminoso, 

o que infelizmente nem sempre acontece (D’ANDREA, 2005, p. 

90). Observa-se que a legislação cuidou em efetivar um trata-

mento especial ao jovem infrator tendo em vista sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento. Assim, utiliza uma de-

finição distinta de crime, além do que também responde de 

forma diferenciada, vez que o rol das medidas socioeducativas 

aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei está disposto 

no artigo 112 do ECA, sendo elas: advertência; obrigação de re-

parar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade as-

sistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em es-

tabelecimento educacional; qualquer uma das previstas no art. 

101, I a VI3. 

 
3 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade com-
petente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino funda-
mental; 
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 
promoção da família, da criança e do adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
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A despeito de toda a processualística engendrada no sis-

tema de persecução penal (medidas socioeducativas) no âmbito 

das infrações cometidas por jovens em conflito com a lei, não 

nos aprofundaremos nesse quesito por dois motivos: o primeiro 

diz respeito a falta de espaço/tempo para tal tratativa e o se-

gundo, se refere ao enfoque que aqui está sendo dado às possi-

bilidades de solução desses conflitos em face do sistema proces-

sual usual. 

No próximo item será abordado a crise no sistema judi-

ciário brasileiro referente a efetividade das medidas socioeduca-

tivas em face de um sistema retributivo punitivo, apresentando 

o mecanismo da Justiça Restaurativa já utilizado há algum 

tempo nas Varas da Infância e Juventude do Brasil, o qual auxi-

lia na ressocialização e educação do adolescente em conflito 

com a lei. 

 

3 DA NECESSIDADE DE UMA ATUALIZAÇÃO NO SIS-

TEMA JUDICIÁRIO 

 

Após uma breve explanação dos sistemas que regem atu-

almente o Direito da Infância e Juventude, será analisado neste 

item a crise atual no sistema judiciário brasileiro, mais especifi-

camente a questão da efetividade das medidas socioeducativas 

em relação ao contexto social em que estão inseridas. Adiante, 

será analisada a Justiça Restaurativa, a qual já foi implementada 

em algumas Varas da Infância e Juventude brasileiras, e o sub-

sídio dado, em casos de ressocialização de adolescente autor de 

ato infracional, na tentativa de romper com a trajetória delitiva. 

No sistema jurídico brasileiro, o Estado é responsável 

por tutelar os conflitos de interesses que surgem na sociedade 

reprimindo, assim, a autotutela (OLIVEIRA FILHO, 2019, p. 

 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 
a alcoólatras e toxicômanos; (BRASIL, 1990). 
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104). No entanto, o Judiciário vem enfrentando turbulências, 

que segundo José Eduardo Faria (2005, p. 24) são consequências 

decorrentes da “[...] incompatibilidade estrutural entre sua arqui-

tetura e a realidade socioeconômica a partir da qual e sobre a 

qual tem de atuar”. 

Sintetizando esse pensamento, 
Ao longo dos anos, ocorreram transformações profundas na so-

ciedade brasileira. Ao lado de um afluxo imenso de massas em 

direção aos grandes centros, e, em praticamente todos os seg-

mentos sociais, animadas por um intensa reivindicação por 

bens da vida, dentre os quais se incluem serviços públicos, e 

nestes, encontra-se inserido o dever do Estado de distribuir a 

justiça e aplicar o direito, verifica-se uma desatualização do 

sistema jurídico processual e uma profunda ineficiência e insu-
ficiência do próprio aparato do Estado. Sob esta ótica consta-

tamos, que não há, em muitas ocasiões, uma interação entre o 

sistema jurídico e a situação social do país (MORAIS; SIL-

VEIRA, 2018, p. 71). 

Depreende-se dessas colocações que, por mais que as 

normas surtam seus efeitos e a estrutura do judiciário na medida 

do possível funcione, há a necessidade de uma compreensão 

mais ampla sobre a natureza dos conflitos que permeiam a soci-

edade, ou seja, precisa-se entender o todo e não apenas a aplica-

ção fria da lei.  

O magistrado Sami Storch (2017, p. 1) bem pontua que 

diante de uma sentença de mérito, normalmente há inconfor-

mismo de uma das partes, gerando a interposição de recursos e 

artifícios processuais e extraprocessuais que por fim adiam a efe-

tivação e execução da prestação jurisdicional. Por este motivo a 

tradicional forma de lidar com os conflitos no Judiciário acaba 

não sendo, por muitas vezes, a mais eficiente. Fato que gera altos 

custos ao Estado, além de incertezas e sofrimento para as partes. 

Neste sentido, deve-se deixar de lado a ideia de que para 

todo conflito deve haver uma intervenção judicial e desta forma 

avançar para o entendimento no qual a eficiência do sistema se 

dará a partir de uma visão que permitirá, às instituições e 
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procedimentos, a prevenção e resolução de conflitos através da 

análise das carências e interesses das partes (MORAIS; SIL-

VEIRA, 2018, p. 72). 

As demandas da sociedade atual indicam a necessidade 

de se adequar e criar uma nova metodologia de estudo para o 

direito processual, direcionada à análise dos conflitos de interes-

ses, sendo, portanto, imprescindível o estudo desses conflitos 

existentes no meio social, com o objetivo de identificar o proce-

dimento mais adequado a sua solução, de forma justa e efetiva 

(OLIVEIRA FILHO, 2019, p. 109-110).   

Por esse motivo Soares (2018, p. 41) afirma que,  
A crise do sistema judiciário tem conduzido a uma busca pelo 

aprimoramento da administração da justiça e pelo encontro de 
meios alternativos para a resolução de litígios, isto é, meio ex-

trajudiciais, destacadamente a conciliação, a mediação e a ar-

bitragem. 

Em que pese essa situação ser uma grande mudança no 

paradigma de funcionamento do judiciário, os defensores desses 

mecanismos alternativos afirmam que esses instrumentos obje-

tivam a complementação do sistema tradicional para melhores 

resultados, mas nunca sua exclusão ou superação (MORAIS; 

SILVEIRA, 2018, p. 73). 

A questão relatada neste item se aplica também nos casos 

relativos ao Direito da Criança e do Adolescente, sobretudo na-

queles relacionados aos atos infracionais, uma vez que se per-

cebe a necessidade de compreender as causas que levaram os 

adolescentes a cometerem tal atitude condenável. Por conse-

guinte, nota-se a necessidade de utilizar outros instrumentos que 

possibilitem ou auxiliem na adequada ressocialização do adoles-

cente em conflito com a lei. 

É o que manifesta Aguiar e Ulisses Júnior (2019, p. 1) 

em seu artigo: 
As medidas socioeducativas no seu real fim podem ser efica-

zes, contudo, o que se vê são medidas sendo aplicadas sem a 

observância da real necessidade do adolescente, medidas apli-

cadas com um aspecto punitivo, sem adequar a medida 
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socioeducativa com a realidade vivida pelo adolescente, sem 

observar sua vida em sociedade, família, educação, e as chan-

ces que a eles foram oportunizadas. Tudo isso é de extrema 

relevância ao se aplicar uma medida socioeducativa, e não se 

pondera apenas pela gravidade de um ato infracional. 

Além disso, de acordo com Veronese e Oliveira (2008, 

p. 125), basear-se somente na norma pura e crua acaba descon-

siderando a realidade em que se encontram os adolescentes, dos 

quais, em parte, vemos inseridos numa origem de miséria e num 

sistema socioeconômico que lhes subtraem a dignidade humana. 

E depois que seu tornam autores de atos infracionais são lança-

dos em instituições que pouco diferem dos presídios para adul-

tos. As mesmas autoras ainda pontuam que, “as entidades de 

atendimento que desenvolvem programas de semiliberdade e de 

internação, longe estão de um sistema educacional, e de igual 

forma sua infraestrutura” (VERONESE; OLIVEIRA, 2008, p. 

126). 

Importante salientar que essa ideia de punição ao adoles-

cente, reflete também na sociedade atual, já que, majoritaria-

mente, o infrator é visto como um delinquente que não pode ser 

recuperado e não merece assistência ou o direito de ser assegu-

rado. Esse pensamento é evidentemente retrógrado e remete à 

época em que persistia a doutrina da situação irregular, na qual 

os jovens eram segregados e afastados da sociedade de forma 

generalizada (AGUIAR; ULISSES JÚNIOR, 2019, p. 1). 

O CNJ (2018, p. 1) publicou notícia em seu sítio eletrô-

nico informando que diversos juízes das Varas de Infância e Ju-

ventude do país, ao se depararem com adolescentes que come-

tem ato infracional, utilizam-se de expedientes além da mera 

aplicação das medidas socioeducativas previstas em lei. Como 

exemplo, cita que estão conseguindo a ressocialização do jovem 

com projetos de inclusão no mercado de trabalho em parcerias 

com o Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Discute-se que, 
Além da morosidade do Poder Judiciário, e da omissão do Es-

tado em criar políticas públicas eficazes, é perceptível a falta 
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de uma base familiar estruturada, para ajudar esses juvenis vol-

tarem à sociedade, com o intuito de resgatar seus valores e seu 

espaço, assim, sendo dever da família resguardá-los desde a 

concepção da vida. É necessário que Estado, sociedade e famí-

lia estejam inseridos juntos com o objetivo de garantir os direi-

tos das crianças e dos adolescentes (AGUIAR; ULISSES JÚ-

NIOR, 2019, p. 1). 

Como se observou, as medidas socioeducativas possuem 

um fundamento positivo que na prática não vem sendo muito 

bem aplicado, em razão de lugares inadequados e inexistência 

de práticas sociais eficazes, o que leva a um índice alto de rein-

cidência e baixo de ressocialização. Não se pode esquecer que 

os adolescentes são a base da nossa sociedade, o futuro, desse 

modo faz-se imprescindível um aprimoramento na execução das 

medidas socioeducativas, principalmente àquelas em meio fe-

chado, visto que possuem os índices mais preocupantes. De 

grande importância também novos projetos para amparar os 

egressos e auxiliá-los com uma melhor educação, numa outra 

concepção de vida, para que não reprisem algum ato ilegal. Uma 

das alternativas que vem sendo utilizada em muitos lugares é a 

justiça restaurativa, a qual será explicada no subitem seguinte. 

 

3.1 JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Os novos métodos auxiliares de resolução de conflito es-

tão sendo utilizados em diversas áreas do Direito. No âmbito do 

Direito da Infância e Juventude vem sendo aplicada a Justiça 

Restaurativa. Discorre-se a seguir sobre o funcionamento e efi-

ciência dessa prática nas Varas da Infância e Juventude. 

Demonstrou-se que a realidade nas execuções das medi-

das socioeducativas, principalmente aquelas em meio fechado, 

não condiz com os princípios norteadores do ECA, muito menos 

assegura os direitos dos adolescentes e acaba se tornando um 

sistema mais retributivo do que socioeducativo, igualando-se ao 

sistema penal brasileiro.  Como forma de auxiliar nesse pro-

blema, outro meio que está servindo como caminho à 
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ressocialização e resolução de conflitos é a justiça restaurativa 

que já vem sendo implementada em grande parte dos tribunais 

brasileiros, inclusive nas Varas da Infância e Juventude do Es-

tado de Santa Catarina, no sul brasileiro, como alternativa à jus-

tiça retributiva. 

Na verdade, 
As duas modalidades têm muito em comum. Um os objetivos 

primários de ambas as teorias – a retributiva e a restaurativa – 

é o de acertar as contas através da reciprocidade, ou seja, igua-

lar o placar. Elas diferem nas suas propostas quanto ao que será 

eficaz para equilibrar a balança.  

Tanto a teoria retributiva quanto a restaurativa reconhece a in-

tuição ética básica de que o comportamento socialmente no-

civo desequilibra a balança. Consequentemente, a vítima me-
rece algo e o ofensor deve algo. As duas abordagens sustentam 

que deve haver uma proporcionalidade entre o ato lesivo e a 

reação a ele. Contudo, as teorias diferem no tocante à “moeda” 

que vai pagar as obrigações e equilibrar a balança (ZEHR, 

2012, p. 71-72).  

Em complemento, o mesmo autor esclarece que, en-

quanto a justiça retributiva considera que o acerto de contas se 

dá pela dor, por outro lado, a justiça restaurativa defende que o 

acerto de contas se dá pela combinação entre o reconhecimento 

dos danos e as necessidade da vítima ao esforço ativo para esti-

mular o ofensor a assumir a sua responsabilidade e corrigir seus 

erros (2012, p. 72). 

A obra de Konzen (2007, p. 82) contribui para essa ex-

plicação ao relatar que a Justiça Restaurativa se fundamenta, ao 

contrário do modelo vigente baseado na forma, ou seja, adequa-

ção da conduta com a norma, na busca pela harmonia das rela-

ções entre as pessoas e na flexibilidade capaz de se ajustar a re-

alidade e a diversidade dos diversos interessados.  

Alexandre Morais da Rosa (2008, p. 9), explica que “o 

adolescente pode discutir o acontecido, ter responsabilização e 

perceber as consequências de sua conduta”. Além de que, a ví-

tima passa a não ser mais tratada como um “não-sujeito” do ato 

infracional, nesse sentido dá-se possibilidade de fala à vítima, 
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invertendo a lógica exclusiva da resposta estatal, que apenas es-

tabeleceria uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente 

(ROSA, 2008, p. 9). 

Postula-se que a justiça restaurativa é um instrumento 

que aperfeiçoa o sistema vigente de justiça, proporciona um me-

lhoramento nos órgãos estatais no sentido de lidar com o ato in-

fracional, representando um acréscimo de eficiência e de huma-

nidade à Justiça Penal (VASCONCELOS, 2018, p. 249).  

O novo modelo de justiça surgiu como um instrumento 

de auxílio ou superação do modelo tradicional da justiça crimi-

nal, na medida em que enaltece o diálogo entre as partes do con-

flito, bem como se preocupa com as necessidades dos envolvi-

dos e de terceiros e respeita as diferenças e primordialmente 

busca pela paz social (FERNANDES, 2015, p. 35). A prática é 

advinda do modelo integrador de reação ao crime, aquele que 

visa restabelecer a vítima ao status quo ante ao cometimento do 

delito, a conciliação entre vítima e ofensor, para, então, resgatar 

o momento anterior à violação dos bens jurídicos (GONZAGA, 

2018, p. 181).  

Vale pontuar que nesse modelo o Estado tem pouca in-

tervenção e antes de se buscar o sistema carcerário como alter-

nativa, utilizam-se medidas despenalizadoras, como a transação 

penal, a suspensão condicional do processo e a justiça restaura-

tiva. A pena privativa de liberdade e as medidas de segurança 

não são mais suficientes para prevenção do crime, ressocializa-

ção e retribuição (GONZAGA, 2018, p. 182-183). Esse modelo 

restaurador/integrador, objetiva “à reeducação do infrator, à as-

sistência à vítima e ao controle social afetado pelo crime. Gera 

sua restauração, mediante a reparação do dano causado” (PEN-

TEADO FILHO, 2020, p. 125). 

Afirma-se aqui, que mesmo havendo a referência da Jus-

tiça Restaurativa como forma alternativa ao Direito Penal, não 

há como ignorar uma analogia ao Direito Socioeducativo, con-

forme exposto anteriormente. Um louvável estudioso do tema, 
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esclarece que “é impossível garantir recuperação total, eviden-

temente, mas a verdadeira justiça teria como objetivo oferecer 

um contexto no qual esse processo pode começar” (ZEHR, 

2018, p. 191). 

Cita-se, 
O que se busca, em resumo, tendo por cenário de fundo a per-

manente revisão crítica do proceder pelo sistema acusatório da 
tradição retributiva, consiste em demonstrar que uma funda-

mentação centrada numa única forma nem sempre pode corres-

ponder às inúmeras possibilidades de busca e de atribuição de 

sentido no mundo contemporâneo, um mundo marcado pela 

heterogeneidade e pela diversidade de opiniões, de sentimen-

tos, de convicções, de explicações e de ações que fogem a um 

modelo normativo de uma só solução de natureza universal 

(KONZEN, 2007, p. 69). 

Adiante será estudado melhor as definições e execução 

das práticas da Justiça Restaurativa. 

A Justiça Restaurativa quebra o paradigma de como lidar 

com o conflito, 
Ao devolver o conflito às partes, rompe-se com a lógica da uni-

versalidade da lei, cujas respostas estariam previamente estipu-

ladas e deveriam ser aplicadas de maneira proporcional à gra-
vidade do conflito [...]. A mudança de paradigma consiste em 

não mais se apropriar diretamente da resposta a ser dada ao 

conflito, não mais se alijar as partes dessa solução, mas, ao con-

trário, funcionarão como espécie de gestores do ambiente que 

será preparado para oferecer segurança às partes, a fim de que 

elas mesmas cheguem a uma solução, construída consensual-

mente em cada caso concreto, com a participação direta dos 

afetados pelo conflito e, inclusive, da comunidade em que es-

tão inseridos, sempre que possível (COSTA; SPOSATO; 

CARDOSO, 2019, p. 133). 

A prática restaurativa segue um princípio de inclusão, ou 

seja, além do Estado e do ofensor, amplia o círculo dos interes-

sados no processo, atribuindo à vítima e aos membros da comu-

nidade um envolvimento mais contundente e significativo 

(ZEHR, 2012, p. 24). 

Apesar de não constar um consenso na definição da 
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Justiça Restaurativa, Zehr (2012, p. 49) sugere tal pensamento: 
Justiça Restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto 

possível, todos aqueles que têm interesse em determinada 
ofensa, num processo que coletivamente identifica e trata os 

danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim 

de promover o restabelecimento das pessoas e endireitar as coi-

sas, na medida do possível. 

A Resolução 225/2016 do CNJ – Conselho Nacional de 

Justiça dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa 

no âmbito do Poder Judiciário, orientando acerca da aplicação 

do tema e contribui para o delinear legislativo, ou seja, não im-

põe obrigações, traz orientações. Veja-se: 
Art. 1º A justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto 

ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e ativi-
dades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores re-

lacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e vi-

olência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, con-

creto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na se-

guinte forma: […] (BRASIL, 2016). 

Reforçando o sistema de inclusão que preconiza a Justiça 

Restaurativa, aponta-se o inciso I do art. 1º da Resolução 225 do 

CNJ4. O capítulo IV da mencionada resolução orienta em seu 

artigo 7º que “poderão ser encaminhados os procedimentos e 

processos judiciais aos programas de justiça restaurativa em 

qualquer fase de sua tramitação” (BRASIL, 2016). 

Esse método em muitos tribunais brasileiros ainda é uti-

lizado apenas nos atos considerados de menor potencial ofen-

sivo. Porém, segundo Zehr (2012, p. 14) “as abordagens restau-

rativas estão disponíveis em algumas comunidades para aplica-

ção às modalidades mais violentas de crime: morte causada por 

embriaguez ao volante, agressão, estupro e mesmo homicídio”. 

No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina (TJSC), na área da Infância e Juventude, obtêm-

 
4 Art. 1º [...] I – É necessária a participação do ofensor, e, quando houver, da vítima, 
bem como, das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a presença 
dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um 
ou mais facilitadores restaurativos; 
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se informações acerca do Projeto Justiça Restaurativa imple-

mentado com iniciativa da Coordenadoria Estadual da Infância 

e da Juventude (CEIJ)5, a qual produz relatórios anuais sobre 

seus projetos. 

Nos relatórios do ano de 2016, retira-se que 
A proposta tem como escopo o atendimento aos adolescentes 

em conflito com a lei por meio de práticas restaurativas, prio-
rizando a excepcionalidade da intervenção judicial e da impo-

sição de medidas socioeducativas. Há um rol de tipos infracio-

nais estabelecidos pelo Juízo e pelo MP que seguem para aten-

dimento direto pelo NJR, mesmo antes da oitiva informal de 

que trata o art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Além desses, o NJR recebe encaminhamentos pelo Juízo (ex 

officio; a pedido do MP ou da defesa) em qualquer fase do pro-

cesso de conhecimento, requerendo sua suspensão. Tem como 

terceira porta de entrada a busca espontânea. O NJR utiliza ins-

trumentais de mediação ou círculos restaurativos e conta com 

uma equipe formada por 2 servidores (1 comissária da infância 

e juventude; e 1 assistente social, esta última à disposição da 
Vara da Infância e Juventude da Capital) e 5 estagiários das 

áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social (SANTA CATA-

RINA, 2016, p. 7). 

Em complementação, anexa-se um fluxograma, elabo-

rado no relatório do CEIJ em 2015, sobre o funcionamento do 

processo e triagem dos possíveis casos para aplicação da Justiça 

Restaurativa. 
Figura 1 – Fluxograma do processo 

 
5 Órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o intuito 
de promover o aprimoramento da atuação jurisdicional, em prol do Sistema de Garan-
tia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. 
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Fonte: CEIJ/TJSC, 2015. 

Merece indicar que a Justiça Restaurativa possui, atual-

mente, três fundamentos preponderantes, o primeiro se relaciona 

com a participação voluntária da vítima, do ofensor e de tercei-

ros afetados, com o auxílio de mediadores; o segundo é a essên-

cia da não hierarquização entre os participantes e suas autono-

mias; por último, diz respeito a complementação crítica que ela 

possui em detrimento das práticas do direito retributivo oficial 

(VASCONCELOS, 2018, p. 249).  

Existem três modelos principais utilizados para manifes-

tar a prática restaurativa: 1) Encontros entre vítima e ofensor; 2) 

Conferências entre grupos familiares; 3) Os círculos de Justiça 

Restaurativa (ZEHR, 2012, p. 55). Depreende-se que não existe 

regra na forma de utilização de cada prática, deve-se adaptá-las 

conforme cada caso, escolhendo a que melhor servir à situação 

concreta, podendo fazer uso de até mais de uma (FERNANDES, 

2015, p. 39). O ponto em comum de tais modelos está no fato de 

que necessariamente haverá “um encontro entre interessados-
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chave – no mínimo, entre vítima e ofensor, e talvez incluindo 

outras pessoas da comunidade ou do meio jurídico” (ZEHR, 

2012, p. 55). 

O mesmo autor ainda acrescenta que nem sempre será 

possível o encontro entre vítima e ofensor, contudo, podem re-

presentantes ou substitutos entrarem em seus lugares. Lembra 

também que existem facilitadores nos encontros para auxilia-

rem, supervisionarem e orientarem durante o processo, os quais 

não irão propor acordos (ZEHR, 2012, p. 56). O facilitador “de-

verá ser uma terceira pessoa independente, imparcial e capaci-

tada, cuja tarefa é facilitar a abertura de uma via de comunicação 

entre as partes” (VASCONCELOS, 2018, p. 249). 

Como resultado dos processos restaurativos tem-se acor-

dos que podem ser desde a reparação de um dano até a restitui-

ção de um bem ou prestação de serviços à comunidade, sempre 

na tentativa de satisfazer as demandas individuais e coletivas, no 

intuito de mostrar as responsabilidades de cada parte, visando à 

reintegração da vítima e do ofensor (VASCONCELOS, 2018, p. 

249). 

O CNJ, a partir do artigo 8º da resolução 225, orienta so-

bre o procedimento restaurativo: 
[...] consistem em sessões coordenadas, realizadas com a par-
ticipação do envolvidos de forma voluntária, das famílias, jun-

tamente com a Rede de Garantia de Direito Local e com a par-

ticipação da comunidade para que, a partir da solução obtida, 

possa ser evitada a recidiva do fato danoso, vedada qualquer 

forma de coação ou a emissão de intimação judicial para as 

sessões (BRASIL, 2016). 

A seguir tais práticas serão analisadas separadamente.  

Os encontros entre vítima e ofensor são “práticas [...] que 

costuma ser aplicada num círculo menos amplo, composto pela 

vítima, ofensor, facilitador e apoios necessários, daí por que 

também denominada mediação restaurativa[...]” (VASCONCE-

LOS, 2018, p. 249). No processo restaurativo o papel desempe-

nhado pela vítima deve ser de fundamental preocupação, em 

atenção, prioritariamente, àquelas que não estão sendo tratadas 
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adequadamente no judiciário brasileiro (POMPEU, 2019, p. 98). 

Em relação aos ofensores, o mesmo autor continua expli-

cando que o papel deles é igualmente importante, pois o proce-

dimento objetiva principalmente a conscientização e o reconhe-

cimento de suas responsabilidades para com a vítima e os tercei-

ros interessados (POMPEU, 2019, p. 99). 

Um dos grandes estudiosos sobre o tema afirma que 
Uma parte importante da justiça é a troca de informações – uns 

sobre os outros, sobre os fatos, sobre a ofensa, sobre necessi-
dades. As vítimas querem respostas para suas dúvidas quanto 

ao que aconteceu, por que aconteceu, e quem fez aquilo. Rostos 

precisam substituir os estereótipos. Representações equivoca-

das precisam ser questionadas. Essa troca de informações é vi-

tal, e idealmente ela deveria acontecer numa interação direta. 

Num contexto assim é possível tratar do que aconteceu no pas-

sado e do que vai acontecer no futuro. Os resultados dessa in-

teração devem ser registrados na forma de acordos passíveis de 

serem quantificados e monitorados (ZEHR, 2018, p. 208). 

“O diálogo entre vítima e ofensor é uma abordagem de 

justiça que atende a esses critérios” (ZEHR, 2018, p. 208). Em 

vista disso, nesses encontros é realizado um trabalho entre ví-

tima e ofensor, primeiro separadamente e após, com consenso, o 

processo continua e acontece um diálogo e uma interação entre 

os dois, tudo conduzido pelo facilitador de forma equilibrada e 

impessoal (ZEHR, 2012, p. 58). 

“A mediação vítima-ofensor fortalece os participantes, 

põe em cheque [sic] as representações equivocadas, oferece oca-

sião para troca de informações e incentiva ações com o propósito 

de corrigir a situação” (ZEHR, 2018, 208). A finalidade dessa 

prática é a reparação dos danos materiais, morais e afetivos so-

fridos pela vítima, além da tentativa do ofensor em reconhecer 

suas responsabilidades pelos danos causados, e uma possível re-

conciliação entre as partes, porém, esta, de caráter secundário 

(FERNANDES, 2015, p. 42). 

Observa-se que nem todos os casos a vítima e o ofensor 

se reconciliarão. Em muitos o resultado será totalmente 



_478________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

diferente, contudo, em outros será possível evoluir para um con-

vívio positivo que não signifique intimidade ou confiança total. 

Inclusive, os participantes não podem sentir-se coagidos a parti-

cipar desses encontros reconciliadores (ZEHR, 2018, p. 191). 

Nas conferências de grupos familiares como o próprio 

nome expressa esta prática ocorre não somente entre ofensor e 

vítima, bem como outros participantes – pessoas com importân-

cia direta para as partes envolvidas. A dinâmica conta com uma 

abertura e ampliação do círculo básico de integrantes (ZEHR, 

2012, p. 58). 

Na mesma obra o autor explica que o modelo se concen-

tra no apoio ao ofensor, por esse motivo a presença da família, 

amigos e outras pessoas que lhe são relevantes é necessária, fa-

cilitando para que ele consiga entender a sua responsabilidade e 

mudar seu comportamento. Contudo, do mesmo modo que o cír-

culo de pessoas próximas ao ofensor precisa estar presente o da 

vítima também (ZEHR, 2012, p. 58-59). O facilitador que tam-

bém atua nos encontros vítima-ofensor, tem igualmente a função 

de coordenar as conferências, as quais não seguirão um roteiro 

pronto, em razão de que esse processo precisa se adaptar às ne-

cessidades e à cultura das vítimas e das famílias envolvidas. A 

pessoa que será encarregada de facilitar a ação, terá, ainda, a in-

cumbência de elaborar um plano realista que contenha as causas 

e a reparação que responsabilizará o ofensor (ZEHR, 2012, p. 

60). 

Nos círculos, “essa modalidade restaurativa os partici-

pantes se acomodam em círculo. Um objeto chamado “bastão de 

fala” vai passando de mão em mão para que todos tenham a 

oportunidade de falar, um de cada vez, na ordem em que estão 

sentados” (ZEHR, 2012, p. 62). 

Uma cartilha escrita pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina (TJSC) expressa: 
Os círculos vêm sendo uma prática importante para a promo-

ção de uma Cultura de Paz, pois auxiliam as pessoas a se com-

prometerem umas com as outras, frente a frente. A 
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probabilidade dos acordos construídos conjuntamente de 

forma ativa por todos os envolvidos serem realmente cumpri-

dos são muito maiores, assim como que seus resultados sejam 

mais duradouros. Todas e todos terão tempo para exporem seu 

ponto de vista, se assim desejar, e haverá espaço para escutar 

os sentimentos de cada participante. É oportunizado um espaço 

seguro para que cada participante possa ter uma experiência 

verdadeira de si no encontro com o grupo. A reintegração do 
ofensor à sociedade se torna muito mais possível na medida em 

que o dano é reparado, que relações são restauradas, ameni-

zando sentimentos como culpa e rancor (SANTA CATA-

RINA, [20-], p. 7). 

Há também uma ampliação no círculo de participantes, 

podendo compor o rol, vítimas, ofensores, familiares, às vezes 

profissionais do judiciário e principalmente membros da comu-

nidade (ZEHR, 2012, p. 62). 

Após apresentarmos os estudos das principais práticas 

restaurativas, a seguir, no último item desse artigo, será anali-

sado o ramo do Direito Sistêmico, as Constelações Sistêmicas, 

como elas funcionam e como são aplicadas no contexto jurídico 

brasileiro. Ao final, se dissertará sobre a possibilidade de imple-

mentação das constelações ao adolescente envolvido com práti-

cas ilegais. 

 

4 DIREITO SISTÊMICO 

 

Inicialmente, cumpre evidenciar que o direito sistêmico 

surge do contexto atual que preza pela necessidade de aproxima-

ção entre os agentes da lei e os seus destinatários, em razão de 

que, as decisões judiciais limitam-se e são incapazes de satisfa-

zer efetivamente os conflitos apresentados (LACERDA, 2017, 

p. 6). 

É uma forma de entender que os processos e ações judi-

ciais são consequências de um desequilíbrio nas relações entres 

as partes. Em razão disso, tratar o conflito apenas em sede judi-

cial acaba insistindo em algo que não alcançará à verdadeira 
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origem da situação (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2020b, p. 5). 

De acordo com Sami Storch6 (2017, p. 1), o termo Di-

reito Sistêmico foi por si cunhado, para definir um ramo atual 

que tem por objetivo a análise do direito em conjunto com a apli-

cação da ciência das constelações sistêmicas e as ordens que re-

gem as diversas relações humanas, estas segundo o estudo feito 

pelo terapeuta e filósofo Bert Hellinger7. O magistrado, em sua 

prática, vem aplicando o direito sistêmico em diversas áreas, 

como Família, Sucessões, Infância e Juventude e Criminal, ob-

tendo resultados interessantes. 

Traduz-se em um direito que propicia sensibilidade, hu-

manização e inclusão, sustentando-se nos princípios da autono-

mia da vontade e da dignidade da pessoa humana, convales-

cendo-se de ações e intervenções sistêmicas. Estas últimas de-

vem levar à uma reflexão e responsabilização do indivíduo, por 

meio da sua própria experiência de enfrentamento da realidade 

imperceptível, a qual movimenta relações humanas e atinge os 

procedimentos processuais e o sistema judicial consequente-

mente (LACERDA, 2017, p. 5). 

Segue na mesma linha de pensamento a cartilha produ-

zida pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina (OAB/SC, 

2020, p. 8) de que o Direito Sistêmico abre caminho para novas 

opções além do litígio e, portanto, permite o resgate dos princí-

pios constitucionais da dignidade e da autonomia de vontade dos 

envolvidos. É uma abordagem que possibilita a identificação de 
 

6 Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, atualmente em exercício 
na Comarca de Itabuna. Graduado na Faculdade de Direito da USP, Mestrado em 
Administração Pública e Governo (EAESP-FGV/SP) e Doutorando em Direito na 
PUC-SP, com tese em desenvolvimento sobre o tema "Direito Sistêmico: a resolução 
de conflitos por meio da abordagem sistêmica fenomenológica das constelações 

familiares". Cursou diversos cursos de formação e treinamentos em Constelações 
Sistêmicas Familiares e Organizacionais segundo Bert Hellinger e hoje coordena e 
leciona no Curso de Pós-Graduação Hellingerschule de Direito Sistêmico pela 
Faculdade Innovare. 
7 Bert Hellinger foi um filósofo, teólogo e pedagogo. Se tornou também psicanalista 
e desenvolveu a sua própria abordagem de Constelação Familiar, atualmente seu 
trabalho é reconhecido no mundo inteiro em vários setores. 
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autorresponsabilidades e soluções que dignificam e abrangem os 

agentes do conflito. Assim, há uma ampliação da compreensão 

do problema e a decisão dos próprios agentes de acabar ou não 

com o conflito. 

De acordo com o Instituto Ipê Roxo (2020b, p. 5), insti-

tuição catarinense que trabalha com as constelações sistêmicas 

e inclusive oferece um curso de Direito Sistêmico, publicou em 

seu e-book, que o exercício do direito em conjunto com as leis 

sistêmicas e postura fenomenológica estudada por Bert Hellin-

ger, proporciona às partes envolvidas no conflito a plena com-

preensão do motivo que levou aquela ação jurídica. 

A OAB/SC (2020, p. 6), traz ainda, uma ideia do que se 

constitui tal matéria sob a ótica de Eunice Schlieck8:  
É um campo de conhecimento, revelado pela observação feno-

menológica de que todas as manifestações de vida são redes 
formadas por subjetividades e necessidades singulares, que 

oferece elementos para o exercício de uma Justiça mais hu-

mana e pacificadora. 

Um dos pioneiros no tema constata que em sua experiên-

cia o uso dessa terapia tem um enorme potencial na solução de 

problemas jurídicos. Isso ocorre, posto que os conflitos pessoais 

normalmente estão profundamente internalizados, fato que pode 

impedir a solução através somente do processo judicial. Este 

pode gerar um alívio momentâneo, mas não a solução definitiva 

da questão, até porque as pessoas, mesmo conhecendo a existên-

cia, não se norteiam pelo direito positivo em suas relações pes-

soais. Diante dessa circunstância é que o Direito Sistêmico en-

contra respaldo (STORCH, 2010, p.1).  

A tentativa de  
[...] enquadrar o ser humano em um sistema que tem no pro-

cesso judicial a única alternativa para resolver conflitos inter-
pessoais é reducionista e segue o paradigma mecanicista, que 

já está sendo contestado até nas ciências da natureza. Não se 

nega que a judicialização é uma alternativa possível (até por-

que rechaçar isso seria uma exclusão), mas em uma ordem 

 
8 Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/SC. 
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estabelecida sob essa consciência, a fenomenologia sistêmica 

olha para além disso e faz com que seja necessário considerar 

e respeitar a vida daquele sujeito específico, que busca um ad-

vogado ou uma advogada (OAB/SC, 2020, p. 6). 

Em síntese, o Direito Sistêmico é uma forma de resolu-

ção de conflitos com uma perspectiva terapêutica, cuja finali-

dade, mediante conhecimento das causas invisíveis dos desen-

tendimentos, é conciliar definitivamente o conflito, culminando 

na paz e no equilíbrio para todos os envolvidos do sistema 

(ROSA, 2016, p. 1). 

Em uma ótima explicação, define-se: 
A expressão “direito sistêmico” compreende uma forma inova-

dora de se olhar, sentir e elaborar os conflitos judiciais por 

meio de uma abordagem terapêutica, responsabilizadora e re-

flexiva que permite contato com dinâmicas invisíveis que mo-

tivam os conflitos e vinculam os comportamentos atuais, suge-

rindo passos direcionados a harmonização das relações famili-

ares, sociais e empresariais por meio do equilíbrio, da ordem e 

do pertencimento. Direito sistêmico é um conjunto de ações, 

intervenções, exercícios e práticas sensoriais direcionadas a 
ampliar o olhar das partes litigantes para além do conflito e do 

processo judicializado, conduzidas nessa experiência por um 

operador do sistema devidamente capacitado a contemplar e 

integrar realidades não visíveis que estão para além do pro-

cesso conflituoso, conduzindo-as a uma solução que produza 

paz para todo o sistema familiar (LACERDA, 2017, p. 3-4). 

Verifica-se que esse novo ramo do Direito vem somar às 

normas positivadas com sua forma diferenciada de atuar e ao 

mesmo tempo mostra-se em consonância com os anseios sociais 

que buscam um olhar mais humanizado para os conflitos que 

permeiam a sociedade atual. 

A fim de entender melhor o fundamento do Direito Sis-

têmico o próximo subitem tratará sobre as Constelações Famili-

ares/Sistêmicas, sua natureza baseada na fenomenologia e nas 

leis que a regem. 

  

4.1 CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS 
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Além da Justiça Restaurativa alguns tribunais de justiça 

vêm utilizando as constelações sistêmicas, prática desenvolvida 

por Bert Hellinger e introduzida no Direito, denominado aqui no 

Brasil pelo Magistrado Sami Storch como Direito Sistêmico. 

Trata-se de uma dinâmica 
sistêmica e fenomenológica, originalmente usada como forma 

de terapia, segundo a qual diversos tipos de problemas enfren-
tados por um indivíduo (bloqueios, traumas e dificuldades de 

relacionamento, por exemplo), podem derivar de fatos graves 

ocorridos no passado não só do próprio indivíduo, mas também 

de sua família, em gerações anteriores, e que deixaram uma 

marca no sistema familiar. Mortes trágicas ou prematuras, 

abandonos, doenças graves, segredos, crimes, imigrações, re-

lacionamentos desfeitos de forma “mal resolvida” e abortos são 

alguns dos acontecimentos que podem gerar emaranhamentos 

no sistema familiar, causando dificuldades em seus membros, 

mesmo em gerações futuras (STORCH, 2017, p. 1). 

A prática representa espacialmente as relações familia-

res, permitindo identificar tensão psicológica ou emocional, blo-

queio emocionais de gerações anteriores ou membros da família 

que condicionam comportamentos humanos (SILVA, 2019, p. 

88). A percepção desses pontos de tensão na relação viabiliza “o 

conhecimento de situações subterrâneas que emergem para a su-

perfície, alargando o campo de visão do terapeuta sobre o con-

flito auxiliando-o nos passos seguintes no caminho para a solu-

ção.” (LACERDA, 2017, p. 1-2). 

O método auxilia o indivíduo a entender a causa de seu 

sofrimento que poderá ser originado de uma memória pessoal ou 

uma memória transgeracional. Esta última, é a memória de al-

gum membro da família ou do sistema que está vinculado com a 

pessoa que manifesta o conflito ou sintoma (SILVA, 2019, p. 

94). 

Storch (2017, p.1) afirma que os membros da família, 

dentro da abordagem sistêmica, estão vinculados entre si devido 

a existência de uma alma familiar que os abrange. Portanto, os 

acontecimentos vivenciados em um membro podem afetar os 
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outros, os erros de uma pessoa desse sistema podem perpetuar 

inconscientemente durante as gerações levando-os ao mesmo 

destino. 

Para melhor compreensão do funcionamento na prática, 

explica Bert Hellinger (2007b, p. 17-18) que durante a execução 

das constelações o cliente deve escolher de modo aleatório, entre 

os participantes ouvintes, representantes que irão figurar nos pa-

péis de si próprio e dos demais membros do seu sistema. Uma 

vez escolhidos e assim que posicionados no campo estes indiví-

duos chegam até mesmo a experimentar sintomas físicos da pes-

soa que estão representando. Essa possibilidade de manifestar 

intenções, sem medo ou teorias e experiências anteriores é que 

se baseia a postura fenomenológica. 

Ademais, o facilitador da constelação tem o papel de in-

terferir o mínimo possível. Logo, não deve solicitar muitas in-

formações a respeito da vida pessoal do cliente e do tema a ser 

constelado, acolhendo somente o que o cliente quer realmente 

dizer. Da mesma forma é o próprio cliente que escolhe, aleatori-

amente, as pessoas ou figuras/desenhos – quando se trata de um 

atendimento particular – que irão representar a questão a ser tra-

tada, posicionando-os no espaço como bem entender, de acordo 

com os seus sentimentos ou percepção interna (CARMO, 2015, 

p. 13). 

No seguinte trecho, é possível entender um pouco mais 

sobre como é realizada essa vivência: 
Explica-se que as constelações consistem em uma prática na 
qual as pessoas são convidadas a representar membros da fa-

mília de uma outra pessoa (o cliente) e, ao serem posicionadas 

umas em relação às outras, são tomadas por um fenômeno que 

as faz sentir como se fossem as próprias pessoas representadas, 

expressando seus sentimentos de forma impressionante, ainda 

que não as conheçam. Com isso, vêm à tona as dinâmicas ocul-

tas no sistema do cliente que lhe causam os transtornos, mesmo 

que relativas a fatos ocorridos em gerações passadas, e pode-

se propor frases e movimentos que desfaçam os emaranhamen-

tos, restabelecendo-se a ordem, unindo os que antes foram 
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separados e proporcionando paz a todos os membros da famí-

lia. (STORCH, 2017, p. 1).  

Em uma palestra, Hellinger (2004) discursou sobre a co-

nexão existente entre representantes e representados em uma 

constelação. Exemplificou que em um seminário que fez na Ale-

manha, um professor constelou o sistema de um de seus alunos, 

o qual possuía comportamento agressivo e até se cogitava ex-

pulsá-lo da escola. Então, realizada a constelação, se descobriu 

que em seu sistema existiu um assassino há várias gerações e 

assim foi possível encontrar uma boa solução. Na mesma noite, 

há mais de 400km do local o aluno foi afetado pelo trabalho re-

alizado no seminário. Com isso, extrai-se que todos estão conec-

tados de uma forma muito profunda com outras pessoas. Aquele 

que representa em uma constelação, penetra em outro sistema, 

outro campo, onde eles entram em ressonância com as particu-

laridades daquele campo particular. Além disso, o facilitador 

também entra nesse campo, não exatamente do mesmo modo 

que o representante, pois este se conecta com uma pessoa em 

especial e o facilitador com todo o sistema (HELLINGER, 

2004). 

O trabalho desenvolvido pelas constelações possui fun-

damento na fenomenologia e nos campos mórficos. Portanto, se-

gundo Pacheco ([2018?] p.1), a fenomenologia é uma experiên-

cia onde o envolvido, livre de vício e julgamento, consegue per-

ceber aquilo que está no seu inconsciente. Valoriza aquilo que 

não se sabe no intento de que, por meio das constelações, mostre 

as informações armazenadas no campo mórfico na procura de 

uma solução ao problema. 

O conhecimento fenomenológico “nasce quando nos de-

temos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar, não 

mais para um determinado objeto apreensível, mas para um 

todo” (HELLINGER, 2007b, p. 14). Significa dizer, então que o 

direito sistêmico busca uma solução que ofereça paz social e 

equilíbrio na relação, considerando para tanto que as partes em 

conflito são membros de um mesmo sistema, bem como que 
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cada uma delas é também ao mesmo tempo vinculadas a outros 

sistemas – família, carreira, etnia, religião, etc. (STORCH, 2017, 

p. 1). 

O Instituto Ipê Roxo (2020a, p. 4) ressalta inclusive que: 
A Constelação, através de sua forma simples e clara, busca tra-

zer para o sistema, seja ele familiar ou organizacional, a inclu-

são do que estava separado, rejeitado ou esquecido. O movi-

mento de inclusão e reconciliação possibilita liberação dos 

conflitos ou doenças, gerando força e sucesso aos indivíduos e 

ao seu sistema. 

A compreensão do todo acontecerá quando uma informa-

ção que estava guardada no nível inconsciente é trazida ao nível 

consciente permitindo o alívio e entendimento que, dependendo 

do caso, rompe com o comportamento repetitivo. Em síntese, 

quando se estuda a situação por meio das constelações é possível 

verificar as lealdades sistêmicas – ou repetição de padrões trans-

geracionais – podendo ou não deixar de segui-los (SILVA, 2019, 

p. 94). 

Infere-se, então, que a abordagem sistêmica pode ser uti-

lizada como instrumento no trabalho de juízes, mediadores, con-

ciliadores, advogados, membros do Ministério Público, assim 

como em qualquer trabalho, no qual os profissionais almejem 

auxiliar as pessoas na solução de seus conflitos (STORCH, 

2017, p. 1).  

Diante das breves considerações acerca das constelações 

sistêmicas, passa-se, então para análise das leis sistêmicas que a 

regem. 

 

4.2 LEIS SISTÊMICAS 

 

Bert Hellinger em seus estudos apontou a existência de 

leis básicas a um relacionamento humano, as quais denominou 

como “ordens do amor”. Estas ordens/leis atuam no inconsciente 

familiar e quando as seguimos os relacionamentos e a vida fluem 

de modo equilibrado. São elas: a) Lei do pertencimento, ou 
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vínculo; b) Lei da ordem de chegada ou hierarquia e; c) Lei do 

equilíbrio (SILVA, 2019, p. 88). 

“Estas ordens são pré-estabelecidas e estão contidas nos 

movimentos que acontecem nos sistemas familiares” (CARVA-

LHO, 2012, p. 43). 

O Instituto Ipê Roxo (2020a, p. 8) explica que 
As Leis Sistêmicas, são Leis naturais que se encontram em to-

das as relações humanas e consideradas como parâmetros ne-

cessários para a boa saúde dos relacionamentos. Elas atuam 

sem que haja uma hierarquia entre elas, sendo assim, são igual-

mente importantes. 

O rompimento ou transgressão de uma dessas leis geram 

tensões que podem levar ao conflito entre os indivíduos de de-

terminado sistema familiar. Portanto, o estudo dessas leis é pri-

mordial para que os relacionamentos fluam em equilíbrio (INS-

TITUTO IPÊ ROXO, 2020a, p. 9). 

Segue no mesmo raciocínio Silva (2019, p. 88-89) ao es-

clarecer que os atos da vida que realizamos conforme as leis fa-

vorecem que o fluxo vitalício corra de forma equilibrada e har-

mônica, entretanto, quando existe uma quebra dessas leis, ocorre 

como resultado perda na qualidade de vida, da saúde, dos rela-

cionamentos e fracasso nos objetivos da vida. 

Passa-se, então, ao conhecimento de cada uma. 

A lei do pertencimento / A necessidade do pertencimento 

se “trata da inclusão e exclusão, é o princípio que deve incluir 

todas as questões, situações, pessoas, para que o sistema se torne 

completo, no sentido de vinculação” (SILVA, 2019, p. 91). 

Essa primeira ordem se relaciona com o fato de que não 

importa as ações que uma pessoa realiza naquele sistema, seja 

esta ilegal ou não, ela sempre terá o direito de ser parte dele, quer 

seja perante à família, à sociedade, ao mundo, independente-

mente se está preso, livre, presente fisicamente na família atual 

ou não (HELLINGER, 2007a, p. 97). 

Como o próprio nome acusa, “[...] significa fazer parte. 

Quando se exclui alguém de um sistema, essa eliminação será 
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sentida por meio de outro membro que irá representar de forma 

conflituosa, aquele que foi afastado” (INSTITUTO IPÊ ROXO, 

2020b, p. 8). 

Alerta o mesmo autor que a ausência de pertencimento, 

ou seja, a exclusão de alguém da família, ocasiona um tensiona-

mento no sistema, em razão de o pertencimento gerar o senti-

mento de segurança e bem-estar. Assim, por exemplo, crianças 

abortadas quando não integradas ao grupo, mesmo que por ques-

tões infelizes, acarreta nessa tensão (INSTITUTO IPÊ ROXO, 

2020a, p. 11). “Os membros de um sistema familiar fazem de 

tudo para pertencer e quando um conflito surge, muitas vezes, 

tem relação estreita com algum sentimento de “exclusão”, ainda 

que de forma inconsciente” (SILVA, 2019, p. 91).  

Independentemente de estar vivo ou morto cada membro 

do grupo ou família tem seu direito de pertencer de forma igual. 

A harmonização do sistema se efetiva a partir desse pertenci-

mento de cada membro, consequentemente não tolera exclusão 

de seus integrantes, contudo caso aconteça eventual exclusão, 

repressão ou esquecimento, a família ou grupo reage ao senti-

mento de injustiça. Essa injustiça se representa quando outro 

membro assume o lugar da pessoa excluída ou esquecida (HEL-

LINGER, 2007b, p. 408).  

A lei da ordem / Hierarquia no sistema familiar, define 

que cada grupo, tanto as famílias como as organizações, pos-

suem uma hierarquia. Aquele que entra primeiro no grupo pre-

cede aquele que entrou posteriormente (HELLINGER, 2007b, p. 

37). Esclarece ainda o Instituto Ipê Roxo (2020b, p. 8) que os 

sucessores devem aceitar a autoridade de seus antecessores, 

como também não interferir nas suas questões, a fim de evitar a 

quebra da ordem hierárquica assim estabelecida pela prevalência 

no tempo e pelo lugar de cada um no sistema. 

A inobservância dessa lei, ou seja, quando um indivíduo 

que está em posição inferior coloca-se em posição igual ou 

acima de seus familiares superiores, independentemente deste 
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ato ser por puro amor ou imaturidade, acaba gerando um conflito 

(INSTITUTO IPÊ ROXO, 2020a, p. 10). 

Para melhor ilustrar essa lei, cita-se um exemplo de sua 

infração: 
[...] quando um filho se vê atuando como pai/mãe dos próprios 

pais ou o irmão que age como pai/mãe do outro irmão. Esse 

comportamento gera desordem com sérias consequências. Os 

familiares podem se ajudar, sem que assumam um papel dife-

rente do que receberam ao nascer. Eis aí o lugar de honra e de 

força vital (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2020a, p. 10). 

Desse modo, a lei proporciona uma segurança pela con-

venção e previsibilidade social, ou seja, é preciso seguir a ordem, 

como por exemplo para se alcançar a velhice é necessário passar 

por todas as etapas, infância, adolescência, fase adulta, exata-

mente nessa ordem, não há como invertê-la (SILVA, 2019, p. 

93).  

A lei do equilíbrio segue o raciocínio de que ambas as 

partes, em uma relação interpessoal, devem ao mesmo tempo dar 

e receber, para que se estabeleça um equilíbrio no relaciona-

mento e seja encontrada a paz entre as pessoas pertencentes a 

um núcleo familiar (HELLINGER, 2007a, p. 103).  

Significa que para haver estabilidade no sistema é neces-

sário correspondência entre as partes do relacionamento e a ga-

rantia de que a relação de doar e de receber seja proporcional. 

Quando um membro do sistema doa mais do que recebe, cria-se 

uma relação de dívida e isso causa um afastamento entre as par-

tes. Da mesma forma aquele que causa dano ao outro tem o dever 

de repará-lo (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2020b, p. 8).  

Essa lei é infringida  
quando pessoas se doam demais e consequentemente ficam 

num lugar onde é difícil receber a dedicação que um dia deram. 

A proposta do equilíbrio é de se permitir vivenciar o fluxo das 

relações de experiências vivenciadas a partir da partilha. Existe 

uma exceção da aplicação desta lei. Trata-se da relação entre 

pais e filhos, em que os pais dão e os filhos recebem, onde a 

compensação de retorno por parte dos filhos, vem quando eles 
se tornam pais. No caso de não terem filhos, a compensação 
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acontecerá servindo a vida com seu trabalho (INSTITUTO IPÊ 

ROXO, 2020a, p. 12).  

“Assim, quando há compartilhamento mútuo de capaci-

dades e habilidades têm-se a satisfação de convivência e a pro-

moção do amadurecimento e bem-estar dos indivíduos” (ROSA, 

2018, p. 41). Diante desta lei, existe um sentido ciente que nos 

conecta às pessoas e aos grupos. Este sentido determina o equi-

líbrio necessário que regula os relacionamentos. Em função 

disso, quando numa relação ou num grupo seus membros não 

estão no mesmo nível, ou seja, há alguém em desvantagem e ou-

tro em vantagem, todos pertencentes a esse sistema sentem o de-

ver de compensar (HELLINGER, 2007b, p. 165 e 167).  

Nesta perspectiva, exemplifica Hellinger (2007b, p. 168) 

que entre casais, quando a mulher dá algo ao homem, o homem 

se sente obrigado e retorna com algo ainda maior do que rece-

beu. A mulher então se sente obrigada a retribuir e lhe dá um 

pouco mais do que recebeu. Esse processo de compensação leva 

a uma dinâmica desequilibrada, circunstância que pode conduzir 

o casal ao término do relacionamento. Contrariamente, a retri-

buição com a equiparação do dar e do receber alcança a preser-

vação da estabilidade relacional. 

Como Rosa (2018, p. 41) afirma: 
Sistematicamente é fundamental o funcionamento e manuten-

ção entre dar e receber. Sendo que o maior acontecimento desta 

disposição ocorre quando o pai dá a vida ao filho, de forma que 

é criado um reconhecimento, onde o filho retribui fazendo bom 

uso, e tendo filhos. 

Assim, todas as ações devem ser compensadas, indepen-

dentemente da maneira ser positiva ou negativa (SILVA, 2019, 

p. 92).  

Passa-se, então, a demonstrar a aplicação e eficácia das 

constelações sistêmicas no Judiciário Brasileiro. 

 

4.3 APLICAÇÃO NO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO, 

EM ESPECIAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
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De acordo com o que foi previamente discutido há uma 

crise que o Judiciário vem enfrentando, fato que torna premente 

a busca de novos mecanismos que auxiliem na resolução de con-

flitos e tornem o sistema mais eficiente. Além da imprescindibi-

lidade de assegurar os princípios e direitos do adolescente pre-

vistos no ECA, surge então, como alternativa, dentre outras, o 

Direito Sistêmico.  

Imperioso frisar que a legislação brasileira ainda não 

trata especificamente sobre o assunto, contudo no artigo 3º, § 3º 

do Código de Processo Civil9 é estimulada a utilização de práti-

cas consensuais de resolução de conflito como, por exemplo, o 

Direito Sistêmico. Assim como a Resolução nº 125/2010 do CNJ 

que também pode ser invocada para justificar a aplicação das 

Constelações Sistêmicas (ROSA, 2016, p. 1). 

“Ademais, há também atos normativos do [sic] Tribunais 

e convênios firmados por eles, para tornar o uso destas duas 

abordagens possível para se [sic] consecução da pacificação so-

cial” (ROSA, 2016, p. 1). 

A prática estudada já é implementada em diversas áreas 

jurídicas pelos mais variados atores do direito. É o que retrata 

Silva (2019, p. 109): 
A técnica, que já vem auxiliando o Judiciário de 14 Estados do 
Brasil, tem contribuindo [sic] para resolução de conflitos en-

volvendo as demandas judiciais em diversas áreas, no âmbito 

criminal, cível, infância e adolescência e mulheres vítimas de 

violência. 

Na 7ª Vara Federal de Florianópolis, capital catarinense, 

por exemplo, em 15 de agosto de 2019, foi realizada a 15ª oficina 

de constelação sistêmica, aplicada nos processos de execução 

penal com o intuito de evitar a reincidência dos comportamentos 

criminais e promover o autoconhecimento dos que cumprem pe-

nas restritivas de direito (SANTA CATARINA, 2019, p. 1). 

 
9 Art. 3º, § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e mem-
bros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (BRASIL, 2015). 
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Nessas oficinas, a psicóloga Jacqueline Kauffman ex-

plica que é trabalhada a questão do sistema familiar, seu histó-

rico e que isso pode levar ao padrão repetitivo. Por meio do au-

toconhecimento obtido das constelações a pessoa se torna mais 

livre para escolher seu próprio caminho (SANTA CATARINA, 

2019, p. 1).  

A juíza da Vara e coordenadora do projeto, Micheli Po-

lippo, afirma que os resultados são bastante significativos: 
Os índices de cumprimento regular das penas restritivas de di-

reito são de quase 100% entre os apenados que passam pelas 

constelações, relata a magistrada. A prática representa uma 

oportunidade de ressignificação de vida e de autoconheci-

mento: para eles [os apenados], uma chance de avaliar padrões, 

refletir sobre os próprios atos e recomeçar; para nós, uma opor-

tunidade de incrementar a própria atividade jurisdicional, para 

efetividade e eficácia das penas, conclui (SANTA CATA-
RINA, 2019, p. 1). 

A 2ª Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, no estado 

do Mato Grosso, centro-oeste brasileiro, no dia 15 de agosto de 

2016, realizou a segunda Constelação Familiar, iniciando com 

um vídeo sobre a vida de Michael Phelps – um dos maiores na-

dadores de todos os tempos. O vídeo retratou que o mau relaci-

onamento que o atleta tinha com seu pai refletiu negativamente 

em sua vida e carreira, o levou a comportamentos nocivos, como 

dirigir embriagado. Contudo, conseguiu tratar de seus conflitos 

e superou as dificuldades, quebrando recordes mundiais (MATO 

GROSSO, 2016, p. 1). 

O projeto foi aplicado em cinco menores de idade, entre 

14 e 19 anos, e o familiar responsável. Dentre eles, foram bene-

ficiados um interno e outros quatro que cumprem medidas soci-

oeducativas em liberdade (MATO GROSSO, 2016, p. 1). A ma-

gistrada, Jaqueline Cherulli, diz que “a ferramenta é tão potente 

que, após passar pela constelação, a reincidência no ato infraci-

onal é mínima (MATO GROSO, 2016, p. 1)”. 

Outro sucesso no âmbito do direito sistêmico ocorreu no 

interior da Bahia, onde o magistrado Sami Storch conseguiu um 
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índice de acordo de 100% em processos judiciais onde as partes 

participaram do método terapêutico (CNJ, 2014, p. 1). O magis-

trado relata que as constelações facilitam bastante a resolução do 

conflito e recai tanto para os atores diretos quanto para os envol-

vidos indiretamente. Outrossim, na mesma reportagem é escla-

recido que a prática vem sendo aplicada aos adolescentes envol-

vidos em atos infracionais, em processos de adoção e autores de 

violência doméstica (CNJ, 2014. p. 1). 

Sami, que em 2014, atuava na Vara Criminal e da Infân-

cia e Juventude de Amargosa, acredita que o índice de reinci-

dência desses jovens é com certeza menor após a implantação 

das constelações familiares (CNJ, 2014, p. 1). 

No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em 

2016 a magistrada Vânia Petterman, titular do Juizado Especial 

Civil e Criminal do Fórum do Norte da Ilha, iniciou um projeto 

chamado “Oficina Pais e Filhos”, o qual utiliza-se de técnicas 

inovadoras, como a constelação familiar, a fim de obter resulta-

dos satisfatórios em acordos com baixíssimo nível de reincidên-

cia (SANTA CATARINA, 2018, p. 1). 
Apesar de o levantamento estatístico estar em fase inicial, a 
magistrada relata que dificilmente aparecem novas demandas 

relativas a aspectos do divórcio, com exceção de pensão ali-

mentícia, que tem motivado retorno das partes à Justiça em 

cerca de 10% dos casos após acordo na oficina (SANTA CA-

TARINA, 2018, p.1). 

Esse crescimento das constelações no meio jurídico, le-

vou a OAB/SC em 2017 criar a Comissão de Direito Sistêmico, 

que visa trazer uma visão mais humanizada para a advocacia, ou 

seja, acrescentar um novo olhar ao direito que permita a devida 

responsabilização das partes e ao mesmo tempo uma solução 

adequada a elas (OAB/SC, 2017, p. 1). 

Pertinente acrescentar que a utilização das constelações 

no âmbito jurídico é um auxílio, um ganho secundário, essa 

abordagem percorre paralelamente ao exercício do direito e não 

integra o processo judicial, todavia traz um enorme 
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aprimoramento e pode agregar em muito para todas as partes en-

volvidas (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2020a, p. 16).  

No próximo tópico será abordado o tema central desse 

artigo, a possibilidade de aplicação do Direito Sistêmico ao ado-

lescente que cometeu ato infracional. 

 

4.4 A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS CONSTELA-

ÇÕES SISTÊMICAS AO ADOLESCENTE EM CONFLITO 

COM A LEI 

 

Com base no que foi exposto anteriormente, este subitem 

analisará em que medida o Direito Sistêmico pode ser efetiva-

mente benéfico ao adolescente em conflito com a lei, em que 

casos deve ou consegue ser aplicado e até que ponto pode subs-

tituir ou não uma medida socioeducativa. 

Primeiramente, fundamental destacar que a importância 

das constelações está no fato de que ela permite compreender a 

origem sistêmica de determinado problema e sua relação com a 

linhagem familiar. Destarte, pode ser utilizada para enfrentar 

problemas de relacionamento, dificuldades financeiras, carreira, 

filhos, sintomas e doenças, entre outros assuntos (INSTITUTO 

IPÊ ROXO, 2020a, p. 6).  

Atenta-se ao fato de que 65% das causas dos conflitos 

humanos estão relacionados com os sistemas familiares de cada 

indivíduo e são causados pelas violações das leis do amor (leis 

sistêmicas), por isso importante utilizar a constelação familiar 

na tentativa de elucidar a origem do problema e erradicá-lo de 

forma efetiva, duradoura e curativa (ROSA, 2016, p. 1). Desse 

modo, as constelações são de grande importância tanto para o 

Direito como para a sociedade, visto que a solução dos conflitos 

impedirá seu retorno ao Judiciário, ainda que com nova roupa-

gem. Isto ainda coopera para a economia do Estado e descon-

gestionamento do sistema (ROSA, 2016, p. 1).  

A importância da aplicação dessa abordagem é ainda 
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maior nos casos de adolescentes infratores, em virtude de que 

existem vários fatores que contribuem na promoção do cometi-

mento de atos infracionais, entre eles, o sentimento de exclusão 

da sociedade, a desestruturação familiar, a falta de imposição de 

limites, a ausência de oportunidades no meio social, dentre ou-

tros. Esses aspectos acabam contribuindo ao encaminhamento 

do adolescente para a criminalidade. Necessário, portanto, que 

os problemas relacionados aos adolescentes em conflito com a 

lei sejam tratados de maneira diferenciada, isto é, deve-se viabi-

lizar o acesso do jovem de volta à sociedade e ao convívio fami-

liar em detrimento da aplicação das medidas socioeducativas 

com um olhar retributivo (AGUIAR; ULISSES JÚNIOR, 2019, 

p. 1).  

Compactua-se com esse pensamento Rosado e Zanatta 

(2017, p. 3) ao discorrer que o processo de socialização e reco-

nhecimento da identidade do indivíduo, ou seja, o seu desenvol-

vimento como pessoa, ocorre na adolescência. Durante essa 

fase, o processo de educação, a estrutura familiar, o grupo social 

que convive, os maus tratos e negligência, os distúrbios de 

aprendizagem, a cultura, todos esses fatores possuem influência 

significativa na vida do indivíduo em desenvolvimento e podem 

determinar o comportamento antissocial do menor. 

Ainda, a formação do caráter e dos valores do adoles-

cente começam no seio familiar, entretanto, é comum observar 

o frequente abandono e rompimento desses valores, onde a fa-

mília não consegue exercer um controle e impor limites para que 

o jovem possa viver de acordo com as regras sociais (VILELA, 

2019, p. 45).  

Rebelo (2010 apud NERI, 2012, p. 67) salienta que: 
[...] atualmente verifica-se uma ruptura dos valores familiares, 
sendo possível concluir que, para a maioria dos adolescentes 

que cometem atos infracionais, a relação familiar é conflituosa 

e há falta de imposição de limites pelos pais, que promovem 

uma educação relapsa. Dessa forma, para que haja uma melhor 

ressocialização dos menores infratores, torna-se indispensável 

à realização do resgate dos valores familiares, o que poderá 
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contribuir para a redução da criminalidade no meio infanto-ju-

venil. 

O magistrado Sami Storch (2010, p. 1) entende que uma 

pessoa com problemas familiares pode desenvolver uma psi-

cose, uma agressividade e ferir outras pessoas. Por isso, essa si-

tuação possui relação com toda a sociedade e não adianta so-

mente encarcerar o indivíduo delinquente, visto que gerando fi-

lhos, estes podem herdar os mesmos transtornos e persistir o pro-

blema social. Então, ele afirma que nesses casos a solução sistê-

mica deve se ater a origem familiar da pessoa e não haverá outra 

solução possível. 

A aplicação das medidas socioeducativas sem a partici-

pação da família, sociedade e Estado, não consegue atingir sua 

eficácia na plenitude para o qual foram criadas. Essa fórmula, 

associada com o cenário atual, onde se possui um número ex-

pressivo de famílias desequilibradas e desestruturadas, sem con-

dições de proporcionar princípios e valores aos adolescentes, 

acabam levando-os ao cometimento de práticas delituosas. Além 

do mais, a sociedade, que deveria dar espaço para estes adoles-

centes serem incluídos à comunidade, acaba por marginalizá-

los, tratando-os com indiferença (GOZZI, TURELLA, 2017, p. 

9-10).  

Percebe-se que não são poucos autores que identificam a 

ausência ou negligência familiar como uma das causas que le-

vam o adolescente a cometer um ato infracional. Portanto, para 

a efetiva ressocialização do adolescente em conflito com a lei é 

primordial a colaboração da sua família, da sociedade e do Es-

tado. Por esse motivo, a importância da constelação sistêmica, 

que viabilizará a reafirmação de desses fatores. 

Na entrevista realizada pelas autoras com o magistrado 

Sami Storch (Informação Verbal)10 ele observa exatamente isso 

ao relatar que o trabalho com as constelações traz a família à 

 
10 STORCH, Sami. Entrevista com Sami Storch concedida as autoras. [maio 2020]. 
Florianópolis, 2020. Arquivo completo salvo no link: https://www.you-
tube.com/watch?v=dMlnR6lhdEs. 
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presença, mesmo que não esteja participando presencialmente, 

facilita que o adolescente enxergue e reconheça sua família. 

Portanto, percebe-se que o Direito Sistêmico, assim 

como a justiça restaurativa, também é abarcado pelo modelo in-

tegrador de reação ao crime e busca como última medida a im-

posição de pena. Agregada a essa noção, há também que relem-

brar a relevância da sociedade nesse trabalho com o adolescente. 

Portanto, a possível solução trazida para os casos da justiça cri-

minal, segundo Silva (2019, p. 94), seria a compreensão e reco-

nhecimento do cometimento do delito motivado por uma signi-

ficativa influência dos padrões transgeracionais, a fim de que 

tais atos repetitivos herdados cessem e, consequentemente, o su-

jeito deixe de cometer crimes, por adquirir consciência das ações 

cometidas. Em relação a essa ponderação, também se visualiza 

essa solução aos casos dos adolescentes envolvidos no cometi-

mento de atos infracionais. 

Sami Storch (Informação Verbal)11 relata que já realizou 

constelações com adolescentes em conflito com a lei quando 

possuía a competência cumulada de uma Vara Criminal e da In-

fância e Juventude:  
[...] fizemos uma vivência com esse tema e convidamos os ado-

lescentes, cerca de 20 e poucos adolescentes com as respectivas 

famílias na maioria dos casos eles comparecerem acompanha-

dos da mãe, participaram também alguns estudantes, profissi-

onais de áreas correlatas. 

Então eles facilitaram algumas dinâmicas práticas de constela-

ção inclusive um exercício em que nós colocamos alguns ado-
lescentes diante de traficantes de drogas e nós podemos obser-

var como que eles se conectam e o que eles estão buscando por 

trás disso, que nós sabemos que é sempre suprir algum vazio 

decorrente da exclusão de algum familiar [...]. 

O efeito foi muito interessante, não houve resistência, eles par-

ticiparam, nem todos compareceram, alguns apresentaram jus-

tificativa, mas dos que participaram, foi feito uma pesquisa um 

 
11 STORCH, Sami. Entrevista com Sami Storch concedida as autoras. [maio 2020]. 
Florianópolis, 2020. Arquivo completo salvo no link: https://www.you-
tube.com/watch?v=77-b_q1C2BE. 



_498________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

ano depois, uma visita à residência de cada um deles e consta-

taram que de 21 casos, 17 não voltaram a reincidir e as famílias 

narraram uma melhora no comportamento em família, uma 

melhora na escola, então o efeito foi bastante significativo. 

Se de 21, apenas 4 reincidiram após 1 ano, esse índice é muito 

superior a outras medidas socioeducativas comumente aplica-

das. Nesses casos a medida socioeducativa foi de advertência 

para os que compareceram e participaram da vivência de cons-
telação. Então, essa vivência mostrou um resultado muito inte-

ressante. 

Interessante retirar dessa passagem que a vivência foi re-

alizada na fase processual da apuração do ato infracional, tanto 

que mesmo aqueles adolescentes que realizaram a prática, ainda 

assim receberam a medida socioeducativa de advertência, pois, 

por mais importante que a constelação se mostre, não substitui a 

imposição da norma legal. A prática também foi realizada em 

instituições de acolhimento, em audiências concentradas onde 

existiam casos de adolescentes envolvidos com criminalidade.  

Pontua-se que o tipo de ato infracional e sua gravidade, 

para Sami Storch (Informação Verbal)12, não importa, o que 

deve ser levado em conta é a dinâmica familiar e o sistema do 

adolescente, a fim de guiá-lo na descoberta do inconsciente, de 

alguma exclusão ou de violação das leis sistêmicas, pois esse 

contexto pode levar ao cometimento de um ato infracional, bem 

como uma mera dificuldade de concentração na escola. Sendo 

assim, os sintomas podem se apresentar de diferentes maneiras, 

mas quando é identificado um comportamento antissocial do 

adolescente, o que se busca é reconhecer qual o vínculo de leal-

dade que ele está seguindo, para que possa perceber que existe 

um amor por detrás e que seu sentimento de revolta e vingança 

não vem dele, e sim de uma dor de alguém do seu sistema que 

foi injustiçado. Logo o adolescente pode compreender um pouco 

 
12 STORCH, Sami. Entrevista com Sami Storch concedida as autoras. [maio 2020]. 
Florianópolis, 2020. Arquivo completo salvo no link: https://www.you-
tube.com/watch?v=YlAfVE_xEoM. 
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da realidade e crescer com isso (Informação Verbal).13 

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Direito Sistê-

mico já é uma realidade em vários Tribunais, inclusive em par-

ticular o Tribunal e varas do estado de Santa Catarina e até 

mesmo plenamente capaz de se utilizar nas Varas da Infância e 

Juventude em conjunto com as medidas socioeducativas, uma 

vez que não visam sua substituição. 

Com essas percepções, se observa que o conhecimento 

do Direito Sistêmico, das constelações sistêmicas e suas leis que 

regem os relacionamentos e a maneira que essa prática pode ser 

aplicada no judiciário, assim como faz a Justiça Restaurativa, 

trazendo um novo olhar que possibilite uma reafirmação das di-

retrizes do ECA na ressocialização e reeducação do adolescente 

com uma participação mais efetiva da família, sociedade e Es-

tado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a crise judiciária ficou evidente que a evolu-

ção é parte da natureza humana e com isso surgem novas deman-

das da sociedade que reclamam do direito uma resposta e conse-

quentemente um aperfeiçoamento das práticas judiciais. Por ve-

zes, o direito não consegue alcançar essas transformações e a 

aplicação pura da lei pode colocar um fim no conflito sem, no 

entanto, resolvê-lo na sua origem, necessitando de um trata-

mento diferenciado do litígio, caso a caso, para evitar que se 

torne uma outra ação judicial. 

No Direito da Criança e do Adolescente não é diferente 

e, mesmo não sendo alvo de grandes discussões doutrinárias, é 

de extrema importância procurar novas alternativas a essa par-

cela da população, pela simples razão do objeto jurídico que se 

protege, qual seja, os indivíduos em condição especial de desen-

volvimento.  

 
13 STORCH, Sami. Ibidem.  
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Em que pese a legislação própria voltada aos adolescen-

tes com todas suas garantias e protetividade, verifica-se em re-

lação ao ato infracional uma certa ineficiência, na medida em 

que muitas vezes deixa de tratar efetivamente o infrator e apenas 

lhe aplica uma medida socioeducativa, nos moldes do modelo 

retributivo da justiça criminal. Devido a diversos problemas, 

como falta de recursos do Poder Executivo, pessoal qualificado, 

ambientes propícios para educação, infraestrutura dos centros 

socioeducativos de internação, ausência de políticas de acolhi-

mento dos egressos na sociedade e na família, as medidas funci-

onam mais como uma penalização ao adolescente do que uma 

ajuda, o que por vezes acarreta sua reincidência. 

Vislumbra-se então, que para a efetiva ressocialização do 

adolescente, deve-se atentar a sua individualidade, suas experi-

ências e características pessoais, bem como proporcionar uma 

maior participação da família, sociedade e Estado. Dentro dessa 

perspectiva abordou-se neste artigo a Justiça Restaurativa e mais 

especificamente o Direito Sistêmico, as duas principais práticas 

utilizadas para suprir as deficiências encontradas no judiciário, 

reduzindo a judicialização do conflito, aplicando a norma posi-

tiva como último recurso. 

Depreende-se que a aplicação do Direito Sistêmico se 

mostrou benéfica ao permitir por meio das constelações sistêmi-

cas e suas respectivas leis – Lei da Hierarquia, Lei do equilíbrio 

entre o dar e o receber e a Lei do pertencimento – ,  que o ado-

lescente possa entender a real razão indutora ao cometimento de 

um ato infracional.  Imperioso ressaltar que a aplicação de tal 

abordagem terapêutica não exclui de modo algum as medidas 

socioeducativas, posto que é importante a responsabilização 

pelo ato cometido. A sua contribuição reside no fato de possibi-

litar a solução do conflito pela sua origem, desencadeando um 

descongestionamento no judiciário pela diminuição da reinci-

dência dos adolescentes e, ainda, na sua ressocialização ao de-

volver à sociedade um adolescente mais consciente de suas 
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atitudes. 

Essa pesquisa discorreu sobre um assunto novo no direito 

da criança e do adolescente, onde neste, por si só há escassez em 

doutrinas relevantes, ainda mais em relação ao Direito Sistê-

mico. Contudo, a entrevista realizada com o Dr. Sami Storch, 

notório especialista no assunto, foi uma das principais fontes que 

configuraram a solução do problema. Conclui-se, então, por uma 

proposta de um trabalho conjunto das constelações com as me-

didas socioeducativas, uma vez que, como aqui demonstrado, os 

métodos de execução atuais não estão surtindo efeito. Entretanto 

a vivência sistêmica, conforme já está sendo implementada em 

muitos Tribunais do Brasil e Varas da Infância e Juventude e 

outras áreas correlatas do direito, podem servir como um meio 

de auxílio bem promissor.  
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