É de percepção geral que o momento
atual é, mais do que nunca, de
autorreflexão. Em um panorama em que
é possível uma profunda imersão em
tudo o que lhe pertence, nos fica clara a
necessidade de questionamento do todo:
seja de institutos, instituições, opiniões,
preconceitos, relações, desejos, sonhos…
O COVID-19 nos surge como verdadeira
oportunidade de questionar nossas
escolhas e o sistema em que vivemos.

Um desejo que já ardia dentro de
alguns, se desperta em outros; e
àqueles que nunca puderam refletir a
respeito, agora se deparam com
tempo suficiente para fazê-lo. A
verdade é que nunca houve tanto
tempo para se olhar para dentro,
perceber, organizar e externar. O
presente informativo te faz esse
convite. Nesse sentido, citemos Capra
e Mattei: “Na vanguarda da ciência,
verifica-se o surgimento de uma
mudança radical de paradigmas – de
uma visão de mundo mecanicista
para
uma
visão
sistêmica
e
ecológica.”. [1]
Uma das interpretações cabíveis
para esse alerta é que: a rejeição por
qualquer opinião diferente da nossa
não seja o que nos guia, pois o planeta
está tendo uma oportunidade de
ressignificar TODOS os dogmas e
preferências, “os certos e os errados”.
[2]

princípios
constitucionais.
Novos
panoramas geram novos conflitos.
O Direito Sistêmico “é um campo de
conhecimento que amplia a consciência
e transforma a percepção sobre os
conflitos”, propondo a releitura do
conflito com base em áreas do saber
filosóficas e relacionais [4], mas também
à luz dos princípios constitucionais.
Novos
panoramas
geram
novos
conflitos.
Dois exemplos a serem citados, muito
discutidos na atual conjuntura são: o
direito de convivência com o menor no
âmbito do direito de família, e os cortes
salariais em razão da supressão da
jornada de trabalho, no âmbito do
direito do trabalho.

Também é na adversidade que, “a
partir desta reconexão com essa
força maior, tirando o foco do
conflito e colocando na solução,
muitas alternativas inovadoras e
criativas emergem e se concretizam”.
[3]

Ambos são passíveis de solução sem que
seja necessária a judicialização da
demanda, ao se aplicar métodos
sistêmicos de conflito; o que ainda não
tocou a maioria dos advogados
contemporâneos é que tais métodos se
encontram também elencados na
Constituição Federal, porém com nomes
diversos, e que cabe a ele, ainda que não
detenha o conhecimento sistêmico,
aplicar tais diretrizes, conforme seu
juramento:

O Direito Sistêmico “é um campo de
conhecimento
que
amplia
a
consciência e transforma a percepção
sobre os conflitos”, propondo a
releitura do conflito com base em
áreas
do
saber
filosóficas
e
relacionais [4], mas também à luz dos

“Prometo exercer a advocacia com
dignidade e independência, observar a
ética, os deveres e prerrogativas
profissionais e defender a Constituição,
a
ordem
jurídica
do
Estado
Democrático, os direitos humanos, a
justiça social, a boa aplicação das leis, a

rápida
administração
da
Justiça
e
o
aperfeiçoamento da cultura e das instituições
jurídicas.” [5]
E
antes
que
nos
esquivamos
de
tal
responsabilidade por não haver expressão
“métodos sistêmicos de solução de conflito”
prevista na Constituição Federal, o Preâmbulo
da Carta Magna se ocupa de nos demonstrar
suas intenções:
“[…] destinados a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, [...].” [6]
Nessa esteira, é inafastável o dever do
advogado para com o Estado Democrático
de
Direito,
prezando
sempre
pela
igualdade, justiça, por uma sociedade
fraterna, com harmonia social e pela
solução pacífica das controvérsias. Nesse
breve informativo, dissertaremos sobre
como devemos interpretar os conflitos
sob a égide dos métodos sistêmicos, e à luz
da Constituição Federal, e como aplicar
tais fontes ao caso concreto no período de
Pandemia em que vivemos.

Na aplicação de métodos sistêmicos o
primeiro passo a ser dado é considerar e
respeitar a vida dos sujeitos envolvidos.
Em um sistema familiar heterossexual,
por exemplo, existem três lados a serem
considerados: o do pai que deseja ver o
filho, o da mãe que teme pela saúde do
filho e das demais pessoas com quem esse
menor convive e, por isso, não gostaria
que esse saísse da segurança do lar, e o
filho, que pode ou não querer, nesse
momento, ter a companhia do seu pai, mas
que, de fato, possui o direito de mantê-la.

Já na relação de trabalho temos o
empregador que, com a diminuição da
carga horária de trabalho vê seus
rendimentos
diminuírem
consideravelmente e, por isso, se vê na
posição de diminuir o salário de seu
funcionário exemplar, e de outro, o
empregado que necessita de estar em
casa para sua proteção e de sua família,
porém necessita da totalidade de seu
salário para viver de forma digna.

Na
Constituição
Federal,
também
encontramos os princípios dados como
fundamentos do Estado Democrático de
Direito: a dignidade da pessoa humana e
os
valores
sociais
do
trabalho,
estabulados nos incisos III e IV do artigo
1º, que servem enquanto norteadores para
a solução de conflitos dessa espécie.

Um segundo passo, é o advogado buscar
perceber esse conflito, por exemplo,
sob a égide das “leis universais”
descritas pelo filósofo alemão Bert
Helinger: pertencimento, hierarquia e
equilíbrio.

Na primeira lei, a qual diz que todos têm o
igual direito ao pertencimento, resta
garantindo a todos, independentemente
de quão condenável for sua condição, o
direito de fazer parte de um sistema,
jamais podendo ser excluídos ou deixare
podendo ser excluídos ou deixarem de
pertencer.

No exemplo familiar utilizado acima,
temos um casal que se divorciou, e em
razão dessa separação de corpos e do
afastamento
social
necessário
no
momento, temos um pai que não pode ver
seu filho. Ao lidar com esse conflito, deve
o advogado(a) considerar que esse pai
ainda tem o direito de pertencer àquele
sistema
familiar
e,
em
via
de
consequência, tem o direito de ver seu
filho, ainda que utilizando-se de modos
alternativos
como
videoconferência,
telefone ou a 1,5 metros de distância,
devendo a genitora do menor facilitar,
pelo meio mais adequado possível, esse
contato.

Ou se é essencial a continuidade do
trabalho, podemos usar como exemplo a
necessidade de cumprimento de normas
de
biossegurança,
para
que
esse
funcionário não seja exposto a riscos
desnecessários e possa voltar ao seu lar
em segurança.
Tais soluções também encontram guarida
no macroprincípio da dignidade da pessoa
humana, uma vez que essa família terá
meios de garantir sua subsistência e
manter-se a salvo da doença, mas também
balizado no princípio da proteção, da
continuidade da relação de emprego, da
intangibilidade salarial, sempre com
vistas ao respeito aos valores sociais do
trabalho, como por exemplo: na proteção
do salário entabulada no art. 7º, inciso X,
da Constituição Federal, na duração
normal do trabalho (inciso XIII), na
redução dos riscos inerentes ao trabalho
(inciso XXII) etc.
Por fim, na terceira lei, temos a hierarquia
de tempo, de modo que os mais antigos
venham primeiro. Essa lei, para alguns um
tanto quanto incontroversa, fala sobre a
ordem natural das coisas. Isso significa
que quem vem primeiro, é o mais antigo e
deve ter prioridade sobre quem vem
depois, ou seja, nos sistemas familiares,os
pais têm prioridades sobre os filhos.

Voltando ao exemplo familiar: sabemos
que o melhor interesse do menor deve ser
guardado, mas isso não significa cumprir
todas suas vontades, até porque, uma
criança ainda não sabe o que é melhor
para si.
Portanto, se uma criança de dez anos, sem
motivo aparente, se nega a ver seu pai no
dia de visitação, cabe ao advogado(a)
instruir a genitora da necessidade de
impor ao seu filho o entendimento de que
é necessária a convivência com o pai;
assim como o pai, para garantir a criação
de laços com essa criança que cresce em
separado de seu convívio diário, devendo
exigir que, ainda que o menor não queira,
seja oportunizada ao genitor a visitação.
A convivência familiar é dever disposto
no art. 227 da Constituição Federal, senão
vejamos:
"Art. 227. É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão.”. [7]

Também o art. 21 do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
“Art. 21. O poder familiar será exercido, em
igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na
forma do que dispuser a legislação civil,
assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade
judiciária competente para a solução da
divergência.”. [8]
Pais que não assumem seu lugar na hierarquia,
se colocando no mesmo patamar dos filhos ou
invertendo-o, desequilibram o sistema familiar,
gerando conflitos de toda sorte e um grande
desconforto que por sua vez, é manifestado em
forma de sofrimento autoimposto.
Conforme visto, o(a) advogado(a), de seu lugar,
deve utilizar de soluções criativas para mediar
os conflitos próprios das relações humanas, de
forma a buscar sempre a pacificação social e a

evitar
ao
máximo
a
judicialização
mecanicista dos conflitos. Como visto ainda,
tais soluções encontram fundamento em
métodos sistêmicos, como, por exemplo, nas
“leis universais” de Bert Helinger, mas
também na Constituição Federal, que nos
fornece
instrumentos
suficientes
para
interpretar
o
conflito
com
olhos
apaziguadores.
É importante que, ao olhar para si, perceba a
necessidade de reconstruir sua postura, de
questionar seus preceitos e se eles ainda se
enquadram na atual conjuntura, e o mais
importante: que possua a sensibilidade de
enxergar os sujeitos e o conflito com olhar
fraterno, respeitoso e imparcial, de modo a
não carregar para o embate que se apresenta
suas dores pessoais, e mais, que mantenha
sempre seu compromisso ético e moral com
a Constituição, prezando sempre por seu
respeito.
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