
CURSO DE EXTENSÃO

DIREITO SISTÊMICO



DIREITO SISTÊMICO 

OBJETIVO DO CURSO

No momento em que a humanidade presencia o colapso de grandes Sistemas, tão 
fortemente enraizados, ainda assim tão fragilizados, o Direito Sistêmico se revela e 
vem rompendo barreiras estabelecidas para marcar um novo movimento e paradigma, 
em que se reconhece a importância dos princípios sistêmicos e da fenomenologia, 
traduzida como Direito vivo ao dar ao SUJEITO do Direito o lugar de protagonista 
responsável pela consequência de seus atos e o incentivo a não vitimização. 
Neste sentido, o Curso proporciona um espaço para a construção desse novo paradigma, 
em que todos os ramos do Direito serão influenciados, uma vez que deixa de ser somente 
o processo o objeto do Direito e passa a ser a capacidade postulatória de cada sujeito 
envolvido no conflito, buscando resgatar os princípios constitucionais  da autonomia da 
vontade e da dignidade da pessoa humana, enquanto ser capaz de agir e se tornar 
coerente com o que verdadeiramente necessita para estar em paz em seu próprio 
sistema/contexto, alcançando assim uma solução sustentável ao conflito.
Para tanto, o curso propõe declinarmos do olhar que desconecta o Direito do ser humano 
e, consequentemente, de sua essência humana e fenomenológica, para que ele possa ser 
instrumentalizado por seus operadores a serviço da Cultura da Paz, a qual todos somos 
incentivados desde 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (através da Resolução 
N° 125/2010), bem como por meio das disposições legais esculpidas no Novo Código de 
Processo Civil (Lei N° 13.105/2015).

Contribuir para o auxílio da ampliação da consciência, o desenvolvimento do 

autoconhecimento e o suporte aos protagonistas da Justiça, de forma a viabilizar 

transformações qualitativas em suas vidas e nas vidas das pessoas com quem eles 

trabalham, por meio da filosofia hellingeriana, do pensamento sistêmico, dos 

movimentos essenciais, da comunicação não-violenta e da ética, restabelecendo a 

estrutura através do diálogo, harmonizando os conflitos e pacificando as relações 

interpessoais. 

Alunos, Bacharéis em Direito, Advogados, Magistrados, Promotores Públicos, Assessores 

e auxiliares da justiça e demais profissionais que atuem no judiciário.

PÚBLICO-ALVO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.: Relação com Sistema Atual; 
.: Repetições Sistêmicas, Emaranhamentos e Relações; 
.: Importância do Autoconhecimento ; 
.: Ampliação de Consciência: Movimentos Essenciais, PNL, Rapport, Comunicação 
Não-violenta; 
.: Postura Sistêmica e Ética no Exercício da Profissão; 
.: Alteridade como Postura Ética em Situações de Conflito; 
.: Ordens da Ajuda;
.: Linguagem Sistêmica – Frases de Intervenção;
.: Percepção e Sensibilização;
.: Olhando para o Conflito – Técnicas de Soluções Consensuais;
.: Práticas de Sensibilização e Vivências.

12 horas/aula

CARGA HORÁRIA

DOCENTE
Eunice Schlieck
Advogada sistêmica e colaborativa, com larga experiência na mais diversas áreas do 
Direito, com Especialização em Direito e Gestão Ambiental/CESUSC (SC) e em Direito 
Sistêmico pela Hellinger Schule e Faculdade Innovare (SP). Formação básica 
complementar em Percepção Sistêmica e Práticas Integrativas pelo ILA - Instituto 
Luciano Alves e Capacitação em Movimentos Essenciais com Cláudia Boatti, 
Capacitação em Práticas Colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas 
Colaborativas. Introdução à Comunicação Não-Violenta com Dominic Barter. 
Coordenadora Nacional para a temática de Direito Sistêmico da ESA Nacional, 
Escola Superior da Advocacia, triênio 2019/2022. Presidente da Comissão de Direito 
Sistêmico da OAB/SC 2017/2020, primeira do Brasil. Vice-Presidente da Comissão 
Especial de Estudos em Direito Sistêmico da OAB/RJ 2018/2019. Presidente e fundadora 
do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Atuou como docente, no Curso de Direito 
da Faculdade Anita Garibaldi – FAAG/CESUSC São José/SC, das disciplinas Sociologia 
Jurídica – História do Direito – Direito Civil – Obrigações (2006 a 2008)� no Curso de 
Direito da UNISUL – Florianópolis/SC, como docente das disciplinas Ciência Política e 
Teoria Geral do Estado Direito Civil I e II Direito de Família (2010).Professora de Direito
 Ambiental e Prática Jurídica na Anhanguera Educacional em São José/SC em 2015. 
Professora da ESA - Escola Superior da Advocacia. Professora do Metaforum Internacional. 
Professora da Pós-graduação da Verbo Jurídico.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

INVESTIMENTO

Valor: R$250,00

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc
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