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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a Cons-

telação Familiar Sistêmica e a sua efetividade no âmbito da re-

solução e pacificação de conflitos no Judiciário brasileiro, mais 
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especificamente no Direito de Família. A importância desse es-

tudo justifica-se em um método, cuja nova abordagem no meio 

jurídico, vem ganhando cada vez mais espaço e resultados posi-

tivos no que diz respeito a resolução de conflitos. Sendo assim, 

o problema a ser enfrentado no presente artigo tem como propó-

sito responder as seguintes perguntas: a utilização do método te-

rapêutico denominado Constelação Familiar apresenta eficácia 

na resolução do tratamento de conflitos judiciais, especifica-

mente, no Direito de Família? Quais os benefícios dessa técnica 

em detrimento de outros meios de resolução de conflitos? Dito 

isso, para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizada meto-

dologia bibliográfica, bem como método dedutivo, perpassando 

pela doutrina, livros, artigos já publicados, análise da Resolução 

125/2010 e de dados presentes no site do Conselho Nacional de 

Justiça e do juiz Sami Storch precursor das Constelações, no 

Brasil. Conclui-se que existe uma insuficiência do Poder Judici-

ário no que diz respeito ao alcance efetivo das demandas que lhe 

são propostas. Diante disso, o advento do Novo Código de Pro-

cesso Civil, e a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça 

impulsionaram o desenvolvimento de novas técnicas, a exemplo 

da Constelação Familiar Sistêmica. Os resultados alcançados 

nessa pesquisa, são capazes de evidenciar a efetividade da Cons-

telação Familiar como uma técnica humanizada capaz de alcan-

çar a resolução dos conflitos, garantindo o respeito à vontade das 

partes envolvidas, e por conseguinte, a diminuição na carga ex-

cessiva de litígios no ordenamento jurídico pátrio.  

 

Palavras-Chave: Constelação Familiar. Conflitos. Método Ade-

quado. Resolução. 

  

Abstract:  This article aims to analyze the Systemic Family Con-

stellation and its effectiveness in the context of resolution and 

pacification of conflicts in the Brazilian Judiciary, more specif-

ically in Family Right. The importance of this study is justified 
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in a method, whose new approach in the legal environment, is 

gaining more and more space and positive results with regard to 

conflict resolution. Therefore, the problem to be faced in this ar-

ticle aims to answer the following questions: does the use of the 

therapeutic method called Family Constellation is effective in 

resolving the treatment of judicial conflicts, specifically in Fam-

ily Law? What are the benefits of this technique to the detriment 

of other means of conflict resolution? That said, for the devel-

opment of this work, bibliographic methodology was used, as 

well as a deductive method, going through the doctrine, books, 

articles already published, analysis of Resolution 125/2010 and 

data present on the website of the National Council of Justice 

and Judge Sami Storch pioneer of Family Constellations, in Bra-

zil. It is concluded that there is an insufficiency of the Judiciary 

Power with regard to the effective reach of the demands that are 

proposed to it. In view of this, the advent of the New Code of 

Civil Procedure, and Resolution 125 of the National Council of 

Justice boosted the development of new techniques, such as the 

Systemic Family Constellation. The results achieved in this re-

search, are able to evidence the effectiveness of the Family Con-

stellation as a humanized technique capable of reaching the res-

olution of conflicts, guaranteeing respect for the will of the par-

ties involved, and therefore, the reduction in the excessive bur-

den of litigation in the legal system homeland. 

 

Keywords: Appropriate Method. Conflicts. Family Constella-

tion. Resolution. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 tema escolhido traz uma nova abordagem no meio 

jurídico e justifica-se pela sua relevância e capaci-

dade de trazer inúmeros benefícios ao tratamento de 

resolução de conflitos, no Brasil. Além do que, vem 
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ganhando cada vez mais espaço não só no cenário jurídico bra-

sileiro, mas em diversas áreas do conhecimento. 

Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo geral 

apresentar os elementos que compõem a Constelação Familiar e 

as principais contribuições da técnica no âmbito do Poder Judi-

ciário, bem como objetivos específicos, quais sejam: a análise 

de dados que dizem respeito a efetividade desse método na re-

solução de conflitos no âmbito judicial e extrajudicial, bem 

como os efeitos da sua utilização nas Varas da Família, no Bra-

sil. 

Tais explanações serão necessárias, para que seja possí-

vel enfrentar o problema abordado na pesquisa, que tem como 

alvo as seguintes perguntas: a utilização do método denominado 

Constelação Familiar apresenta eficácia na resolução do trata-

mento de conflitos judiciais, especificamente, no Direito de Fa-

mília? Quais os benefícios dessa técnica em detrimento de ou-

tros meios de resolução de conflitos? 

 Para delinear a respeito do tema das Constelações Fami-

liares Sistêmicas, faz-se necessário explanar acerca do acesso à 

justiça e contextualiza-lo. Posteriormente, sobrevém a necessi-

dade de uma ampliação do acesso à justiça, e junto com ela, o 

desenvolvimento de novos meios de resolução de conflitos pre-

vistos no Novo Código de Processo Civil, tais como a mediação, 

conciliação e a arbitragem que serão abordados por meio de um 

breve histórico até o advento da Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Por fim, e não menos importante, serão abordados ensi-

namentos e vivências do filósofo e psicanalista Bert Hellinger, 

de onde retirou seus conhecimentos e técnicas que vieram, pos-

teriormente, a se tornar um método denominado de Constelação 

Familiar Sistêmica. Tal abordagem tem como objetivo central o 

autoconhecimento e, consequentemente, a busca pela solução de 

conflitos por meio da observação fenomenológica sistêmica de 

cada indivíduo.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1337_ 

 

 

Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica, utilizando-

se do método dedutivo, perpassando por obras e artigos já publi-

cados no ordenamento jurídico pátrio, bem como análise de da-

dos presentes no site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 

Sendo assim, o presente estudo tem como hipótese sina-

lizar, não apenas à sociedade, mas principalmente a classe de 

cientistas do direito, que a utilização de novos métodos de reso-

lução de conflitos, dentre eles a Constelação Familiar, são capa-

zes de reformular o conceito sobre o papel do advogado, e de 

outros profissionais do direito, de uma forma benéfica, auxili-

ando na construção de um Judiciário que não se atém apenas a 

sentenças definitivas, mas que, antes de tudo, se preocupa em 

resolver o litígio de forma pacífica e humanizada.   

 

2. O ACESSO A JUSTIÇA 

 

Preliminarmente, se faz necessário por em destaque, 

frente à duplicidade do termo “acesso à justiça”, que a ele são 

concedidos sentidos diferentes pela doutrina. São eles, funda-

mentalmente dois: no primeiro, o termo justiça possui o mesmo 

sentido e conteúdo atribuído pelo Poder Judiciário, tornando 

sinônima os termos “acesso ao Judiciário” e “acesso à justiça”. 

Por outro lado, no segundo, partindo de uma análise moral do 

termo “justiça”, compreende-se o seu acesso a direitos funda-

mentais para o ser humano (RODRIGUES, 1994). 

No decurso dos séculos XVIII e XIX, esse acesso limi-

tava-se à garantia formal dos indivíduos no que diz respeito a 

ajuizar ou responder uma ação, concepção semelhante com o 

modelo de Estado voltado para os ideias liberalistas e com a fi-

losofia extremamente individualista de direitos vigente na época 

(CAPPELETTI; GARTH, 1988). 

A partir disso, iniciam-se os movimentos pela busca da 

atuação positiva do Estado, com o propósito de torna-lo um Es-

tado garantista, capaz de assegurar o acesso aos direitos 
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individuais e sociais a todos os indivíduos. 

Com o intuito de assegurar o acesso a justiça, a Consti-

tuição Federal da República de 1988, prevê em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, que a lei não deverá excluir da apreciação do Po-

der Judiciário o dano ou ameaça de algum direito (BRASIL, 

1988). 

No ordenamento jurídico brasileiro, tal garantia passou a 

ser visualizada como um direito essencial, motivo pelo qual pas-

sou a ser previsto, de forma expressa, no rol do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, que trata sobre os direitos e ga-

rantias fundamentais. 

A essencialidade do direito de acesso à justiça é uma con-

sequência lógica que leva a seguinte premissa: esse direito é um 

dos principais instrumentos garantidores, senão o principal, res-

ponsável pela efetivação dos demais direitos fundamentais 

(GALDINO, 2007). 

Ademais, tal princípio engloba outras garantias funda-

mentais do processo. No direito brasileiro, ressaltam-se: a) o de-

vido processo legal (artigo 5º, LV, da CF); b) o juiz indepen-

dente e imparcial; c) o contraditório; d) a produção de prova; e) 

a razoável duração do processo; f) a efetividade do processo; g) 

a motivação das decisões; h) a gratuidade da justiça e i) a publi-

cidade do processo (DUARTE, 2007).  

Em consonância com a moderna diretriz fixada, qual 

seja, que forneça ao cidadão efetiva acessibilidade, os conceitos 

trazidos acima conduzem à conclusão de que o tema revela não 

apenas a natureza de direito humano, mas também de direito fun-

damental (MENEGATTI, 2009) 

Ainda que o acesso efetivo à justiça venha sendo admi-

tido progressivamente, como um direito social necessário nas 

sociedades modernas, a denominação “efetividade” é algo con-

siderado vago (CAPPELETTI; GARTH, 1988). 

Apesar desse acesso, por vezes, ser algo almejado por 

muitas pessoas, existem uma série de obstáculos, de difícil 
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superação, que acabam dificultando o seu alcance no que diz 

respeito a sociedade, como um todo. 

Sabe-se que, por muitas vezes, esse acesso é prejudicado 

em decorrência de uma série de fatores, tais como: a burocracia, 

a morosidade e os valores desembolsados para o pagamento de 

custas judiciais, honorários, documentos, entre outros, que se 

apresentam como barreiras quase que insuperáveis, gerando um 

crescente descrédito da atividade jurisdicional do Estado para 

com o indivíduo (DE PAULA, 2018). 

Mesmo que os obstáculos de caráter social, econômico e 

cultural sejam superados, o acesso à justiça ainda encontra difi-

culdades de ordem legal, que também são considerados respon-

sáveis por bloqueios à utilização da justiça (CABRAL, 2012). 

Partindo de uma visão instrumental do direito processual, 

pode-se dizer que as suas normas devem ser produzidas, inter-

pretadas e efetuadas sob a óptica da efetividade (RODRIGUES, 

1994). 

As suas diretrizes iniciais, assim compreendidas como 

acesso ao judiciário, ganharam outros contornos ao longo do 

tempo, disseminando a importância do acesso efetivo à justiça 

em detrimento do seu aspecto meramente formal idealizado na-

quele primeiro momento (MENEGATTI, 2009). 

As normas previstas no ordenamento jurídico, muitas ve-

zes não refletem o que, de fato, ocorre na realidade. Sendo assim, 

se faz necessária a busca por meios que permitam esse acesso de 

acordo com a possibilidade e a subjetividade de cada indivíduo. 

Sendo assim, tal garantia deve ser efetiva, e para que isso 

ocorra, se faz necessário a remoção de obstáculos e a combina-

ção de procedimentos com o intuito de viabilizar a celeridade, 

tempo e as necessidades sociais para que seja proferida uma sen-

tença justa em um processo equânime. Portanto, não se pode 

confundir o termo “acesso à justiça” com o simples “acesso ao 

Judiciário” (SEIXAS; SOUZA, 2013). 

Ademais, a necessidade de uma ampliação a esse acesso 
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surge em razão da urgência de se assegurar aos cidadãos igual-

dade material no que diz respeito ao acesso ao Judiciário. Como 

aduz Mauro Cappelletti, entre as demandas mais importantes, 

que exigem uma solução, está o problema da efetividade, exis-

tente na maioria dos países, bem como a igualdade de todos no 

que diz respeito ao acesso a justiça (ASSEMBLÉIA LEGISLA-

TIVA, 1995). 

A busca pela compreensão das adversidades relaciona-

das ao acesso ao Judiciário, vinculada ao direito processual, vista 

dentro de uma conjuntura mais ampla, qual seja, o da própria 

justiça social, dá-lhe um sentido diferenciado e possivelmente 

mais crítico (RODRIGUES, 1994). 

Ao longo do tempo, é possível observar a inaptidão do 

Poder Judiciário de analisar e julgar a quantidade de demandas 

que lhe são propostas, tendo em vista que disposição de traba-

lhadores e de material existente não é suficiente para atender a 

demanda. Entretanto, já é reconhecida tanto no meio jurídico, 

quanto na sociedade a necessidade de métodos inovadores no 

que diz respeito ao tratamento dos conflitos (STORCH, 2018). 

De acordo com análise de produtividade do Poder Judi-

ciário, no Brasil, é possível compreender que a Justiça Estadual 

brasileira, ainda se apresenta menos eficiente que as demais, 

tendo em vista que sua eficiência média ainda encontra-se mais 

longe do desejável, com índice, em 2009, inferior à 70% (ZAI-

DAN, 2012). 

Ademais, é notório, desde longa data, que o Judiciário 

brasileiro está sobrecarregado. Em 2016, houve 29.351.145 ca-

sos novos na justiça brasileira, um aumento significativo de 

5,6% ao ano anterior. Ressalta-se ainda, que mesmo com o au-

mento de 11,4% de casos julgados, o número de processos pen-

dentes aumentou em 3,6%, totalizando 79.662.896 casos (CNJ, 

2017). 

O poder judiciário conta com 17.338 magistrados, 

278.515 servidores e 155.644 auxiliares (CNJ, 2017). No 
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entanto, é questionável a quantidade de servidores e magistrados 

em detrimento da enorme quantidade de lides pendentes.  

Sendo assim, a necessidade de se buscar uma justiça mais 

efetiva, começa a motivar o desenvolvimento de novos meios 

que visem a disseminação de uma mudança de paradigma, capaz 

de incentivar as pessoas a alcançarem a solução dos seus litígios, 

sem, necessariamente, depender de uma imposição judicial. 

Diante desse panorama, frente à crise do Poder Judiciá-

rio, bem como da judicialização como método de solução de 

controvérsias, se faz necessário, a princípio, uma mudança na 

mentalidade dos operantes do direito e, consequentemente, dos 

próprios usuários da Justiça (ZANFERDINI, 2012). 

Dito isso, nesse contexto em busca da garantia pela igual-

dade material no acesso à justiça, é que se coloca em destaque o 

estudo e a análise dos meios alternativos de resolução de confli-

tos como um instrumento de ampliação a esse acesso (CA-

BRAL, 2012). 

Tais métodos são capazes de trazer inúmeros benefícios, 

não apenas em relação à excessiva carga de demandas presentes 

no Judiciário, mas as pessoas que se encontram em litígio.  

 

3. BREVE HISTÓRICO DOS MEIOS ADEQUADOS DE RE-

SOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO FORMA DE AMPLIA-

ÇÃO DO ACESSO A JUSTIÇA 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Podem ser reconhecidos por diversas denominações. Na 

Argentina e demais países hispânicos, são chamados de “Reso-

lución Alternativa de Conflicto, (RAC). Nos Estados Unidos da 

América identificam-se como Alternative Dispute Resolution, 

(ADR) e no Brasil os doutrinadores, por algum tempo, denomi-

naram essas técnicas de meios alternativos de solução de conflito 

(MALAQUIAS, 2016). 
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No entanto, faz-se necessário ressaltar que, o termo 

“Meios Alternativos de Resolução de Conflitos” encontra-se em 

desuso, tendo em vista que tal denominação não representa efe-

tivamente a função e o objetivo desses meios. 

Estudos recentes demonstram que tais meios não devem 

ser intitulados de “alternativos”, e sim adequados, contribuindo, 

dessa forma, com a criação de um novo conceito, denominado 

de sistema de justiça multiportas, no qual para cada tipo de con-

flito, deve-se utilizar um meio adequado para sua solução, de 

acordo com cada caso concreto (CABRAL; CUNHA, 2016). 

Além disso, não aparenta ser correto referir a eles como 

alternativos, tendo em vista que muitas vezes, tais métodos não 

são, de fato, alternativos, tendo em vista que não são oferecidos 

para grande parte população brasileira da mesma forma e na 

mesma proporcionalidade que o acesso à Jurisdição Estatal 

(MANCUSO, 2009). 

Ademais, pode-se dizer que os meios consensuais que di-

ferem do viés tradicional da judicialização, por vezes, não é am-

plamente divulgado e apresentado as partes como uma opção vi-

ável, fazendo com o que muitas pessoas optem por submeter as 

suas demandas ao Poder Judiciário, pela falta de informação no 

que diz respeito a meios diversos. 

É de ser relevado que, o professor Kazuo Watanbe, evi-

denciou a necessidade de se adotar uma nova cultura que diz 

respeito a meios adequados de solução de conflitos e não alter-

nativos. Logo, a conciliação, mediação e arbitragem devem ser 

visualizados não apenas como meio alternativos a prestação ju-

risdicional, e sim, meios adequados capazes de solucionar o con-

flito em questão, sem necessariamente provocar a tutela estatal 

(LUZ; SAPIO, 2017). 

A expressão “multiportas” resulta de uma metáfora, que 

diz respeito a existência de várias portas presentes no fórum, nas 

quais as partes são encaminhadas, de acordo com o problema 

apresentado. Nesse sentido, a porta representa o meio mais 
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adequado para a resolução do conflito, seja ela a mediação, con-

ciliação, ou arbitragem, ou da própria justiça estatal (CABRAL; 

CUNHA, 2016).  

Portanto, são considerados métodos complementares de 

solução de litígios que, por certo, se apresentam mais adequados 

para determinados litígios em detrimento de outros métodos 

(LAGRASTA, 2002). 

Dentre as vantagens desses métodos, encontram-se: a) 

aliviar o congestionamento processual do judiciário brasileiro, 

bem como reduzir os custos e a morosidade na solução de cada 

caso concreto; b) incentivar a participação dos indivíduos na so-

lução dos conflitos; c) facilitar e viabilizar o acesso à justiça; d) 

fornecer uma efetiva resolução; e) promover justiça, bem estar e 

solidariedade social (SERPA, 1999). 

Dito isso, é perceptível que a resolução de conflitos atra-

vés de meios consensuais e extrajudiciais, tem se mostrado uma 

ferramenta importante diante do cenário brasileiro de obstrução 

da justiça e em razão dos diversos benefícios que apresenta. 

Ademais, além de contribuir com a celeridade da resolução do 

conflito, é capaz de promover a pacificação social. 

Conforme aduz Petrônio Calmon (2007, p.6), a busca 

pelo consenso é considerado o primeiro passo para a composi-

ção:  
Surgem então, mecanismos apropriados que visam à obtenção 
da auto composição. Às vezes simples, às vezes complexos, às 

vezes com a só participação dos envolvidos, às vezes com a 

colaboração de um terceiro imparcial, com o objetivo de incen-

tivar, auxiliar e facilitar o diálogo, visando ao escopo maior de 

se chegar ao consenso. 

Posto isso, admite-se que, os meios adequados de reso-

lução de conflitos são procedimentos que objetivam a resolução 

consensual do conflito, funcionando como uma alternativa à 

carga excessiva de litígios nos tribunais, por meio da intervenção 

de um terceiro que deve ser imparcial face à lide (MORAIS, 

1999). 
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Ressalta-se que, a aplicação destes mecanismos pode ser 

anterior a instauração de processo judicial, produzindo resulta-

dos semelhantes aqueles que são alcançados pela via judicial, 

com o benefício de se esquivar dos entraves da burocracia esta-

tal, prevalecendo, dessa forma, a vontade das partes, já que são 

elas quem escolhem qual a forma mais viável de solucionar o 

conflito (FILHO, 2008). 

Trata-se, portanto, de provocar esforços com o intuito de 

promover o desempenho e garantir a aplicabilidade da Justiça 

(ZANFERDINI, 2012), não necessariamente por meio da via ju-

dicial. 

Além do que, a experiência vem mostrando que tais 

meios são instrumentos que realmente proporcionam mais cele-

ridade à resolução dos conflitos e também possuem baixo custo 

para sua efetivação, visto que podem ser utilizados antes mesmo 

da instauração de processo judicial (FILHO, 2008).  

Desta forma, compreende-se que é preciso romper com 

os paradigmas demandistas que atribuem a solução do litígio 

apenas ao Judiciário, afinal, os meios adequados de resolução de 

conflitos são capazes de auxiliar na resolução do conflito antes 

mesmo de se tornar necessária a judicialização. 

 

3.2 CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM COMO 

MEIOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Os meios adequados de resolução de conflitos podem ser 

classificados como gênero no qual a conciliação, a mediação e a 

arbitragem são, em regra, as espécies (CABRAL, 2012). 

Inicialmente, o tema abordado será a conciliação. A res-

peito desse assunto há de se ressaltar que constitui um dos mé-

todos mais utilizados na resolução de conflitos, como forma de 

evitar a judicialização, bem como alcançar, de forma sucinta, a 

solução de uma demanda apresentada perante os tribunais (CA-

BRAL, 2012). 
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 Através desse método, é possível visualizar a in-

terferência de uma terceira pessoa, indiferente ao conflito, res-

ponsável por auxiliar os interessados a encontrarem uma forma 

de acordo com o intuito de resolver o conflito. Ou seja, o conci-

liador limita-se a tornar viável o contato entre as partes, tornado 

mais fácil a sua comunicação (FRADE, 2003). 

Pode ser considerado um auxiliar da justiça, que deve es-

tar preparado para sugerir, aconselhar e intermediar no conflito, 

motivando, dessa forma, o acordo entre as partes. Ressalta-se 

que, na conciliação não há um aprofundamento na origem do 

conflito, e sim, uma intervenção específica com o propósito pri-

mordial de alcançar o acordo (MALAQUIAS, 2016). 

Destaca-se que, a conciliação tem previsão no ordena-

mento jurídico pátrio, através do Código de Processo Civil de 

2015, onde o legislador preocupou-se em fomentar o uso dessa 

prática, por todos os cientistas do Direito, inclusive pelos magis-

trados. 

Sobre o tema, Assmar (2016), no artigo “Legislação Bra-

sileira no que tange a Mediação de Conflitos”, ao se referir sobre 

esse método, diz que:  
O conciliador conduz as partes na análise de seus direitos e de-

veres legais, buscando um acordo. As partes é que decidem os 

termos do acordo, mas o conciliador pode fazer sugestões e 

opinar quanto ao mérito da questão. O objetivo da conciliação 

é o acordo. 

Há de se ressaltar que, a abordagem e interação do con-

ciliador pode ser mais inibida, limitando-se apenas a intermediar 

o diálogo entre os interessados, sem apresentar, de fato, uma pro-

posta concreta para a resolução do litígio.Por outro lado, pode 

ser uma intervenção mais ativa, a depender do ordenamento ju-

rídico em que esteja inserida a atividade de conciliação (HESS, 

2004).  

De forma diversa do que ocorre na mediação, de acordo 

com previsão legal, o conciliador deverá atuar, preferivelmente, 

nos casos em que não existe um vínculo anterior entre as partes. 
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Ademais, a conciliação não é um papel a ser desempe-

nhado somente pelo facilitador. Ressalta-se que é competência 

do magistrado, de ofício, em qualquer etapa do processo, utiliza-

la sempre que possível, com o objetivo de alcançar a pacificação 

social (FILHO, 2008). 

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 3º, §3º, 

que serão responsáveis pelo estímulo a utilização dos métodos 

de solução consensual de controvérsias: advogados, defensores 

públicos, membros do Ministério Público, juízes, inclusive du-

rante um processo judicial que já esteja em curso.  

A conciliação judicial é realizada quando um processo já 

se encontra em curso, e tem como objetivo alcançar a solução da 

lide por meio de iniciativa dos próprios litigantes, antes que haja 

alguma manifestação do magistrado, que pode ser o mesmo que 

preside o processo ou por um conciliador designado por ele. 

Ademais, pode ser realizada antes da instauração do contraditó-

rio, perante o juízo de primeira instância (CARRASCO, 2009).  

Por outro lado, na conciliação extrajudicial, o terceiro fa-

cilitador busca a aproximação das partes que se encontram em 

conflito, para que cheguem a um acordo antes mesmo da utiliza-

ção da via judicial. Em alguns países, à exemplo da França, Itália 

e Áustria, é considerado obrigatório a utilização deste meio de 

resolução de conflito, de forma prévia, antes da interposição do 

recurso perante o tribunal (HESS, 2004). 

Destaca-se que existem princípios coincidentes tanto na 

conciliação, quanto na mediação, nas quais deve predominar au-

tonomia da vontade das partes, ou seja, os envolvidos são livres 

para escolher e decidir qual a melhor solução capaz de pôr fim o 

litígio (FILHO, 2008). 

Ademais, ressalta-se também a importância de outros 

princípios presentes na conciliação e mediação, previsto no Có-

digo de Processo Civil, quais sejam: a independência, confiden-

cialidade, oralidade e informalidade. 

No que diz respeito a mediação, pode-se dizer ocorre 
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através da intervenção de uma terceira pessoa, que deve se man-

ter imparcial diante do conflito, responsável por auxiliar na cri-

ação de um diálogo ou incentivar o diálogo inexistente, com o 

intuito de que as próprias partes encontrem a forma mais bené-

fica de alcançar os seus interesses, resolvendo não apenas o con-

flito em si, mas a própria relação antes desgastada, viabilizando, 

dessa forma, sua continuidade pacífica (CALMON, 2007). 

Contudo, tal método se enquadra em todos os tipos de 

processo de forma indiscriminada, afinal, cada processo tem 

uma carga singular, composta tanto por fatores jurídicos, quanto 

emocionais, seja de forma incidental ou na fase que antecede o 

processo. Quando se observa a prevalência de fatores emocio-

nais, e quando eles são trabalhados de forma correta, é possível 

perceber uma ampla possibilidade de acordo. Contudo, se as di-

vergências no âmbito jurídico são mais evidenciadas, torna-se 

mais difícil a composição das pessoas em conflito (MALA-

QUIAS, 2016). 

Em consonância com as palavras de Kazuo Watanabe 

(2003, p.46): 
Observa-se: na prática, que alguns conflitos, principalmente 
aqueles que ocorrem entre duas pessoas em contato perma-

nente (marido e mulher. dois vizinhos, pessoas que moram no 

mesmo condomínio) exigem uma técnica de solução como a 

mediação, em virtude de se buscar nesses conflitos muito mais 

a pacificação dos conflitantes do que a solução do conflito, por-

que a técnica de hoje de solução pelo juiz, por meio de sen-

tença, é uma mera técnica de solução de conflitos, e não uma 

técnica de pacificação dos conflitantes, ou seja, é um ponto ex-

tremamente importante para pensarmos em como instituir me-

lhor a mediação[...] 

A mediação possui fundamento em princípios que dire-

cionam: a imparcialidade do mediador, a oralidade, a isonomia, 

a informalidade, a busca por um acordo consensual, a autonomia 

da vontade, a confidencialidade e a boa-fé (MALAQUIAS, 

2016). 

Existem várias características interessantes no que diz 
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respeito a mediação. Dentre elas, vale ressaltar: a) a privacidade, 

tendo em vista que é desenvolvida em um ambiente privado; b) 

a economicidade, tendo em vista que conflitos se resolvem, nor-

malmente, em tempo inferior ao dos tribunais, acarretando, con-

sequentemente, a redução dos custos; c) oralidade, afinal, o 

acordo é obtido por meio do diálogo; d) restauração das relações 

entre os envolvidos, através da realização do acordo; e) autono-

mia das decisões, afinal, a vontade expressa pelas partes, em al-

guns casos, não necessitará de futura homologação do juiz e f) 

equilíbrio das relações, alcançado por meio do consenso entre os 

envolvidos (MORAIS, 1999). 

Tal método foi introduzido no ordenamento jurídico bra-

sileiro, como uma possibilidade de composição de conflito, pre-

vista no ordenamento jurídico por meio do Código de Processo 

Civil de 2015 e firmada através da Lei 13.140, de 26.06.2015, 

que dispõe sobre a mediação como meio de solução de litígios e 

sobre a autocomposição de litígios na seara da administração pú-

blica (MALAQUIAS, 2016). 

Salienta-se que, a principal diferença entre mediação e 

conciliação, diz respeito a seguinte situação: o mediador não 

pode interferir, sugerir na negociação, ao contrário do concilia-

dor, que intervém, dá palpite, sugestões, apresenta opções, in-

duz, auxilia na resolução do conflito (FILHO, 2008). 

Além do que, as ferramentas que são utilizadas na medi-

ação também podem ser usadas na conciliação, mas o inverso 

não é possível, tendo em vista que, conforme mencionado acima, 

o mediador não intervém na solução do problema (FILHO 

2008). 

Destarte, é possível destacar a importância de se reco-

nhecer as distinções entre a conciliação e a mediação, como me-

canismos capazes de possibilitar o acesso a justiça, bem como 

ao sistema multiportas presente no ordenamento jurídico pátrio, 

bem como possibilita que a sociedade se beneficie de ambos os 

recursos com seus propósitos distintos, suas aplicabilidades 
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subjetivas e alcance social (ALMEIDA, 2015). 

E por fim, a arbitragem destina-se a atender duas espé-

cies de conflitos: aqueles considerados de baixa repercussão e os 

de elevado impacto econômico e financeiro (SILVA, 2004). 

Caracteriza-se pela presença de um terceiro, que não in-

tegra o quadro da magistratura oficial do Estado, porém, que 

profere uma decisão a respeito da questão conflituosa envol-

vendo duas ou mais pessoas (BACELLAR, 2012). 

No Brasil, a arbitragem foi instituída por meio da Lei 

9.307/96, como uma forma extrajudicial de resolução de confli-

tos, na qual atua uma terceira pessoa responsável por proferir 

uma decisão com força de título executivo. 

A arbitragem representa um instituto de solução de con-

flitos autônomo e independente da jurisdição estatal e reflete a 

autonomia privada nos contratos (NETO, 2017). 

Ademais, pode ser definido como uma instituição através 

da qual tanto pessoas naturais, quanto jurídicas, submetem-se, 

mediante declaração de vontade, questões conflituosas que ve-

nham a surgir em uma matéria de livre disposição à decisão de 

um ou vários árbitros, vinculando-se a referida resolução (CAR-

RASCO, 2009). 

Apesar de sua utilização ainda inibida no Brasil, a arbi-

tragem encontra-se regulamentada por meio da Lei 11.0 9.307, 

de 23 de setembro de 1996, podendo ser utilizada para desfazer 

conflitos sobre direitos patrimoniais disponíveis e possuindo ca-

ráter voluntário (CABRAL, 2012). 

Conforme dispõe Venezzuella (2001, p.79-80): 
As características diferenciais da mediação de conflitos a res-
peito do processo judicial (formal, adversarial e impositivo), 

da negociação cooperativa (diálogo com objetivo resolutivo, 

autocompositivo), da conciliação (procedimento rápido que in-

clui um terceiro que orienta e até pressiona na obtenção de um 

acordo que, ainda não satisfaça totalmente, consegue encerrar 

o assunto) e da arbitragem (procedimento privado e misto: ne-

gocial e impositivo, que parte da escolha livre de um terceiro 

para decidir sobre uma questão de sua competência). 
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Esse método caracteriza-se pela valorização do princípio 

da informalidade e flexibilidade, conduzido através de etapas e 

por meio de técnicas especializadas, a exemplo da escuta ativa, 

o parafraseamento/reflexão, a empatia, as perguntas, a análise 

das expressões, anotações, as gravações, entre outras métodos 

que auxiliam o mediador a ampliar o diálogo entre as partes en-

volvidas e encontrar, de forma harmônica, a solução do conflito 

(SALES; DAMASCENO, 2014). 

Por conseguinte, é possível perceber que enquanto jus-

tiça estatal e o método da arbitragem são meios adstritos de so-

lução de conflitos, a mediação e a conciliação consistem em 

meios que objetivam a autocomposição pelas partes.  

 

3.3 AS MUDANÇAS NA CULTURA DO LITÍGIO NO BRA-

SIL IMPULSIONADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 125 DE 29 

DE NOVEMBRO DE 2010 

 

O aumento crescente da demanda, a morosidade, os cus-

tos e a insatisfação incentivaram a busca por novos meios de so-

lucionar conflitos. A Lei 13.140/15 e o novo Código Civil de 

2015 trouxeram novas normas ao ordenamento jurídico pátrio, 

direcionado para a conciliação da resolução de conflitos (AZE-

VEDO et. al, 2020). 

O advento da Resolução 125 do CNJ, de 29 de novembro 

de 2010, que instituiu a política nacional de tratamentos adequa-

dos de conflitos, pode ser considerado um grande avanço na 

busca por soluções mais efetivas e acessíveis (ZANFERDINI, 

2012). 

Tal norma, tem como principal finalidade, assegurar a to-

das as pessoas o direito ao tratamento apropriado do litígio, bem 

como a sua efetiva resolução através de meios adequados, em 

consonância com a sua natureza e peculiaridades.  

A Resolução supramencionada, a Lei 13.140/2015, que 

dispõe acerca da mediação, e o Novo Código de Processo Civil, 
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auxiliaram o Direito Brasileiro no desenvolvimento de um sis-

tema de justiça multiportas, no qual utiliza-se um método ou téc-

nica adequada a depender de cada caso concreto, sempre em 

busca da solução do conflito (CABRAL; CUNHA, 2016). 

Ademais, em virtude da recepção das normas menciona-

das anteriormente, os meios adequados de solução de conflitos, 

realizadas por meio da autocomposição, estão recebendo um 

forte incentivo, e métodos como a conciliação e a mediação, vem 

se tornando cada vez mais utilizados, para a busca de uma solu-

ção mais viável (DE PAULA, 2018). 

Os meios autocompositivos, além de garantirem a cele-

ridade e economia, ampliam a atuação dos indivíduos que estão 

envolvidos na negociação. O método da solução consensual de 

litígios é econômico, ou seja, reduz tanto o tempo, quanto os re-

cursos financeiros, bem como amplia a cidadania, ao permitir 

que as partes contribuam de forma ativa na elaboração das regras 

que guiarão suas relações (DIDIER JR, 2015). 

Dessa forma, os litigantes evitam atribuir seus conflitos 

a jurisdição estatal, afinal, a autocomposição não é uma decisão 

judicial, proveniente de um magistrado, que se coloca entre as 

partes na pronúncia do seu direito (PINTO; VAZ, 2016). 

A tendência mundial caminha em direção à ampliação de 

métodos que viabilizem o acesso à justiça. Sendo assim, se faz 

necessário conhecer todas as suas vertentes, com clareza. O sis-

tema multiportas propõe-se a garantir o acesso à justiça, por 

meio da disponibilidade de métodos distintos de resolução de 

conflitos com o poder de ampliar o número de “portas”, ou seja, 

alternativas, e, sobretudo, adequar o encaminhamento das ques-

tões à que for a opção mais apropriada (SOUZA, 2015). 

A Resolução em epígrafe se propõe, inicialmente, a ins-

tituir uma política em âmbito nacional de tratamento adequado 

dos conflitos. Logo nas ponderações iniciais, a norma prevê que 

os meios adequados de resolução de litígios constituem meios 

efetivos de prevenção, pacificação e resolução de conflitos, 
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individuais ou coletivos presentes nas sociedades, pondo em 

destaque que as sessões já implementados no país objetivam re-

duzir a excessiva judicialização de conflitos, a alta quantia de 

interposição de recursos e a necessidade de execução de senten-

ças (CABRAL, 2012). 

Outro ponto importante tratado na norma em questão, é 

a possibilidade de parcerias entre entidades públicas e privadas, 

no que diz respeito a capacitação e credenciamentos de profis-

sionais mediadores e conciliadores. 

Ressalta-se que, conforme previsão do artigo 3º da Reso-

lução 125, é possível que os tribunais realizem parcerias com 

entidades públicas e privadas com o intuito de promover a oferta 

desses serviços de resolução de conflitos, através de meios con-

sensuais (CABRAL, 2012). 

Além de um mecanismo que viabiliza o acesso à justiça, 

garantidor da participação do indivíduo, a mediação e a concili-

ação são consideradas políticas públicas. Nesse sentido, sali-

enta-se que a expressão “política pública” é caracterizada como 

um programa de ação do governo que representa um conjunto de 

medidas coordenadas, almejando determinado objetivo de or-

dem pública, que no âmbito jurista, diz respeito a efetivação de 

um direito (MORAIS; SPENGLER, 2012). 

Destarte, a Resolução tem como propósito tornar o 

acesso à justiça efetivo, partindo de uma perspectiva formal e 

material do referido princípio e direito constitucional (BRITO, 

2014). 

Sendo assim, é possível perceber que vários fatores de-

terminaram mudanças significativas na forma de se tratar o lití-

gio no Brasil. Ademais, tanto o Novo Código de Processo Civil, 

quanto a Resolução nº 125 de 2010, motivaram a utilização de 

novas técnicas, a exemplo da Constelação Familiar sistêmica, 

que será abordada a seguir. 

 

4. A CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA 
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4.1 ASPECTOS DA CRIAÇÃO DO DIREITO SISTÊMICO 

 

O método de abordagem sistêmico, o consequente desen-

volvimento da técnica denominada Constelação Familiar e os 

procedimentos desenvolvidas pelo psicoterapeuta e filósofo Bert 

Hellinger tiveram sua origem desenvolvida no âmbito terapêu-

tico (BECKENKAMP; BRANDT, 2019). 

Hellinger (2003, p.11) faz a seguinte reflexão:  
Esses conhecimentos, porém, não resultaram apenas da percep-

ção filosófica e da utilização filosófica do método fenomeno-
lógico. Foi necessária ainda uma outra via de acesso, a do “sa-

ber por participação”. Essa via se abre através das constelações 

familiares, quando acontecem sob o enfoque fenomenológico. 

O Direito Sistêmico surge, inicialmente, a partir da apli-

cação das leis ou chamadas “Ordens do Amor” de Bert Hellinger 

no âmbito do Direito. Os conflitos originam-se no meio de rela-

cionamentos entre seres humanos. O uso de métodos das cons-

telações possibilita entender quais contextos em que essas regras 

foram descumpridas e trazer soluções e recursos que possam ali-

viar a tensão existente nos litígios, a partir da compreensão de 

que algumas das regras não foram vistas e nem respeitadas 

(PIZZATTO, 2018). 

No Brasil, a expressão “Direito Sistêmico”, foi desenvol-

vida pelo Juíz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia, de nome Sami Storch. Originou-se a partir da associação 

de duas áreas das ciências humanas: o direito e a psicologia, par-

tindo-se da teoria das Constelações Sistêmicas Familiares. Ade-

mais, pode-se dizer que o direito sistêmico, adveio da análise do 

direito a partir de uma concepção baseada nas ordens superiores 

que gerenciam as relações humanas, desenvolvidas pelo próprio 

Bert Hellinger (DE PAULA, 2018). 

Além do que, apesar das sentenças judiciais, serem capa-

zes de trazer algum conforto, e até mesmo um alívio momentâ-

neo, pode não ser capaz de resolver efetivamente a questão, e 
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promover a paz aos litigantes.  

Se faz necessário por em evidência que profissionais das 

mais diversas áreas tiveram a oportunidade de conhecer um 

pouco mais a respeito das constelações familiares e a ideologia 

apresentada por Hellinger, e foram conquistados pela prática e 

contribuições atingidas ao aplicarem essa técnica nas suas res-

pectivas áreas de atuação (BECKENKAMP; BRANDT, 2019). 

Além da psicologia, profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento tais como pedagogia, administração, medicina, 

enfermagem e no caso específico, a ciência jurídica, requisita-

ram levar a prática das Constelações Familiares Sistêmicas para 

os seus respectivos campos de atuação (SOUZA, 2018). 

Tal abordagem visualiza as partes em conflito, como ele-

mentos de um mesmo sistema, a medida em que vê cada uma 

delas ligada aos seus sistemas individuais dos quais fazem parte, 

de forma simultânea, sejam eles a família, profissão, religião, 

entre outros. O objetivo é encontrar a solução que, em confor-

midade com todo esse contexto, traga um maior equilíbrio aos 

indivíduos (STORCH, 2018). 

Sendo assim, de acordo com os estudos realizados por 

Sami Storch, compreende-se que ele aborda o conflito, seja ele 

individual ou em grupo, analisando a sua origem de forma mais 

profunda, e não se limitando apenas ao desentendimento pontual 

trazido inicialmente. 

 

4.2 O CONCEITO DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 

Segundo Schubert (2011), a denominação “Constelação” 

é de origem alemã e quer dizer “Colocação Familiar”. No en-

tanto, no Brasil e nos países da América a palavra foi traduzida 

como Constelação Familiar, que diz respeito a uma técnica psi-

coterapêutica desenvolvida por Bert Hellinger (apud AZE-

VEDO et. al, 2020).  

A constelação familiar pode ser conceituada como uma 
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técnica baseada no diálogo e na experiência humana (HELLIN-

GER, 2003). 

Tem como objetivo a ultrapassagem, o reconhecimento 

e a capacidade de transformação dos enredos que ocorrem no 

âmbito familiar, segundo as leis que comandam as relações no-

meada pelo filósofo como “Ordens do Amor” (AZEVEDO et. 

al, 2020). 

O indivíduo é analisado a partir das suas relações com o 

outro e em seus sistemas subjetivos, que podem ser as relações 

familiares, seu ambiente de trabalho, os laços de amizade e rela-

cionamentos. A busca pela retomada do equilíbrio desses siste-

mas é considerado o principal objetivo desse método. A compre-

ensão a partir da convivência em família, ganha uma nova pers-

pectiva, lançada sobre o grupo familiar e a forma como ele pode 

influenciar nos valores e padrões adquiridos, opondo-se a outros 

grupos sociais e como ocorre o processo de percepções e expan-

sões é o que se revela como uma nova ciência, um lugar de cura 

e mudanças positivas (SOUZA, 2018). 

Segundo SCHNEIDER (2007, p.15): 
Eventualmente o terapeuta solicita ao cliente, no início do tra-
balho, informações sobre a história de sua família, para sentir 

seu “peso anímico” e saber com que personagens poderá co-

meçar a constelação. Quanto menos souberem os representan-

tes, tanto mais convincente será para o cliente o saber que par-

tilharem na constelação. Contudo, via de regra, é apenas atra-

vés de informações essenciais que uma constelação recebe o 

impulso para sua condução.  

A aptidão do facilitador, no caso o constelador vai ser 

essencial para que as memórias existentes e o sistema do indiví-

duo seja realmente alcançado. Ressalta-se que se trata de um 

contexto atemporal, no qual vivos e mortos passam a ter a 

mesma importância. Ademais, sabe-se que Hellinger foi influ-

enciado de forma significativa pela Teoria dos Campos Morfo-

genéticos do biólogo Rupert Sheldrake, e aprofundou-se no tema 

(SOUZA, 2018). 

Podem ser apresentados na sessão de Constelação os 
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maios diversos conflitos, sejam eles pessoais, ou entre mais de 

uma pessoa. Conforme apresentado anteriormente, até mesmo a 

perda de alguém que se ama pode ser objeto de análise.  

Após o posicionamento dos representantes, o cliente é 

convidado a se sentar. Depois de algum tempo de concentração, 

o constelador pede aos representantes que informem quais sen-

timentos, percepções e sintomas corporais estão sentindo na-

quele momento. Em seguida, pode pedir-lhes que exteriorizem 

seus sentimentos de acordo com os impulsos ou movimentos es-

pontâneos sentidos através dos representantes por meio de per-

guntas (SCHNEIDER, 2007). 

A constelação familiar é uma experiência singular. A 

cada encontro, mesmo que realizado com os mesmo represen-

tantes, o mesmo constelado e os mesmos conflitos, será sempre 

uma experiência excepcional, podendo usar como exemplo um 

rio em movimento, no qual você nunca poderá tomar banho nas 

mesmas águas duas vezes. Ou seja, é um momento que não vol-

tará a ocorrer da mesma forma (HELLINGER, 2017). 

O ato decisório essencial é o movimento das pessoas que 

estão representando, seja ele autônomo ou coordenado pelo 

constelador, conduzido através da descoberta da dinâmica da fa-

mília, e levando a um final libertador, que traga alívio, e, conse-

quentemente, uma solução (SCHNEIDER, 2007). 

Portanto, a Constelação abrange qualquer tipo de pro-

blema, tanto de caráter pessoal como de ordem relacional. Ques-

tões que referem-se a autoestima baixa, insatisfação profissio-

nal, desemprego, medo, ansiedade, depressão, sentimento de 

abandono, sentimento de rejeição, dentre outros, tendo em vista 

que seu objetivo é resolver os conflitos existentes no sistema fa-

miliar (BASSOI, 2016). 

É considerado um mecanismo que pode contribuir com 

os resultados das sessões de conciliação, possibilitando uma jus-

tiça mais humana e eficaz na pacificação dos conflitos 

(STORCH, 2015). 
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Sendo assim, considera-se que o crescimento do uso da 

técnica desenvolvida por Berth, merece atenção, sobretudo so-

bre sua aplicabilidade no direito, tendo por norte a noção de di-

reito sistêmico (AZEVEDO et. al, 2020). 

Pode-se perceber que o objetivo desta ciência é eviden-

ciar que, questões não resolvidas que geram conflitos nos rela-

cionamentos interpessoais, podem influenciar de forma signifi-

cativa na busca pela resolução de conflitos na seara judicial.  

 

4.3 A APLICAÇÃO DAS CONSTELAÇÕES NO JUDICIÁ-

RIO 

 

A Constelação Familiar começou a ser utilizada por meio 

da Justiça do estado da Bahia, por volta do ano 2012, através do 

juiz Sami Storch. Ele conheceu essa técnica por meio de uma 

terapia pessoal, antes mesmo de atuar na magistratura e ao 

aplica-las aos conflitos judiciais, surpreendeu-se com os resulta-

dos positivos obtidos (CONSELHO NACIONAL DE JUS-

TIÇA, 2018). 

Através do magistrado em questão, o Judiciário brasi-

leiro deu início a uma transformação relevante em busca pela 

pacificação, maior efetividade e um olhar mais humano nas de-

cisões judiciais. (SOUZA, 2018). 

Importante ressaltar as transformações no cenário nacio-

nal e a disseminação que se formou a partir da iniciativa do juiz 

supramencionado em outras Comarcas. Iniciando na comarca de 

Castro Alves, de acordo com dados do CNJ, em outubro de 

2016, já haviam 11 (onze) estados brasileiros utilizando a téc-

nica das constelações, dentre eles Amapá, Alagoas, Bahia, 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondô-

nia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal (apud 

SOUZA, 2018). 

É possível perceber uma mudança gradual na forma de 

se tratar o conflito, no ordenamento jurídico brasileiro. Dado o 



_1358________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

pontapé inicial, através das práticas do magistrado, muitos pro-

fissionais passaram a considerar a utilização das Constelações 

como forma de se alcançar a resolução da controvérsia. 

Ao propor a prática de uma ciência jurídica com perspec-

tiva terapêutica, Sami Storch, por meio da sua visão singular, 

alcançou resultados positivos que foram reconhecidos em nível 

nacional. Em 2015, foi agraciado com o prêmio “Conciliar é Le-

gal”, do CNJ, em razão da concretização do projeto “Constela-

ções na Justiça”, desenvolvido na Comarca de Amargosa, na Ba-

hia (PIZZATTO, 2018). 

Há 12 anos utilizando essa técnica, foi possível obter óti-

mos resultados significativos no resultado das conciliações e na 

busca de soluções que tragam satisfação aos envolvidos nos con-

flitos submetidos à Justiça, tanto em processos da Vara de Famí-

lia e Sucessões, como no tratamento de questões relativas à vio-

lência no que diz respeito a infância e juventude na seara crimi-

nal, mesmo em casos considerados complexos (STORCH, 

2018). 

Atualmente, o método das constelações vem se expan-

dindo pelo Brasil, e já é aplicado em grande parte dos estados 

brasileiros. No site do Conselho Nacional de Justiça, foi classi-

ficado como um método cujo objetivo principal é auxiliar as par-

tes em litígio a reconhecerem o que há por trás do conflito, e o 

que originou o processo judicial, para, dessa forma, abrir cami-

nhos para a pacificação (PIZZATTO, 2018). 

É possível visualizar resultados diferentes em cada es-

tado, município e em cada comarca, pois além do tempo e da 

dedicação dos profissionais do direito, a cultura local tem de es-

tar disposta as mudanças e reflexões necessárias para o êxito e 

obtenção dos acordos, que são o objetivo principal de quem uti-

liza as Constelações Familiares (SOUZA, 2018). 

Em razão disso, pode-se dizer que existem novas possi-

bilidades de solução de conflitos inseridas no meio jurídico, atra-

vés de um modelo mais humanizado e consensual, capazes de 
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transformar o pensamento dos profissionais, trazendo uma nova 

forma de olhar para a advocacia. É capaz de auxiliar, principal-

mente, aqueles profissionais que não se sentem satisfeitos com 

o modelo clássico da advocacia litigante. Esse novo caminho é 

repleto de possibilidades. (PIZZATTO, 2018). 

Entende-se que diversos conflitos que exigem solução no 

meio jurídico, não são verdadeiramente satisfatórios apenas com 

os conhecimentos legais, tornando-se necessário o uso de outros 

métodos que possam contribuir na resolução do problema apre-

sentado. 

 

4.4 A APLICABILIDADE DAS CONSTELAÇÕS 

FAMILIARES PARA O TRATAMENTO DE CONFLITOS 

NAS VARAS DA FAMÍLIA 

 

O juiz Sami Storch, precursor na utilização das Conste-

lações Familiares, iniciou o uso da técnica, por volta do ano de 

2010. A princípio de forma discreta, Storch fez o uso de bonecos 

para fazer a constelação durante um processo de disputa pela 

guarda de uma criança, de apenas quatro anos (SOUZA, 2018). 

A constelação familiar vem sendo utilizada em questões 

relacionadas a: alienação parental; abandono de idosos; aban-

dono de pessoas incapacitadas; atendimento de pessoas com ne-

cessidades especiais e reestabelecendo os laços através do traba-

lho em conjunto entre o Judiciário e da aplicação da técnica da 

Constelação Familiar (AZEVEDO et. al, 2020). 

Conforme pode-se extrair dos dados obtidos após aplica-

ção de questionários aos participantes, no site do magistrado 

(STORCH, 2014) e palestrante renomado, observa-se que as fa-

mílias que tiveram oportunidade de assistir as palestras conse-

guiram, na visão dos conciliadores, uma maior facilidade em re-

alizar acordos: 
a. 71% dos entrevistados afirmaram que, após a palestra, houve 

melhoria nas conversas entre os pais nos quesitos referentes as 

guardas, visitas, dinheiro e outras decisões com relação aos 
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seus filhos; 41% achou considerável a ajuda; 15,5 % achou que 

ajudou muito.  

b. 71% afirmaram que houve melhoria no relacionamento com 

a outra parte: pai/mãe de seu(s) filho(s); 26,8% consideraram 

que melhorou muito; 12,2% que melhorou muito.  

c. 59% das pessoas afirmaram ter verificado após a palestra, 

mudança no comportamento do pai/mãe de seu(s) filho(s) que 

proporcionou melhoria no relacionamento entre as partes; 
28,9% a melhoria foi considerável ou muita. d. 94,5% disseram 

ter havido melhoria no relacionamento com o filho; 48,8% afir-

maram que melhorou muito; 30,4% melhorou consideravel-

mente; 4,8% não perceberam nenhuma melhora. 53 e. 76,8% 

afirmaram que houve melhora no relacionamento do pai/mãe 

de seu(s) filho(s) com ele(a); para 41,5% foi considerável a me-

lhora; muita melhora para 9,8% dos entrevistados.  

f. Para 59%, a palestra ajudou/facilitou na obtenção do acordo 

durante as audiências de conciliação; para 27% ajudou consi-

deravelmente; 20,9% ajudou muito.  

g. Outras tabulações da pesquisa: 55% das partes afirmaram 

que, a partir da vivência das constelações familiares, estavam 
mais calmos/tranquilos para cuidar do assunto; 45% afirmaram 

que reduziram as mágoas; 33% afirmaram que ficou mais fácil 

o diálogo com a outra parte; 36% disse que passou a respeitar 

mais a outra pessoa e compreender as suas dificuldades; 24% 

afirmou que a outra pessoa envolvida/parte passou a lhe respei-

tar mais (STORCH,2017). 

Tais números exerceram impacto significativo no meio 

jurídico, despertando diferentes posições doutrinárias, na me-

dida em que foram sendo conhecidos nas publicações que divul-

garam esses dados (BECKENKAMP; BRANDT, 2019). 

A aplicação da referida técnica no Judiciário tem origi-

nado resultados positivos em diversos lugares. A exemplo da 1.ª 

Vara de Família do Foro Regional da Leopoldina (TJRJ), onde 

é desenvolvida a técnica “A Constelação Familiar para a auto-

composição de Conflitos Familiares” constituído pelo Juiz An-

dré Felipe Alves da Costa Tredinnick, com o propósito de de-

senvolver a técnica como uma prática interdisciplinar (AZE-

VEDO et. al, 2020). 

No Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, a 
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aplicação da técnica da constelação familiar passou a ser desen-

volvida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cida-

dania – CEJUSC - da Comarca de Sorriso em 2015. A primeira 

constelação realizada teve resultados positivos, tendo em vista 

que impediu o divórcio pretendido por um casal, que por meio 

da técnica, perceberam que os conflitos vivenciados eram em 

decorrência das influências dos familiares de ambos, e assim, 

revogaram o divórcio (PINHEIRO, 2015). 

É possível visualizar que, em ações no âmbito do Direito 

de Família, muitas vezes, através de uma constelação simples, 

na qual colocam-se os representantes como o casal em conflito 

e os respectivos filhos, se for o caso, torna-se suficiente para por 

em evidência a existência de conflitos a exemplo da alienação 

parental, o uso dos filhos como intermediários nas agressões de 

ambas as partes, entre outros possíveis problemas. Tais explana-

ções, têm se mostrado eficientes na mediação de conflitos fami-

liares e, em cerca 90% dos casos, as partes reduzem resistências 

e chegam a um acordo (STORCH, 2018). 

Além disso, a juíza Wilka Vilela titular da 5ª Vara de Fa-

mília e Registro Civil do Pernambuco, enfatiza que tal prática 

tem respaldo legal previsto na Resolução 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no Código de Processo Civil e na Lei 

da Mediação em vigor: 
Por meio dos instrumentos legais onde ficou estabelecido que 
cabe aos Órgãos Judiciários, antes da solução mediante sen-

tença, oferecer outros mecanismos de soluções de conflitos, em 

especial os chamados meios consensuais, como a conciliação e 

a mediação, devem servir para a criação de juízos de resolução 

alternativa de conflitos, a exemplo da constelação familiar sis-

têmica (PERNAMBUCO, 2017). 

Os resultados obtidos na comarca na 5ª Vara de Família 

e Registro Civil foram de fato significativos e apesar do sigilo 

exigido em alguns processos, que impossibilitam qualquer infor-

mação adicional, pode-se dizer que houve, de fato, em cada uma 

das sessões presenciadas no referido dia, no Fórum, a convicção 

de que as pessoas envolvidas foram tocadas em seus corações e 
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que saíram dali maior probabilidade de se construir soluções e 

acordos para as suas demandas (SOUZA, 2018). 

Na prática, aponta-se que a técnica, uma vez bem apli-

cada, é capaz de acalmar os ânimos, dando uma consciência às 

partes que se identifica como sistêmica, conseguindo assim, pen-

sar mais racionalmente nos efeitos dos conflitos gerados pelo 

pensamento (AZEVEDO et. al, 2020). 

Destaca-se, a postura inclusiva e acolhedora do Poder Ju-

diciário e da OAB, com as constelações familiares, através das 

premiações do CNJ, pelos inúmeros projetos em execução nos 

tribunais, pelas comissões de Direito Sistêmico aprovadas junto 

ás subseções da Ordem dos Advogados Brasileiros e pelo movi-

mento que vem crescendo de forma exponencial não só no Bra-

sil, mas no mundo (PIZZATTO, 2018). 

Dessa forma, as pesquisas apontam que a prática contri-

bui não apenas no desenvolvimento positivo da Justiça, mas 

também no que diz respeito a qualidade dos relacionamentos fa-

miliares, que, aprendendo a lidar melhor com os conflitos, são 

capazes de viver de forma mais saudável e proporcionar um am-

biente familiar melhor capaz de propiciar o bom crescimento e 

desenvolvimento dos indivíduos, com respeito e consideração a 

subjetividade de cada um. Como consequência disso tem-se a 

melhoria dos relacionamentos e a redução dos conflitos na soci-

edade (STORCH, 2018). 

Por conseguinte, compreende-se que as pesquisas apre-

sentadas indicam que a prática traz contribuições significativas 

não apenas no aprimoramento do sistema Judiciário, mas na qua-

lidade dos relacionamentos familiares, e do diálogo entre as par-

tes, ocasionando, por conseguinte, um maior número de resolu-

ção de conflitos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do panorama apresentado no presente trabalho, é 
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possível concluir que existe uma insuficiência do Poder Judiciá-

rio no que diz respeito ao alcance efetivo das demandas apresen-

tadas pelos litigantes. Sendo assim, tal situação enseja o surgi-

mento de novos meios de resolução de conflito capazes de ga-

rantir a efetividade e a celeridade das vias judiciais e extrajudi-

ciais. 

O advento do Novo Código de Processo Civil, prevê no-

vos meios adequados de resolução de conflitos. Ademais, a Re-

solução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça impulsiona o 

desenvolvimento de novas técnicas que não se restringem ape-

nas a conciliação, mediação e arbitragem, a exemplo da Conste-

lação Familiar Sistêmica. 

Dentro desse modelo multiportas em busca pela solução 

do conflito, surge uma nova ótica a ser aplicada pelos operantes 

do direito, qual seja, uma análise humanizada e subjetiva dos 

conflitos, para que seja alcançada a sua almejada resolução, de 

forma que as partes se sintam satisfeitas e respeitadas. 

Após análise desses meios, do surgimento do Direito Sis-

têmico, e, principalmente, das Constelações Familiares e sua 

aplicabilidade para o tratamento de conflitos, restou demons-

trado que sua utilização está crescendo cada vez mais nos tribu-

nais brasileiros, proporcionando um elevado índice de acordo 

para os litígios, principalmente, no âmbito do Direito de Família. 

Os dados apresentados permitem chegar à conclusão de 

que o uso das Constelações Familiares apresentam eficácia na 

resolução e no tratamento de conflitos judicial, principalmente, 

no âmbito do Direito de Família.  

Sendo assim, diante do exposto, conclui-se que resta de-

monstrada a efetividade da sua aplicação como método auto-

compositivo, podendo ser comprovada através dos resultados 

obtidos nas pesquisas realizadas, bem como a sua influência po-

sitiva no campo jurídico, trazendo inúmeros benefícios as partes, 

através da resolução do conflito de forma harmônica, e por con-

seguinte, desafogando o judiciário, uma vez que solucionado o 
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conflito, torna-se desnecessária a propositura da ação. 
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