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RESUMO 

 

Tendo em vista que o conflito é inerente ao convívio social e que de acordo com os 
dados do Conselho Nacional de Justiça, até o final do ano de 2018, tramitavam no 
Poder Judiciário 78,7 milhões de processos que aguardavam alguma solução 
definitiva, bem como que com a aprovação da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil) os métodos de autocomposição ganharam maior destaque 
na dinâmica da resolução de litígios, se vislumbrou, considerando a experiência prévia 
de alguns juízes e advogados, que a constelação familiar, método psicoterapêutico, 
com abordagem sistêmica e subjetiva, desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert 
Hellinger, se fundamentando em teorias da psicologia e na fenomenologia, o qual é 
utilizado para ampliar a percepção dos sujeitos envolvidos em situações conflituosas, 
a partir da identificação de certos padrões comportamentais familiares, pode auxiliar 
na autocomposição de conflitos, pesquisa-se o direito sistêmico e a utilização da 
constelação familiar na autocomposição de conflitos, a fim de explicar como tal 
método pode colaborar com a nova tendência de justiça consensual. Para tanto, é 
necessário entender o que é conflito, demonstrar os seus métodos resolução e como 
o Código de Processo Civil de 2015 vem valorizando tais métodos, discorrer sobre o 
que é constelação familiar, demonstrar a existência do ramo jurídico compreendido 
por direito sistêmico, apresentar as formas que a constelação familiar é utilizada no 
âmbito judicial e extrajudicial, juntamente com dados acerca de processos que 
utilizaram o método. Realiza-se, então, uma pesquisa bibliográfica e revisão de 
literatura e pesquisa documental com a coleta de dados por instituições 
especializadas. Diante disso, verifica-se que a constelação familiar se adequa a nova 
tendência processual, agregando na gestão de conflitos, auxilia, com a sua 
perspectiva sistêmica, que os operadores do direito encontrem soluções mais 
adequadas e humanizadas aos conflitos a eles apresentados e com um aumento nos 
índices de conciliação e mediação, o que impõe a constatação de que A constelação 
familiar apresentou-se como um método capaz de auxiliar na autocomposição de 
conflitos. 
 

Palavras-chave: Direito sistêmico. constelação familiar. autocomposição de 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Given that the conflict is inherent in social life and the agreement with data from the 

National Council of Justice, until the end of 2018, does not allow the judiciary 78.7 

million cases awaiting a final settlement, as well as that with Law No. 13,105 of March 

16, 2015 (Code of Civil Procedure) the methods of self-composition gain greater 

prominence in the resolution of disputes, it was envisaged, considering the previous 

experience of some judgments and lawyers, that family constellation, 

psychotherapeutic method, With a systemic and applied approach, developed by the 

German psychotherapist Bert Hellinger, based on theories of psychology and 

phenomenology, or which is used to broaden the analysis of individuals involved in 

conflicting situations, by identifying certain family behavior patterns, can help in conflict 

self-composition, research the thematic systems and use the family constellation in 

conflict self-composition, in order to explain how this method can collaborate with a 

new trend of consensual justice. Therefore, it is necessary to understand what is 

conflict, to demonstrate its methods of resolution and how the 2015 Code of Civil 

Procedure comes to value these methods, to discuss what is a family constellation, to 

exhibit a view of the legal branch understood by systemic law. , displayed the ways in 

which the family constellation is used in the judicial and extrajudicial context, include 

data on the processes that are used or the method. Then, a bibliographical research 

and literature review and documentary research with data collection by institutions are 

performed. Given this, make sure that a family constellation fits in with a new 

procedural trend, adding conflict management, assisting, with a systemic perspective, 

that legal operators find more used and humanized solutions to relationships with them 

and with an increase in indexes of conciliation and mediation, or which imposes a 

finding that the family constellation is displayed as a method capable of aiding conflict 

self-composition. 

 

Keywords: Systemic law. family constellation. conflict self-composition. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conflito é inerente ao convívio social e de acordo com os dados do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ (2019) até o final do ano de 2018, tramitavam no Poder 

Judiciário 78,7 milhões de processos que aguardavam alguma solução definitiva.  

Com a aprovação da Lei nº. 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil - CPC) os métodos de autocomposição ganharam maior destaque na 

dinâmica da resolução de litígios, capazes de encurtar ou evitar o processo 

jurisdicional, uma vez que este por si só não é capaz de suprir toda as demandas, 

estimulando, portanto, a concepção de justiça multiportas, na qual cada tipo de 

controvérsia teria uma forma de solução de conflito mais adequada. 

Por sua vez, a constelação familiar é um método psicoterapêutico, com 

abordagem sistêmica e subjetiva, desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert 

Hellinger, se fundamentando em teorias da psicologia e na fenomenologia, sendo 

utilizada para ampliar a percepção dos sujeitos envolvidos em situações conflituosas, 

a partir da identificação de certos padrões comportamentais familiares o que 

possibilita que sejam identificadas as causas do problema, as quais, vindos à tona, 

podem ser trabalhados no sentido de buscar a pacificação.  

Dessa forma, partindo da premissa que constelação familiar tem o objetivo de 

tratar o conflito no seu âmago, é demonstrada a potencialidade da sua utilização como 

método auxiliar de autocomposições judiciais ou extrajudiciais-. 

 No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça -CNJ, bem como diversos tribunais, 

já a reconhecem como um método eficaz de solução de conflitos, sobretudo nas 

relações do Direito de Família  porém, não obsta sua utilização em outros ramos do 

direito, como direito do trabalho e direito das sucessões, por exemplo 

Se valendo do art. 694 do CPC, o qual leciona que o juiz deve dispor do auxílio 

de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação 

alguns magistrados, dentre eles, Sami Storch, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça 

da Bahia, já vem utilizando a técnica de Bert Hellinger em suas audiências de 

conciliação, e com ela conseguindo obter números expressivos de sucesso, de tal 
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sorte que, comparando as técnicas convencionais de autocomposição com as que 

utilizam a constelação familiar como meio auxiliar, fica evidente a eficácia de tais 

investidas, chegando a índices expressivos de cem por cento de conciliações, 

conforme dados do CNJ (2016). 

Busca-se encarar a constelação familiar de forma laica, sem a relacionar com 

misticismo, esoterismo ou religião, incluindo-a no formalismo do Direito, para assim, 

buscar uma resposta mais humanizada, pacífica, consensual de se encarar a 

resolução dos conflitos. 

O objetivo geral deste trabalho é explicar como a constelação familiar pode 

auxiliar na autocomposição de conflitos. Isto, por sua vez, comporta alguns objetivos 

específicos, quais sejam: explorar o que é o conflito (I); demonstrar os métodos de 

solução de conflitos e como o CPC de 2015 vem valorizando tais métodos(II); discorrer 

sobre o que é constelação familiar (III) demonstrar a existência do ramo jurídico 

compreendido por direito sistêmico (IV); apresentar as formas que a constelação 

familiar é utilizada no âmbito judicial e extrajudicial, juntamente com dados acerca de 

processos que utilizaram o método(V). 

Para alcançar os seus objetivos, a presente pesquisa será exploratória, 

qualitativa e qualitativa e traçará o seguinte percurso metodológico: a) pesquisa 

bibliográfica e revisão de literatura (livros, artigos, periódicos, trabalhos científicos e 

teses de mestrado e doutorado); b) pesquisa documental (textos legais, decisões 

judiciais e atos normativos diversos); c) coleta de dados por instituições 

especializadas. 

A fim de que as ideias sejam construídas gradualmente e melhor concatenadas, 

a monografia divide-se em três capítulos de desenvolvimento: 

No primeiro capítulo, discorremos acerca do conceito do que é o conflito a partir 

da ótica da doutrina processualista pátria  na qual perceberemos a forte influência 

da doutrina italiana de Carnelutti - bem como as  suas formas de resolução, tais como 

autotutela, heterocomposição (jurisdição e arbitragem), e autocomposição 

(negociação, conciliação e mediação), no final do capítulo, discorremos sobre a 

valorização dos métodos de autocomposição no Código de Processo Civil a partir da 
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análise de dispositivos de tal diploma legal e como estes corroboram com uma nova 

concepção jurídica não beligerante. 

Já o segundo capítulo é dedicado a explicar o que é constelação familiar, quem 

foi seu criador, as teorias que fundamentaram a sua criação, como se desenvolvem 

os métodos da constelação, bem como a concepção axiológica e filosófica de como 

se dá as relações humanas dentro de grupos (sistemas). 

O terceiro capítulo abordaremos sobre o que seria o chamado direito sistêmico, 

o motivo dele não se enquadrar como um ramo específico do Direito  como ocorre, 

por exemplo, com o direito constitucional, direito penal, direito civil, direito 

administrativo, entre outros -, o qual, indo além da simples utilização da técnica da 

constelação familiar, se constitui uma nova forma de tratar as relações jurídicos a partir 

da visão sistêmica de Bert Hellinger, demonstramos também quais são as 

fundamentações normativas que compatibilizam o direito sistêmico com o atual 

ordenamento jurídico, além disso, expomos quais Tribunais de Justiça já 

reconheceram as vantagens do uso da técnica seja realizando palestras e workshops 

sobre o tema, seja utilizando em mutirões de conciliação  bem como a quantidade 

de comissões de direito sistêmico em secções da Ordem dos Advogados do Brasil, 

por fim, explicitamos como o direito sistêmico é manifestado, tanto no judiciário  com 

dados do número de conciliações bem sucedidas - quanto em atendimentos pré-

processuais na prática da advocacia sistêmica. 
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2 O CONFLITO E OS SEUS MEIOS DE RESOLUÇÃO 

2.1 Conceito de conflito 
 

O conflito é inerente à vida em sociedade, uma vez que as complexas relações 

que são desenvolvidas nela, fazem com que nos deparemos com circunstâncias em 

que diferentes indivíduos almejam bens que não podem ser co-utilizados por estes. 

Carnelutti (2000, p. 60) ao definir o que seria o conflito, corrobora com a ideia 

acima aludida, por entender que as necessidades dos homens são ilimitadas e, em 

contrapartida, são limitados os bens  compreendida como a porção do mundo 

exterior apta a satisfazer tais necessidades -  e que surge conflito entre dois interesses 

quando a situação favorável à satisfação de uma necessidade exclui a situação 

favorável à satisfação de uma necessidade distinta. 

A Influência do doutrinador italiano é tanta que a doutrina processualista pátria 

segue entendimento similar ao definir conflito. Vejamos o que explana Dinamarco 

(2013, p. 121): 

Conflito, assim entendido, é a satisfação existente entre duas ou mais 
pessoas ou grupo, caracterizada pela pretensão a um bem ou situação da 
vida e impossibilidade de obtê-lo  seja porque negada por quem poderia dá-
lo, seja porque a lei impõe que só possa ser obtido por via judicial. Essa 
situação recebe tal denominação porque significa sempre o choque entre dois 
ou mais sujeitos, como cauda da necessidade do uso do processo.  

No mesmo sentido aduz Alvim (2018, p. 5): 

Como os bens são limitados, ao contrário das necessidades humanas, que 
são ilimitadas, surge entre os homens, relativamente a determinado bens, 
choques de forças que caracterizam um conflito de interesse, sendo esses 
conflitos inevitáveis no meio social. 
Ocorre um conflito entre dois interesses, quando a posição ou situação 
favorável à satisfação de uma necessidade exclui ou limita a posição ou 
situação favorável à satisfação de outra necessidade.  

 

Vale resguardar algumas críticas apontadas por Dinamarco (2013, p. 120) a tal 

concepção do que seria conflito, por vez que esta é muito ligada as relações de direito 

privado e não exprime o que realmente é relevante a vida social  que não é somente 

a teórica incidência de interesse mútuo em um bem  mas justamente as exigências 

não satisfeitas. 



14 
 

 Grinover, Cintra e Dinamarco (2003, p. 20) abordam por outro prisma a noção 

do que é o conflito, in verbis: 

[...] conflitos caracterizam-se por situações em que uma pessoa, pretendendo 
para si determinado bem, não pode obtê-lo  seja porque (a) aquele que 
poderia satisfazer a sua pretensão não a satisfaz, seja porque (b) o próprio 
direito proíbe a satisfação voluntária da pretensão (p.ex., a pretensão punitiva 
do Estado não pode ser satisfeita mediante um ato de submissão do 
indigitado criminoso). 

Observa que os aludidos doutrinadores nos lança o conceito de conflito ligada 

a pretensão não atendida, ou seja, o conflito inicia quando, uma pessoa almejando 

algo, não o tem, seja porque aquele que deveria satisfazê-la não a faz, como o filho 

que não recebe alimentos do pai, o servidor público que cumpre os requisitos para 

uma determinada gratificação e não a tem, ou porque o próprio direito proíbe a 

satisfação voluntária da pretensão. 

 Há também a concepção otimista do que seria o conflito, conforme se extrai 

das lições de Aragão (2018, p. 29) pregando que é necessário perceber que há uma 

perspectiva positiva no conflito, por este ter um potencial construtivo, manifestando na 

vontade de superar o estado atual das coisas, que ele não é sempre negativo, 

portanto, possibilitado a evolução e a mudança do status quo. 

De toda sorte, o conflito é encarado como uma crise na interação humana 

(TARTUCE, 2018. p. 22), tornando se imprescindível o estado de pacificação social. 

Pois, a situação conflituosa é caracterizada pela insatisfação de alguém  

enquanto perdura-se o conflito, há pelo menos um indivíduo envolvido nele insatisfeito 

e que isto, por sua vez, torna-se um fator antissocial  penoso a própria sociedade. 

(Grinover, et. al., 2003. p. 20). 

2.2 Métodos de resolução de conflitos 
 

O estado de pacificação social é um objetivo que devemos buscar  mesmo 

cientes de que nunca se chegará a sua forma plena, pois, como já dito, o conflito é 

inerente à vida em sociedade  e, para tanto, é possível se verificar algumas formas 

de resolução de conflitos. 

É inerente entendermos quais são os meios e como se desenvolve sua 

abordagem para, posteriormente, discorrer como o tema central do presente trabalho 

 constelação familiar  pode agregar a tais métodos. 
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2.2.1 Autotutela 
 

 Iniciamos comentando o que seria a forma mais primitiva de resolução de 

conflitos, presente, inclusive, em outras sociedades de animais. 

 Sua existência remonta os primórdios da civilização dos povos, há um tempo 

que inexistia, sequer, um Estado suficientemente forte para superar os ímpetos 

individuais dos homens, impondo a estes o direito acima da vontade dos particulares. 

(Grinover, et. al. 2003. p. 3) 

 A autotutela se caracteriza-se pela imposição, por meio da força, da vontade 

de uma das partes envolvidas no conflito em detrimento da vontade da outra. 

 Força esta que Neves (2016, p. 3) define da seguinte maneira: 

-se entender qualquer poder que a parte vencedora tenha 
condições de exercer sobre a parte derrotada, resultando na imposição de 
sua vontade. O fundamento dessa força não se limita ao aspecto físico, 
podendo-se se verificar nos aspectos efetivo, econômico, religioso etc. 

 Assim, embora seja mais facilmente imaginável a utilização da força física  a 

subjugação após um embate corpóreo -, também pode se haver a imposição da 

vontade pela utilização de métodos de coação moral, religiosa, psicológica, ou seja, 

qualquer forma apta a impelir a outra parte.  

 A utilização da autotutela é excepcional, evidentemente, pois, uma forma de 

solução de conflitos resultante do exercício da força não é a forma a ser prestigiada 

em um Estado democrático de direito (Neves, 2016. p.3). 

 Contudo, há situações em que o nosso ordenamento jurídico permite o 

exercício da autotutela, por exemplo: o desforço imediato da posse (art. 1.210, §1º do 

Código Civil - CC); o direito de retenção (arts. 578, 644, 1.219, 1.433, II e art. 1.434 

do CC); e os atos que mesmo tipificados como crimes sejam realizados em legítima 

defesa ou estado de necessidade (arts. 188, 929 e 930 do CC e arts. 24 e 25 do 

Código Penal), assim ressaltam Grinover, et. al. (2003, p. 29).  

 -se pela impossibilidade da presença 

imediata do Estado em determinados conflitos que exigem uma resposta rápida para 
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 Assim, discorrido o que se entende por autotutela, podemos seguir em explanar 

os outros métodos de resolução (composição) de conflitos subdividindo-os em 

heterocomposição e autocomposição. 

2.2.2 Heterocomposição 
 

 A heterocomposição é caracterizada pela intervenção de um agente exterior 

aos sujeitos (imparcial) da relação jurídica da qual se originou o conflito, o qual passa 

a conduzir a dinâmica da sua solução e será responsável pela decisão final. O 

deslinde da controvérsia é, portanto, adjudicado a um agente externo (ARAGÃO, 

2018, p. 41). 

 Os exemplos de métodos heterocompositivos são a (a)jurisdição e 

(b)arbitragem. 

 A jurisdição compreende-se pelo método de resolução do conflito no qual o 
Estado-Juiz tem o poder-dever de dirimir os impasses os quais é instado a participar, 
utilizando-se de normas predefinidas e aplicando o direito no caso concreto.  

 É, portanto, o método estatal de composição de conflito. 

 A jurisdição é um método heterocompositivo, na medida em que o juiz como 

um terceiro imparcial, resolve o conflito existente entre as partes (MARINONI, 2019) 

 Resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica, buscando a 

pacificação social através da atuação estatal, visando à aplicação do direito objetivo 

ao caso concreto (NEVES, 2016. p.1). 

 Didier Jr. (2017, p. 173) entende jurisdição como: 

[...]função atribuída a terceiro imparcial (a) de realizar o Direito de modo 
imperativo (b) e criativo (reconstrutivo) (c), reconhecendo/ 
efetivando/protegendo situações jurídicas (d) concretamente deduzidas (e), 
em decisão insuscetível de controle externo (f) e com aptidão para tornar-se 
indiscutível (g). 

 

 A jurisdição é resultado de um Estado suficientemente fortalecido, o qual pode 

impor sobre os particulares a sua solução para o conflito de interesses (Grinover, et. 

al. 2003). 
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O estudo da jurisdição é profundo e desviaria de sobremaneira do foco deste 

trabalho, nos furtaremos, dessa forma, a não se esmiuçar em todos os seus aspectos, 

nos limitando a estes apontamentos. 

 Por sua vez, a arbitragem, que, como já dito, é também um meio 

heterocompositivo de solucionar conflitos, ocorre quando partes capazes que de 

comum acordo, ante um litígio  e até mesmo por meio de convenção  estabelecem 

que um terceiro (podendo ser um colegiado) imparcial terás poderes para solucionar 

a controvérsia, sem a intervenção estatal (CAHALI, 2018, p. 125). 

 Conforme acentua Cu

 

 O mesmo autor complementa aduzindo que os árbitros não podem executar 

suas próprias sentenças, por não ser dotado de poder de império, contudo suas 

decisões têm natureza jurídica de título executivo judicial, prescindindo de 

homologação judicial para tanto. (2017, p. 34) 

 Cahali (2018, p.126) reconhece algumas vantagens de se optar pela arbitragem 

em desfavor da jurisdição, tais como: 

a) É possível, em certa medida, escolher o julgador, dentre as pessoas que 

mais inspiram confiança às partes, podendo se considerar o conhecimento 

específico sobre a matéria, experiência idade, conduta etc. 

b) O julgamento arbitral se faz em única instância, ou seja, sem a possibilidade 

de recursos. 

c) O procedimento é mais flexível, por ser mais pragmático e menos formal 

como se ocorre no processo jurisdicional. 

d) O cumprimento espontâneo das decisões, uma vez que foram as próprias 

partes que escolherem o julgador por vontade própria, pela confiança e seu 

pelos seus conhecimentos da matéria, havendo um maior respeito as decisões 

por ele tomadas e submetendo-se a eles de forma voluntária. 

e) A confidencialidade, porquanto os processos jurisdicionais são em regras 

públicos, não havendo a mesma obrigatoriedade nos processos arbitrais, 

resguardando, dessa forma, a privacidade da questão discutida. 
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f) Por fim, há também uma vantagem econômico-financeira. Mesmo que em 

primeiro momento os valores para se instaurar um procedimento arbitral seja 

desencorajador, o seu resultado final, fazendo uma ponderação custo-

benefício, bem como a celeridade na obtenção do resultado, mostra-se mais 

vantajoso quando se compara com os gastos em um processo na justiça 

estatal. 

 Contudo, não é toda espécie de conflito que o nosso ordenamento jurídico 

permite que seja resolvida pela arbitragem, conforme o art.1º da Lei n.º 9.307/1996 só 

poderá ser dirimida pela arbitragem questões que envolva direitos patrimoniais 

disponíveis (BRASIL, 1996).   

2.2.3 Autocomposição 
 

 Se heterocomposição é aquela na qual um agente externo ao conflito é 

chamado para dirimi-lo, a contrário sensu, a autocomposição é a modalidade em que 

as próprias partes envolvidas no impasse vão em busca da sua resolução. 

Aragão ressalta que nesta modalidade as propostas para a resolução do 

conflito advêm dos próprios litigantes, e não de um terceiro estranho à controvérsia, 

circunstância que, quando possível, viabiliza, em tese, uma maior amplitude e 

aceitação da gestão do conflito (2018, p. 43). 

A autocomposição é o método mais condizente com o Estado Democrático de 

Direito, pois a solução do conflito não vai mais se basear no exercício da força  como 

ocorre na autotutela  mas na vontade das partes (NEVES, 2016, p. 5).  

 Dessa maneira, Grinover, et. al. (2003) aludem que a autocomposição se 

expressa de três formas: a) desistência (renúncia à pretensão); b) submissão 

(renúncia à resistência oferecida à pretensão); e a c) transação (concessões 

recíprocas). 

 A submissão e a renúncia, podem ser consideradas soluções altruístas de 

conflito, pois são exercidas de forma unilateral cuja uma das partes abre mão do 

exercício de um direito que teoricamente o era legítimo (NEVES, 2016, p. 5). 

  Na submissão um dos sujeitos, ainda que legítima sua resistência, se submete 

à pretensão contrária (2016, p. 5). 
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 Exemplificando: João cobra de José uma dívida de 150 reais, este, mesmo 

acreditando que devia apenas 100 reais, paga mesmo assim da forma que lhe foi 

cobrada pelo seu credor.  

  Já a renúncia consiste na simples abdicação do seu direito, fazendo com isso 

que o conflito que foi gerado por sua ofensa o desapareça. (2016, p. 5). 

 Um exemplo de tal circunstância seria: João tem um crédito em desfavor de 

José de 150 reais, mas deixa de cobrá-lo para que não haja alguma indisposição entre 

os dois. 

 Por seu turno, a transação, não consiste mais em um ato unilateral, mas sim 

na concessão recíproca em que cada parte abdica parcialmente da sua pretensão 

para que se atinja a solução do conflito. Portanto, trata-se de um exercício de vontade 

bilateral das partes. 

 A transação é expressa mais comumente por meio da negociação, da 

conciliação e da mediação (ARAGÃO, 2018). 

 Na negociação, as partes tentam resolver suas divergências diretamente, ou 

seja, sem a participação de um terceiro (CAHALI, 2018, p.47). 

 

conflitos, pois assegura o domínio completo da solução aos sujeitos da relação, únicos 

que compreendem integralmente os contornos  

 Por sua vez, na mediação e na conciliação, existe o auxílio de um terceiro 

(conciliador ou mediador) que, no entanto, não tem o condão de decidir pela partes, 

mas tão somente de conduzir e facilitando na transação (ARAGÃO, 2018, p. 47). 

  

Didier Jr (2017, p. 308) argumenta que é sutil a diferença entre conciliação e 

mediação e que talvez, em um pensamento analiticamente mais rigoroso, em seu 

aspecto substancial inexistiria tal diferenciação. 

 Quanto ao objetivo, na conciliação, a finalidade principal é a solução do 

problema posto à análise, ao passo que na mediação o objetivo central é o 

restabelecimento da comunicação entre as partes e o aprimoramento da relação entre 

elas, assim indica os ensinamentos de Aragão (2018, p. 47). 
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 Outra diferença entre tais métodos é a que o mediador, diferentemente do 

conciliador, não propõe soluções do conflito para as partes, sendo seu objetivo, na 

verdade, descobrir as causas do conflito de forma a possibilitar sua remoção e assim 

chegar à sua solução  

 O Código de Processo Civil -CPC (Lei n.º 13.105/2015) também traz outra 

distinção entre tais institutos no tocante a espécie de conflito que deverá se submeter 

a um deles. 

Assim, de acordo com o §2º do art. 165 do CPC será de conciliação "nos casos 

em que não houver vínculo anterior entre as partes"; e será de mediação conforme o 

§3º do mesmo artigo, "nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes". 

Após a explanação sobre os meios de resolução de conflito é imprescindível o 

destaque de que a tendência mais moderna é a de que nenhum meio se sobressai a 

outro, mas sim de que cada tipo de conflito terá um meio mais adequado para resolvê-

lo, sendo um sistema integrado solução de conflitos.  

a 

de modo que há casos em que a melhor solução há de ser obtida pela mediação, 

enquanto outros pela conciliação, outros pela arbitragem e outros pela jurisdição. 

(CUNHA, 2017 p. 34). 

  Passaremos a discorrer como o Código de Processo Civil de 2015 passou a 

valorizar os métodos consensuais de conflitos. 

 

2.3 A valorização dos métodos consensuais de resolução de conflitos no 
código de processo civil de 2015 
 

 Quando outrora tratamos de jurisdição (2.2.2) aludimos que os Estados mais 

desenvolvidos puderam começar a impor sobre os particulares a sua solução para o 

conflito de interesses, o que deu origem à jurisdição estatal. 

 Ocorre que começou a ser observado que tal método, por si só, era inadequado 

ou insuficiente para se resolver todo e qualquer conflito, fatores como o formalismo, 

burocratização, o aumento das causas de litigiosidade numa sociedade cada vez mais 
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complexa e conflituosa, contribuíram para demonstrar tal crise, conforme ensina 

Grinover (2015, p. 2). 

 Houve, dessa forma, uma maior necessidade de se estimular os métodos 

consensuais de resolução de conflitos, capazes de encurtar ou evitar o processo 

jurisdicional.  

 Seguindo a mesma tendência, o legislador de 2015 confirmou o sucesso da 

mediação e da conciliação no ambiente judicial o incorporou no novo código de 

Processo Civil (CAHALI, 2018, p. 75). 

 Neste sentido, temos a preleção de Cunha (2017): 

Embora sirva para regular a solução jurisdicional do conflito, o CPC reforça a 
necessidade de se buscar a melhor e mais adequada solução do conflito, que 
pode não ser necessariamente obtida pela decisão judicial. A partir do 
princípio do estimulo à solução por autocomposição, foram estruturas regras 
que contribuem para a consecução de tal finalidade 

 O CPC de 2015 inovou nesta mesma orientação quando: a) dedica um capítulo 

inteiro para regular a mediação e a conciliação (arts. 165-175); b) estrutura o 

procedimento de modo a pôr a tentativa de autocomposição como ato anterior ao 

oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695); c) permite a homologação judicial 

de acordo extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, lll; art. 725, Vlll); d) permite que, 

no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto litigioso do processo (art. 

515, § 2º); e) permite acordos processuais (sobre o processo, não sobre o objeto do 

litígio) atípicos (art.190). (DIDIER, 2017. p. 304). 

 O §3º do artigo 3º é aquele que melhor traduz esta nova visão processual, pois 

 promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

 

 Cunha (2017, p.36) alega que tal dispositivo é uma norma promocional e que 

se faz necessário o esforço de capacitação de pessoal, criação de estrutura física, 

esclarecimento da população e treinamento dos servidores e dos profissionais no 

âmbito extrajudicial. 

  As disposições legais aludidas reforçam a ideia de justiça conciliativa na qual 

a conciliação e a mediação perdem sua antiga característica simplesmente negocial, 

para se classificar no amplo quadro de política judiciária, sendo uma forma de acesso 

a justiça. (Grinover, 2017, p. 3). 
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 Observamos, destarte, que o Código de Processo Civil de 2015 é fortemente 

influenciado pelo ideais mais moderno de aprimoramento dos meios de solução de 

conflitos, afastando a cultura beligerante tradicional e buscando integrar novas formas 

de se resolver os impasses, o que converge com âmago deste trabalho que buscará 

explorar o auxílio que a constelação familiar pode trazer para os fins de pacificação 

social.  

 Partimos, portanto, a explicar o que é constelação familiar. 
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3. CONSTELAÇÃO FAMILIAR: Delimitação conceitual e sua origem 

3.1 O criador e as teorias basilares

Anton Suitbert Hellinger, conhecido como Bert Hellinger, nasceu na Alemanha, 

no dia 18 de dezembro de  1925 e faleceu em 19 de setembro de 2019, foi sacerdote 

de formação católica e missionário dos Zulus, atuando na África do Sul por 16 anos, 

exercendo as funções de educador, psicanalista, terapeuta corporal, terapeuta de 

dinâmica de grupo e terapeuta familiar, conforme relatam Oldoni, Lippmann e Girardi 

(2018, p. 23). 

A ciência Hellingeriana se fundamenta na fenomenologia, no psicodrama, nas 

teorias da esculturas familiares de Virginia Satir e do inconsciente coletivo de Carl 

Gustav Jung, bem como no pensamento sistêmico de Fritjof Capra e do campo mórfico 

de Rupert Sheldrake, asseveram, assim, Aguiar, Ferreira, Mendes, Lima, Pereira, 

Bortoli, Damasceno e Rodrigues (2018, p. 5). 

Não cabe a esse trabalho exaurir as ideias supramencionadas, pois fugir-se-ia 

do seu propósito, não furtando ao leitor que pesquise e aprofunde-se cada uma 

destas. No entanto, mostra-se imprescindível que seja feitas tênues explicações, 

sobretudo, acerca da Fenomenologia, do Pensamento Sistêmico, das Esculturas 

Familiares, do Consciente Coletivo e Ressonância Mórfica.  

O conceito de fenomenologia, cunhado inicialmente por Edmund Husserl, seria 

o estudo, reflexão ou explicação dos fenômenos, ou seja, daquilo que se monstra 

pelos sentidos (aquilo que se vê, se sente, se cheira, se ouve e se prova), sendo, 

portanto, a metodologia que estuda a essência das coisas e a forma como elas são 

percebidas no universo. (2018, p. 6). 

Esclarecendo o que seria abordagem sistêmica de Hellinger, a qual aqui 

tratamos, esta se traduz como aquela abordagem que não enxerga o indivíduo de 

forma isolada, mas sim reconhecendo que ele faz parte de um conjunto como um todo, 

um sistema, um grupo, no qual existem relações multipessoais. 

Como assevera Hausner (2010, p. 23): 

Cada ser humano nasce numa família. Isso gera um vínculo que o liga a todos 

os membros dessa família. Uma instância oculta, que Bert Hellinger chama de 
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compartilha de um destino comum. A essas condições estamos expostos e 

subordinados, independentemente de nossa vontade. 

Assim, por essa perspectiva, não tem como analisar as relações do indivíduo 

sem se ater de que este tem uma origem e que esta origem, por sua vez, o influencia. 

Já a técnica das esculturas familiares que foi desenvolvido por Virginia Satir 

que, buscando solucionar um problema pessoal  um pai alcoólico , passou a estudar 

para compreender as próprias dinâmicas e conflitos familiares, relata assim Carvalho 

(2018, p. 18). 

A aludida técnica se desenvolvia, utilizando os membros da família objeto da 

terapia, a partir da representação  no sentido teatral - do sistema familiar, visando 

explorar a percepção de uma série de sensações e experimentações afetivas, 

cognitivas e emocionais. (OLIVEIRA, 2015).  

Os familiares posicionam a si e aos demais da forma como os percebem na 

teia familiar. Cada membro da família realiza o seu próprio arranjo. O objetivo é tornar 

clara a estrutura familiar através da representação. (SATIR, 1988). 

Bert Hellinger encontrou Virginia Satir nos anos 1970, quando pôde observar 

o método das esculturas familiares. Hellinger observou que uma pessoa estranha, 

chamada para representar um membro da família, passava a se sentir exatamente 

como a pessoa a qual representava, relata Carvalho (2018, p. 18). 

Carl Gustav Jung, ao teorizar sobre o inconsciente, passa a considerar a 

existência de um inconsciente coletivo e não mais apenas o individual, este sendo 

formado pelas experiências individuais de cada ser, já aquele sendo constituído por 

conteúdo inato e, portanto, herdado, tratando-se dos arquétipo ou das estruturas 

preexistentes (JUNG, 2000). 

Complementando a ideia do inconsciente coletivo, está a chamada 

Ressonância Mórfica, o método se utiliza, assim, da teoria de evolução dos campos 

morfogenéticos, formulada pelo biólogo britânico Rupert Sheldrake (1942), a qual 

postula, segundo Carvalho: 

 
A hipótese de que as mentes de todos os indivíduos de uma espécie se 
encontram unidas, formando parte de um mesmo campo mental planetário 
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- campo morfogenético -, no qual a mente dos indivíduos afeta o campo e 
este a mente dos indivíduos por ressonância mórfica. A Teoria do 100º 
Macaco explica de forma fabulosa o processo de ressonância. Ao longo 
da costa do Japão, os cientistas estudam colônias de macacos habitantes 
de ilhas isoladas, há mais de trinta anos. Para poder manter o registro dos 
macacos, eles colocavam batatas doces na praia, para que os animas as 
comessem. Um dia, uma macaca de 18 meses chamada Imo começou a 
lavar a sua batata no mar, antes de comê-la. Podemos imaginar que seu 
sabor ficava assim mais agradável, pois o tubérculo estava livre da areia 
e do cascalho e, talvez, ligeiramente salgada. Imo mostrou aos outros 
macacos de sua idade e à sua mãe como fazer aquilo; os animais jovens 
mostraram às próprias mães e, aos poucos, mais e mais macacos 
passaram a lavar as batatas em vez de comê-las com areia e tudo. No 
princípio, só os adultos que tinham imitado seus filhos aprenderam o jeito 
novo; gradualmente, outros também adotaram o novo procedimento. Um 
dia, os observadores perceberam que todos os macacos de determinada 
ilha lavavam suas batatas doces; Embora isso fosse significativo, o que foi 
ainda mais fascinante de registrar foi que, quando essa mudança 
aconteceu, o comportamento dos animais nas outras ilhas também mudou: 
todos eles agora lavavam suas batatas, e isso apesar do fato de que as 
colônias de macacos das outras ilhas não tinham tido contato direto com 
a primeira. (2018, p. 21). 

 Assim, com as noções preliminares já expostas é possível passar o que seria 

propriamente constelação familiar, o qual, para fins didáticos, será subdivida em dois 

polos, dispostos da seguinte forma: um substrato do método-fenomenológico e um 

substrato axiológico-filosófico, a seguir esmiuçados. 

3.2 Método da constelação familiar 

A constelação familiar é um método psicoterapêutico com abordagem subjetiva 

e sistêmica, que explora a carga de informações inconscientes herdadas dos nossos 

grupos familiares, utilizando-se para isso de representantes que se portarão como os 

entes do grupo que estiver sendo constelado. 

Dessa maneira, para se iniciar uma sessão de constelação familiar se faz 

necessários três categorias de sujeitos: o constelado (cliente); o constelador 

(terapeuta); e os representantes. 

O constelado é aquele que traz uma questão pessoal sua a ser explorada na 

constelação familiar, conversa previamente com o constelador sobre tal aflição e 

durante a sessão pode participar escolhendo os representantes, bem como, em 

algumas espécies de abordagem, representando a si. 
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O constelador é aquele que coordena a constelação familiar, eventualmente o 

terapeuta solicita ao cliente, no início do trabalho, informações sobre a história de sua 

 Durante a sessão tem a 

função de facilitar a relação entre os representantes, o campo mórfico do constelado 

e a questão a ser trabalhada, observando-a de forma sistêmica e abordando-a a partir 

da perspectiva axiológica-filosófica próprias da constelação familiar  a qual 

abordaremos alhures no subcapítulo 2.3.  

Os representantes são pessoas que compõem o grupo de constelação familiar, 

os quais são escolhidos para representarem, sem necessariamente conhecerem ou 

saberem do objeto da constelação, entes que fazem parte do sistema a ser trabalhado 

(a pessoa do constelado, seus parentes próximos como pais, irmão e avós, são os 

mais frequentes, como também, não há impeditivo, que sejam representados entes 

não personificados ou abstratos, como doenças, medos, trabalho, locais, dentre 

outros). 

Em algumas linhas de abordagem, são utilizados objetos inanimados como 

bonecos (muito comumente utiliza-se a linha de bonecos Playmobil® devido as suas 

articulações, possibilitando que estes façam movimentos) ou folhas de papel, para 

substituir os representantes, na chamada constelação familiar individual. 

Quanto ao método, nos aduz Schneider (2013, p. 16), é simples, onde o 

terapeuta pede ao cliente, num grupo terapêutico ou de desenvolvimento pessoal, que 

posicione, em conformidade com suas mútuas relações, indivíduos que tenham papel 

significante no tocante à questão ou necessidade por ele trazida. São, por exemplo, 

pessoas mais íntimas de sua família de origem, a saber, ele próprio, seus pais e 

irmãos, às vezes apenas ele e seus pais ou ele e um sintoma que o incomoda. 

 Para representar os personagens, o cliente escolhe certos participantes do 

grupo e os posiciona no recinto, de acordo com suas mútuas relações, sem fazer 

comentários. 

 Ele deve fazer isso a partir de seu sentimento, portanto, sem buscar 

justificativas, sem escolher um determinado período de sua vida, e sem imaginar 

determinadas cenas que vivenciou em sua família. Simplesmente se deixa conduzir 

por um impulso interno indiferenciado e por uma atitude amorosa.  
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Complementa, Oldoni, Lippmann e Girardi (2018,  p. 32), que o constelado 

escolhe pessoas que  terão a função de representar os membros de sua família, os 

 do sistema do sujeito que terá suas questões 

trabalhadas. 

Tal fase nos evidencia a influência das esculturas familiares de Satir que 

explicamos anteriormente neste trabalho (capítulo 2.1), no método da constelação 

familiar.  

Após a montagem, passa-se a observar como os representantes se 

comportam, e a partir do momento em que entram na constelação, eles começam a 

sentir-se e a portar-se como as pessoas que estão representando ( HELLINGER; 

HÖVEL, 2006; HELLINGER, 2005) 

Sobre tal fenômeno, vale citar a seguinte declaração de Scnheider (2013, p.10): 

O que há de extraordinário nas constelações familiares é 
primeiramente o próprio método. É singular e fascinante observar, 
quando um cliente coloca em cena pessoas estranhas para 
representar seus familiares em suas relações recíprocas, como 
essas pessoas, sem prévias informações, vivenciam sentimentos 
e usam palavras semelhantes às deles e, eventualmente, até 
mesmo reproduzem os seus sintomas. 

 Uma vez ciente de tais acontecimentos durante a sessão, fica demonstrado a 

importância e a influência da Fenomenologia, uma vez que quem já participou de uma 

sessão de constelação familiar percebe-se como tais fenômenos são reais e não 

podem ser negados, não sendo, por sua vez, fundamentados em crenças religiosas e 

nem misticismo, mas sim em aspectos científicos e empíricos  expostos no capítulo 

anterior. Hellinger já declarou que não ousa explicar porque isso ocorre, mas também 

não pode negar tal acontecimento. (SCHNEIDER, 2013, p. 16). 

Por fim, o decisivo é que o movimento dos representantes, seja ele autônomo 

ou conduzido pelo terapeuta, encaminhe, através da descoberta da dinâmica anímica 

(SCHNEIDER, 2013, p. 16). 

Após o desdobramento do método terapêutico em pauta, chega-se à uma 

imagem de solução. Costuma ser um momento em que os representantes sentem-se 
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em paz, aliviados e satisfeitos, conforme relatam Aguiar, Ferreira, Mendes, Lima, 

Pereira, Bortoli, Damasceno e Rodrigues (2018, p. 43). 

Terminada a sessão, o constelado, por ter tido a oportunidade de ter 

acompanhado a sua dinâmica como um sujeito externo, é capaz de refletir sobre suas 

questões e seus conflitos que foram ali trabalhados. 

3.3 Substrato axiológico-filosófico: as ordens do amor 

 Quando abordamos sobre constelação familiar é imprescindível que tratemos 

da ótica que Bert Hellinger dá as relação que ocorrem dentro dos grupos interpessoais 

em que nos encontramos (família, trabalho, amigos ou quaisquer outros), tais 

s quais trataremos 

como o substrato axiológico-filosófico das constelações familiares, pois, ao bom 

desenvolvimento do método em si, se faz necessária tal visão de mundo. 

 Melhor esclarecendo, Aguiar, Ferreira, Mendes, Lima, Pereira, Bortoli, 

Damasceno e Rodrigues (2018, p.53) nos aluem que Hellinger descobriu que existem 

princípios que regem os relacionamentos e que agem mesmo sem o conhecimento 

ou a vontade dos envolvidos, denominando-  

 Observe-se que Hellinger não estabeleceu estas leis a partir de um juízo 

racional ou moral, mas sim, constatando empiricamente, que, quando tais leis não 

eram cumpridas, começavam a acontecer desordens, a que ele denominou  

emaranhamentos, assim aduz Batista(2019, p. 19) 

Conforme o próprio Hellinger (2006, p. 25), em todos os nossos 

relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam uma sobre as outras de 

maneira complexa: a necessidade de pertencer, isto é, de vinculação; a necessidade 

de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber; e a  necessidade de segurança 

proporcionada pela convenção e previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de 

ordem. 

Em suma, portanto, podemos observar que as ordens do amor são três: a lei 

do pertencimento, do equilíbrio do dar e receber e a da precedência.  
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Continua o autor (HELLINGER, 2006, p. 25) que estas necessidades limitam 

nossos relacionamentos, mas também os tornam possíveis, pois tanto refletem quanto 

facilitam a necessidade humana fundamental de relacionamento íntimo com os outros. 

Partimos, então, a pormenorizar cada uma das três Leis de Hellinger: 

 A Lei do pertencimento é a noção de que cada um pertence ao grupo, estando 

vinculado neste, sobre o tema citamos Hellinger (2006, p. 155-156): 

Todos os membros, no sistema, têm igual direito a participação e nenhum pode 
negar ao outro o seu lugar. O sistema familiar se rompe quando um membro 

 

 Tem-se, portanto, que a primeira Lei Sistêmica é de que cada um tem sem local 

no grupo, de tal sorte que nenhum deve ser excluído, todos têm o direito de pertencer 

ao sistema e devem ser reconhecidos e aceitos. 

 Sob tal premissa, podemos afirmar que, por exemplo, em um ambiente 

familiar no qual um filho não reconhece um pai, excluindo-o  seja por alguma mágoa 

que carrega  ou, tratando no ambiente do trabalho, onde um empregado não tem o 

seu trabalho reconhecido e é, por conseguinte, preterido, estaremos nos deparando 

com uma situação de desequilíbrio, por esta sendo desrespeitada tal lei sistêmica.  

 Também pela vontade do pertencer é que buscamos repetir padrões do grupo 

em que nos inserimos, v.g., em uma família onde todos os homens são alcoólatras, 

há uma tendência que os novos homens que surgirem nessa família reproduzam esse 

movimento. ( HELLINGER, 2008). 

 A Lei do equilíbrio entre o dar e o receber, a segunda ordem do amor que 

trataremos, consiste na concepção de que estamos em constante troca mútua com as 

pessoas que nos relacionamos. Assim descreve Hellinger (2006, p. 31): 

Nossos relacionamentos, bem como nossas experiências de culpa e inocência, 
começa, com o dar e o receber. Nós nos sentimos credores quando damos e 
devedores quando recebemos. O equilíbrio entre o crédito e débito é a segunda 
dinâmica fundamental de culpa e inocência nos relacionamentos. Favorece 
todos os relacionamentos, pois tanto o que dá quanto o que recebe conhecem 
a paz se o dar e o receber forem iguais. 

 Concluímos que, a partir da visão do teórico, um relacionamento no qual 

houvesse o desequilíbrio entre o dar e o receber estaria em desarmonia, um exemplo 
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seria: um casal em que um dos parceiros fosse totalmente dedicado a relação, 

enquanto o outro fosse desdenhoso com esta; ou um empregado que trabalhasse de 

forma herculana, enquanto sua gratificação não condissesse com o seu empenho e 

qualificação. 

 Para Hellinger existem três tipos de troca, no qual ele denúncia os vícios de 

algumas (2008. p. 32 e 33):  

(I) A abstinência, em que uma pessoa prefere não receber, escapando ou 

fechando-se, para não se sentir na obrigação de compensar, o vício 

maior de tal espécie de troca é que a pessoa que assim age tem o gozo 

de vida limitado pela estreiteza de seu envolvimento, se sentindo vazias 

e insatisfeitas;  

(II) A prestimosidade no qual há predileção pelo sentimento de crédito, a 

pessoa dá, mas não quer receber nada, o autor critica esta forma de 

troca pois 

só deseja dar sem receber apega-se a uma ilusão de superioridade, 

 

(III) A troca total, por fim, é o ideal para Hellinger, pois nesta modalidade 

haveria o equilíbrio, é o contentamento que  se segue quando damos e 

recebemos plenamente: o doador recebe, o recebedor dá. 

Ocorre que Hellinger também admite que há relações nas quais não é possível 

o equilíbrio entre o dar e o receber, assumindo fluxos diferentes, é o exemplo da 

relação entre pais e filhos e professores e alunos. 

O equilíbrio entre o dar e o receber aqui acontece quando aqueles passam para 

a geração futura o que receberam, ou seja, o filho não poderá retribuir tudo o que 

recebe do pai, mas poderá passar para o seu filho e assim se encontrará o equilíbrio, 

é assim dado como princípio da bola de ouro. 

A precedência é a última Lei Sistêmica, na qual aqueles que chegaram primeiro 

ao sistema prevalecem aqueles que chegaram posteriormente. Conforme Hellinger 

(2008 p. 25), há uma hierarquia baseada no momento em que se começa a pertencer 

a um sistema, sendo esta a ordem de origem, que se orienta pela sequência 

cronológica do ingresso ao sistema. 
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Conforme Hausner (2010, p.24), os pais têm prioridade em relação aos filhos, o 

primeiro filho em relação ao segundo, mas entre famílias a que foi fundada ou surgiu 

por último tem precedência sobre a anterior. 

Nos esclarece Aguiar, Ferreira, Mendes, Lima, Pereira, Bortoli, Damasceno e 

Rodrigues (2018, p.54) que a ordem de origem dos membros num sistema familiar é 

um fator muito importante a ser visto e honrado por todos os que dele fazem parte.  

  Como exemplos de desrespeito a essa lei temos: menores infratores que 

assumiram papel de um de seus genitores para garantir o sustento da família e 

praticam crimes para conseguir tal intento, ou do filho, para evitar a separação dos 

pais, ocupa inconscientemente o lugar de um deles e dá suporte e cuidados que o 

outro precisava, e não recebeu (MANNÉ, 2008). 

As leis sistêmicas são condensadas por Hausner (2010), vejamos: 

Cada ser humano nasce numa família. Isso gera um vínculo que o liga 
a todos os membros dessa família. Uma instância oculta, que Bert 

reinam na família enquanto compartilha de um destino comum. A essas 
condições estamos expostos e subordinados, independentemente de 
nossa vontade. Essa instância vela pelo vínculo no sistema, pelo 
equilíbrio entre o dar e o receber, assim como no destino e pela 
preservação da ordem. 

 Portanto, são estas as Ordens do Amor desenvolvida por Bert Hellinger que 

as desenvolveu a partir de sua visão sensível de como se dão as relações de grupos 

e que quando observadas proporcionam o equilíbrio do sistema. 

 Dessa maneira, concluem Aguiar, Ferreira, Mendes, Lima, Pereira, Bortoli, 

Damasceno e Rodrigues (2018, p.58), que viver em harmonia é equilibrar os 

vínculos, é permitir o fluxo do amor por meio do respeito às Leis Sistêmicas, em que 

cada um exerça o seu direito de pertencer e ocupe o seu devido lugar, participando 

adequadamente da economia sistêmica do dar e receber. 

 Passemos a discorrer no próximo capítulo como as constelações familiares 

podem auxiliar a autocomposição conflitos, no chamado direito sistêmico, as formas 

que estão utilizando tal método e seus resultados. 
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4. DO DIREITO SISTÊMICO E SUAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO 

4.1 Do direito sistêmico

 Inicialmente, cumpre destacar que objeto a ser discorrido nesse capítulo, o 

direito sistêmico, não se trata propriamente de um novo ramo do direito e não se 

preocupa em estudar, por sua vez, um diploma legal específico - a exemplo do Direito 

Processual Civil cujo o objeto de estudo principal é o CPC ou o Direito Penal que é 

o Código Penal -. 

 Direito Sistêmico se trata como uma nova perspectiva de se lidar e operar o 

direito, utilizando, para tanto, do substrato axiológico-filosófico discorrido no capítulo 

3.3 deste trabalho  e quando possível do próprio método  da constelação familiar.  

 Q

do Tribunal de Justiça da Bahia, pioneiro na utilização das constelações familiares 

(AGUIAR et al., 2018) e que, por sua vez, o define da seguinte forma: 

análise do direito sob uma ótica baseada nas ordens superiores que 
regem as relações humanas, segundo a ciência das constelações 
sistêmicas desenvolvida pelo terapeuta e filósofo alemão Bert 
Hellinger (STORCH, 2011). 

 Tal concepção vem na contramão da cultura beligerante tradicional do direito, 

nos propondo a buscar a solução cooperativa e pacífica  e não competitiva  vindo 

a calhar na necessidade de pacificação social, conforme aduzem Oldoni, Lippmann 

e Girardi (2018, p. 42). 

 Storch (2011) aponta as falhas que o olhar tradicional do direito nos 

acarretam. Vejamos: 

Numa ação de divórcio, a solução jurídica relativa aos filhos menores pode 
ser simplesmente definir qual dos pais ficará com a guarda, como será o 
regime de visitas e qual será o valor da pensão. É o que usualmente se faz. 
Mas de nada adiantará uma decisão judicial imposta se os pais continuarem 
se atacando. Independentemente do valor da pensão ou de quem será o 
guardião, os filhos crescerão como se eles mesmos fossem os alvos dos 
ataques de ambos os pais. 

 Em outra oportunidade também denunciou o autor (STORCH, 2018): 

A tradicional forma de lidar com conflitos no Judiciário já não é vista como 
a mais eficiente. Uma sentença de mérito, proferida pelo juiz, quase sempre 
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gera inconformismo e não raro desagrada a ambas as partes. Em muitos 
casos, enseja a interposição de recursos e manobras processuais ou 
extraprocessuais que dificultam a execução. Como consequência, a 
pendência tende a se prolongar, gerando custos ao Estado e incerteza e 
sofrimento para as partes. 

 Dessa maneira, o direito sistêmico propõe ser uma lente do direito que o 

enxerga de forma mais ampla, observando além do que consta no processo, 

identificando o que está por trás da origem do litígio, (AGUIAR, et al., 2018), tentando 

resolver o conflito no seu âmago. 

 O Direito Sistêmico parte da premissa que as partes em conflito são membros 

de um mesmo sistema, e ao mesmo tempo em que vê cada uma delas vinculada a 

outros sistemas dos quais simultaneamente façam parte (família, categoria 

profissional, etnia, religião etc.) e busca encontrar a solução que, considerando todo 

esse contexto, traga maior equilíbrio (STORCH, 2018) Tal equilíbrio é encontrado 

quando as leis sistêmicas  o dar e o receber; o pertencer e a precedência  estão 

em situação de homeostase. 

 É propósito do direito sistêmico identificar por qual motivo o sistema, cujos 

litigantes integram, está em desarmonia - não se atendo tão somente aos aspectos 

legais e processuais  e tentando fazer com que os integrantes entendam a origem 

desse conflito para que, então, este seja solucionado. 

 Há, portanto, o envolvimento em conjunto para resolução do conflito e não 

somente, como é na dinâmica tradicional da jurisdição como forma de 

heterocomposição, de um ente (Estado-Juiz) que impõe aos envolvidos a solução 

que lhe convém a partir da pura aplicação das leis. 

4.2 Fundamentação normativa do Direito Sistêmico 

 Entendido o que seria o direito sistêmico, necessário se faz entender o 

arcabouço normativo que embasa a sua utilização. 

 Inicialmente, precisamos compreender que a Constituição 1988 dita que a 

dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, conforme o art. 1º, inciso III, e, além disso, é um objetivo fundamental a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, por força do art. 3º, I. 

 Sobre essas premissas, Souza (2019, p. 84) conclui que a conjugação destes 
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dois dispositivos revela a preocupação do constituinte com o desenvolvimento 

humano, a vida em sociedade e, consequentemente, a resolução de conflitos. 

 Assim, a implementação de novas ferramentas de resolução de conflitos que 

consideram as transformações sociais e viabilizem a pacificação social, pautada no 

respeito aos direitos fundamentais é compatível com a ordem constitucional vigente 

(SOUZA, 2019, p. 85). 

Portanto, podemos afirmar que o direito sistêmico está incluso nestas tenazes, 

pois este visa buscar uma forma mais humanizada de tratar as relações jurídicas e 

os seus conflitos. 

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015, como discorrido outrora no 

tópico 2.3, foi fortemente influenciado pelo ideais mais moderno de aprimoramento 

dos meios de solução de conflitos, afastando a cultura beligerante tradicional e 

buscando integrar novas formas de se resolver os impasses. 

Merece atenção especial o art. 694 do referido diploma legal, pois preleciona 

consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de 

 

 Portanto, mais do que a compreensão do processo como procedimento 

destinado a sentença, é necessário que a justiça seja auxiliada por outras áreas de 

conhecimentos na busca da solução consensual dos conflitos. 

 Podemos concluir que a constelação familiar é uma área do conhecimento 

diverso do direito que poderá o auxiliar na busca da pacificação social, por vislumbrar 

as relações humanas por uma óptica própria em que o conflito vai além do que é 

demonstrado, com raízes, as vezes, transgeracionais, no qual a imposição formal de 

uma sentença nem sempre é capaz de resolvê-lo. 

 Por fim, o Conselho Nacional de Justiça, visando a necessidade de se 

consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 

mecanismos consensuais de solução de litígios e considerando que a conciliação e 

a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de 

litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país 
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tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de 

recursos e de execução de sentenças, editou a Resolução n.º 125 de 29 de 

novembro de 2010. 

 Conforme Oldoni et. al. (2017, p. 44) os objetivos dessa resolução são 

disseminar a cultura de pacificação social e estimular a prestação de serviços 

autocompositivos de qualidade, bem como incentivar os tribunais a se organizarem 

e planejarem programas amplos de autocomposição e, além disso, reafirmar a 

função de agente apoiador da implantação de políticas públicas do CNJ. 

 Trata-se, portanto, de uma abertura a utilização da postura sistêmica da 

constelação familiar pelo profissional do direito, no qual todos os sujeitos 

advogados, juízes, promotores etc  devem ser considerados membros de um 

mesmo sistema, no qual deve atuar juntos na busca de uma melhor solução para os 

conflitos sociais. (AGUIAR, et. al., 2018, p. 74). 

 Pelo exposto, fica explícita a fundamentação normativa que possibilita a 

utilização da constelação familiar no direito pátrio que, por sua vez, torna-se um meio 

inovador no mundo jurídico importante e eficiente na tratativa de litígios, contribuindo 

com a cultura de paz (AGUIAR, et. al., 2018, p. 75).  

4.3 Dos endossos institucionais: OAB e Tribunais de Justiça 

 O direito sistêmico vem se popularizando no cenário jurídico nacional e 

instituições já consagradas como a Ordem dos Advogados do Brasil  OAB e 

diversos Tribunais de Justiça, reconhecendo a benesses proporcionadas por este, 

estão promovendo a utilização desta nova visão do direito. 

 Dentro da estrutura que compõe a OAB existem as comissões, órgãos de 

assessoramento que tem por finalidade auxiliar a diretoria e o conselho seccional no 

cumprimento dos seus objetivos institucionais (art. 109 do Regulamento Geral da 

OAB) 

Pois bem, em diversos conselhos regionais da OAB foram instituídas 

Comissões de Direito Sistêmico  CDS que têm atribuições de promover workshops, 

seminários, palestras em caráter interdisciplinar, estudos, pareceres e pesquisas, 

bem como de aproximar os profissionais que pretendam atuar de forma sistêmica, 
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promovendo sua integração. 

A Comissão de Direito Sistêmico da seccional do Ceará fez o levantamento 

de que há outras comissões sobre o mesmo tema em 20 (vinte) outros estados, além 

do Distrito Federal, assim dispostos: 

Região Norte é a região com menos CDS, presentes apenas no Acre e no 

Pará. 

Região Nordeste: Rio Grande do Norte é o único estado que ainda não tem 

CDS, havendo portanto nos outros 8(oito) estados: Piauí, Ceará  o qual conta 

também com CDS na subseção de Juazeiro do Norte -, Paraíba, Pernambuco  

incluída CDS na subseção de Olinda e Petrolina  Alagoas, Sergipe e Bahia  com 

CDS também na subseção de Ilhéus, Juazeiro e Itabuna-. 

Região Centro-Oeste: presente em 3(três)  Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Goiás-  dos 4(estados) excluído Tocantins- bem como no Distrito Federal. 

Região Sudeste: a presença de CDS é unânime em todos os 4(quatro) 

estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Região Sul: também presente em todos os seus estados, há CDS em três 

estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina  cumpre destacar que esta 

foi a primeira CDS do país. 

Dessa maneira, é possível perceber a crescente popularização do direito 

sistêmico no corpo institucional da Ordem do Advogados do Brasil e não é diferente 

no judiciário nacional, como demonstraremos a seguir. 

Conforme levantamento de Aguiar et. al. (2018, p. 75), a técnica das 

constelações sistêmicas já vem sendo aplicada em pelo menos 20(vinte) tribunais 

no país, em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro e em diferentes fases 

processuais ou pré-processuais, as autoras comprovam o alegado da seguinte 

forma: 

A região nordeste foi pioneira neste tema, pois nos idos de 2012 e 2013, o 

Tribunal de Justiça da Bahia, mais precisamente na Vara de Família do município de 
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Castro Alves(BA), a utilização da técnica foi introduzida, pelo já mencionado juiz 

Sami Storch, nas ações que ali tramitavam, a prática foi expandida para outras varas, 

tais como a Vara Criminal e a de Infância e Juventude do município de Amargosa e 

a 2ª Vara de Família de Itabuna. 

Em 2015, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi homenageado por ter 

alcançado o maior índice de acordos durante a 9ª Semana Nacional de Conciliação, 

realizada em 2014, na V edição do Prêmio Conciliar é Legal. 

Diversos outros Tribunais de Justiça seguiram o exemplo, tais como os dos 

seguintes estados: Ceará, Sergipe, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio 

Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, além do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

As experiências nos tribunais consistem em realização de workshops, 

multirões de conciliação com vivências sistêmicas, aplicação em varas criminais e 

da juventude, e em varas de direito de família. 

O Conselho Nacional de Justiça em 2016, já reconheceu as vantagens da 

aplicação das Constelações Familiares no Judiciário como método de humanização 

do direito e das práticas de conciliação. (CNJ, 2016)  

4.4 Das manifestações do direito sistêmico 

 Explicado teoricamente o que seria o direito sistêmico, faz se imprescindível 

demonstrar como esse pode se externalizar e como já vem sendo utilizado. 

Como já mencionado neste trabalho, Sami Storch foi pioneiro na utilização 

das constelações familiares no judiciário brasileiro e, conforme Oldoni et. al. (2017, 

p. 53), nos idos 2010, quando trabalhava como juiz de direito em Palmeiras/BA, 

utilizou da aludida técnica pela primeira vez, durante a ação de guarda de uma 

menina de quatro anos. 

No caso em questão, mãe e avó queriam a guarda da criança (filha/neta) e 

trocavam acusações sérias. Sami Storch percebeu que o caso não poderia ser 

solucionado apenas com uma decisão sobre a guarda da menina, já que qualquer 
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que fosse a decisão, permaneceria o drama e o sofrimento da menor, causado pela 

disputa entre mãe e avó (OLDONI ET. AL., 2017, p. 53). 

No dia da audiência, o magistrado levou consigo um kit de bonecos, que utiliza 

para a prática da terapia de constelações familiares  já mencionamos como se dá 

tal técnica no item 3.2 deste trabalho - quando chamou a menina para ser ouvida, 

colocou os bonecos em cima da mesa, pedindo para que ela posicionasse os 

brinquedos e montasse a história da família, mostrando quais bonecos representava 

cada membro familiar (OLDONI ET. AL., 2017, p. 53). 

Perguntou, então, onde a menina se sentia melhor, o que acontecia quando se 

aproximava da mãe ou da avó e outros personagens da família. E ela pôde expressar 

que se sentia melhor com a mãe, ainda que apresentasse um carinho grande pela avó 

e que ficasse bem com as duas (OLDONI ET. AL., 2017, p. 54). 

Tal dinâmica possibilitou que os sujeitos envolvidos no processo percebessem 

qual seria a solução que melhor se coadunaria com o interesse da menor, uma vez 

que a constelação familiar tem o condão revelar o que está oculto ou aquilo que não 

se quer ver ou perceber. (OLDONI ET. AL., 2017, p. 54). 

Dando continuidade a empreitada, conforme relatam Aguiar et. al. (2018, p. 77), 

Sami Storch, nos anos de 2012 e 2013, utilizou a técnica da constelação familiar nas 

ações que tramitavam na Vara de Família do município de Castro Alves (BA), o qual 

era juiz, selecionando processos para participar da vivência em constelação que 

tratavam de divórcio, alimentos e guarda de filhos. 

 Antes das audiências de mediação e conciliação, na presença de todos os 

filhos 

meditação e, logo em seguida, constelava 3 (três) processos. (AGUIAR, ET. AL., 

2018, p. 77).  

 Os processos selecionados, eram similares com os das demais pessoas 

presentes, o que possibilitou que muitos se identificassem com o que estava sendo 

constelado, fazendo com que os litigantes refletissem o seu papel e o real motivo dos 

seus conflitos.  
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O resultado foi que das 90 audiências dos processos nos quais pelo menos 

uma das partes participou da vivência de constelações, o índice de conciliações foi de 

91%; nos demais, foi de 73%. Nos processos em que ambas as partes participaram 

da vivência de constelações, o índice de acordos foi de 100%, conforme dados do 

CNJ (2014). 

Aguiar et. al. relatam ainda que aplicações da constelação familiar no Judiciário 

ocorreram também por meio da Coordenação da central de Conciliação, Mediação e 

arbitragem do Tribunal de Justiça da Paraíba, em meados de novembro de 2017 

(2018, p. 82). 

Na oportunidade, a juíza Wilka Vilela Domingues, titular da 5ª Vara de Família 

e Registro Civil de João Pessoa/PB empregou a técnica em cerca de 30 processos, 

que tratavam de guarda, divórcio, alienação parental e regulamentação de visitas. As 

partes de cada processos foram convidadas a participarem de palestra e vivência 

p. 82). 

 Outra utilização da constelação familiar no Judiciário, também relatada por 

Aguiar et. al., 

idealizado pelo juiz André Tredinnick, da 1ª Vara de Família do Fórum Regional da 

Leopoldina, na qual foram selecionados cerca de 300(trezentos) casos com contextos 

semelhantes de guarda de filhos e pensão alimentícia, em que os representantes 

legais foram solicitados a participarem dos encontros, com intuito de apresentarem e 

utilizarem a constelação familiar por uma equipe multidisciplinar da Associação Praxis 

Sistêmica.  

Ao fim de cada sessão, os participantes avaliaram os benefícios do método por 

meio de um formulário. Os resultados preliminares das pesquisas demonstram que o 

índice de aprovação da técnica chegou a 80%. Ademais, nas audiências realizadas 

após a utilização da constelação, 86% sucederam em acordos. 

Conforme Ferreira (2019, p.37), ao participarem de uma sessão de constelação 

familiar do projeto, as pessoas saem estimuladas a pensar sobre si mesmas e em que 

medida suas ações podem contribuir para a transformação em sua forma de 
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relacionar-

entrando em um espaço de construção dialógica da solução. 

Oldoni et. al. (2017, p. 99) aduzem, em algumas situações fica evidente que 

quando uma determinada pessoa procura o Poder Judiciário para a solução de seus 

conflitos, ela não quer paz, se quer, não a encontrará ali. Ela almeja aliados para 

pessoa e não pode ser imposta por agente externos. 

Dessa maneira, a constelação propõe o contrário disso, não buscando acentuar 

as relações conflituosas, contribuindo para ampliação de nossas percepções 

referentes às relações familiares, de modo geral. Essa percepção sistêmica facilita o 

olhar sobre si mesmo e a descoberta de possibilidades para mudanças cotidianas em 

benefício de uma vida funcional: mais liberdade e bem-estar entre os envolvidos 

(FERREIRA, 2019, p. 37). 

Tredinnick (2019, p. 18) entende que a terapia da Constelação Familiar é 

bastante indicada e eficaz em grande parte partindo dos princípios da voluntariedade 

plenamente informada, do laicismo, da brevidade e da neutralidade e sigilo, com o 

emprego da técnica por terapeutas formados em cursos teóricos e práticos 

consagrados. 

 Portanto, ao aplicar a técnica da constelação familiar no âmbito do judiciário é 

mister que o jurisdicionado seja bem informado acerca de como se desenvolve a 

técnica, não a relacionando com nenhuma religião, esoterismo ou misticismo, 

resguardando o sigilo das informação que são reveladas durante a prática e que esta 

seja dirigida por um profissional constelador com real formação e experiência na área 

de constelação familiar. 

O autor também ressalta a necessidade de que seja assegurada às partes 

envolvidas a plena voluntariedade de sua participação na técnica, sem qualquer 

impacto no andamento do processo e o direito de ter sua causa examinada a qualquer 

tempo pela autoridade judiciária (TREDINNICK, 2019, p. 18). 

 Assim, caso seja da vontade do jurisdicionado envolvido, a constelação não 

poderá excluir a tradicional apreciação da causa por parte do Poder Judiciário e tanto 

quanto possível deverá esclarecer esse ponto aos constelados. 
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Contudo, a utilização da aludida técnica não se restringe a sua utilização no 

âmbito do próprio Poder Judiciário de forma endoprocessuais, há também sua 

utilização extraprocessual, anterior a qualquer judicialização aplicada no que 

denominamos de advocacia sistêmica. 

Nesta perspectiva, o papel do profissional vai muito além do ajuizamento da 

ação e do acompanhamento do processo judicial, o profissional da advocacia 

capacitado para atuar sistemicamente será responsável por, através de seu 

acompanhamento, contribuir para que o conflito real de seu cliente seja trabalhado ao 

longo do procedimento judicial ou extrajudicial de resolução de disputa. Tem-se, 

portanto, uma advocacia mais humanizada e consensual (AGUIAR, et. al., 2018, p. 

161).  

 Carvalho (2017) relata, em sua atuação como advogada sistêmica, um caso 

que atuou, da seguinte forma: 

Em um dos atendimentos recentes, deparei-me com uma mãe acompanhada 
de seu filho de quatro anos, uma vez que, segundo ela, não tinha com quem 
deixar a criança. Durante a consulta, logo que a mãe começou a apresentar 
suas queixas no relacionamento e o desejo de se divorciar, o filho demonstrou 
agitação e irritação, interrompendo o atendimento por diversas vezes, de 
forma verbal e não-verbal. A criança choramingou, clamou pela mãe 
inúmeras vezes e, por fim, passou a bagunçar a sala de atendimento. Nesse 
momento, a postura sistêmica se fazia necessária para mostrar a essa mãe 
como o seu filho reagia ao movimento de exclusão do pai. Interrompemos o 
atendimento e, utilizando bonecos, olhamos para a criança. Sugerimos ao 
menino um boneco como sendo o representante do papai, um como o 
representante da mamãe e um para ele próprio. O menino ficou intrigado e 
interessado. Em seguida, pedimos que ele mostrasse como gostaria de 
colocar esses bonecos e, imediatamente, ele colocou o boneco do papai no 
lado esquerdo da mesa e o boneco da mamãe no lado direito, um de costas 
para o outro. O menino, questionado sobre onde ele próprio estava, 
imediatamente pegou o boneco que o representava e, em movimento brusco 
e preciso, colocou o boneco no meio do papai e da mamãe, mas, ao invés de 
o boneco estar em pé, colocou-o deitado. Nesse momento, já foi possível 
observar que a postura agressiva da mãe perdeu força. Perguntando à 
criança por que o boneco estava deitado, o menino 
Essa pequena intervenção abriu a possibilidade de a mãe olhar para o filho, 
honrar seu marido e possibilitar uma mediação. O casal se divorciou, mas a 
postura inicial de raiva e cobrança foi substituída por gratidão e paz. 

 

Por um simples olhar tradicional de se operar o Direito, o advogado somente 

iria se ater ao desejo de separação da sua cliente, dos bens que seriam suscetíveis 

de partilha  a depender do regime matrimonial- e recorreria, tão logo que possível, 

ao judiciário por meio de uma ação de divórcio, o conflito entre os genitores iria 
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O Direito Sistêmico tem outra proposta, e tal exemplo a ilustra bem, de olhar 

o conflito como um todo, identificando seu âmago, possibilitando que a pessoa 

envolvida nele possa trabalhar sua resolução visando o melhor desenvolvimento 

humano, possuindo um perfil pacificador, fazendo uso das várias formas de 

transformação de conflitos e pensando no conflito de forma positiva e 

transformadoras.  

O método da constelação não é estritamente necessário, é possível a atuação 

sistêmica nos atendimentos iniciais  e durante o processo  sem a sua utilização, o 

mais importante é conhecer do substrato axiológico filosófico da constelação familiar, 

para então observar a interação jurídicas que lhe é apresentada a partir de tal ótica 

(AGUIAR, p. 162). 

Para Oldoni et. al. (2017, p.47) é inerente à advocacia sistêmica o modelo 

estratégico consensual, ou seja: advogar de forma estratégica, humanizada e 

consensual, ampliando o acesso à justiça com foco nos novos caminhos para a 

resolução dos conflitos. Ser referência em modelo de negócios dos escritórios que 

estão transformando a cultura adversarial em cultura de paz e seguir as leis sistêmicas 

de Bert Hellinger: pertencimento, ordem e equilíbrio. 

  O relacionamento com o jurisdicionado (cliente) também é diferente no âmbito 

da advocacia sistêmica, o qual é baseado em empatia, escuta ativa, com o uso de 

técnicas de comunicação não violenta. É um relacionamento baseado na igualdade, 

em que cliente e advogado assumem suas responsabilidades de forma equilibrada, 

guiadas pela ordens da ajuda de Bert Hellinger (2017, p. 48).  

 O advogado, não é para ser encarado mais como um fomentador de conflito, 

mas sim como um pacificador-empático, munido dessa nova forma de perceber seu 

papel no sistema, adota uma nova postura respeitosa, sistêmica e fenomenológica, 

levando em conta as três leis inconscientes que regem todos os sistemas vivos, no 

exercício da advocacia, assim, concluem Oldoni et. al. (2017, p. 49). 

 Carvalho (2018, p. 99) ressalva, para não pairar dúvidas, de que o advogado 

sistêmico não é terapeuta, mediador, conciliador ou constelador, ele pode até possuir 
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conhecimentos acerca de todos esses métodos, utilizando-os em seu atendimento e 

nas suas práticas jurídicas, mas não deve desviar o foco de seu papel como 

advogado. 

 Além da utilização da constelação familiar no judiciário e da advocacia 

sistêmica, há uma proposta de mudança de posicionamento de todos os operadores 

do direito em geral, buscando uma postura sistêmica dos construtores do Direito, 

como sendo uma verdadeira quebra de paradigma, eis que eles devem compreender 

que a solução dos litígios deles pouco depende. O jurisdicionado (ou o cliente) tem a 

solução mais eficaz para seu conflito, assim, o que lhe pode ser proporcionado pelos 

construtores do direito são: I) contribuir para que as partes enxerguem além do conflito 

ou que o compreendam de outras maneiras e com ele possam amadurecer; 2) facilitar 

o diálogo entre as partes mediante uso de técnicas de comunicação não violenta; 3) 

empoderar as partes para resolução do conflito; 4) os construtores do Direito devem 

encontrar a melhor solução para o litígio. (OLDONI et. al. 2017, p.100) 

 Os autores ainda sugerem que a redação das petições, dos pareceres 

ministeriais e das decisões e sentenças, no contexto do Direito Sistêmico, ao invés de 

 o que é bem comum na prática forense 

-, o que afasta cada vez mais as partes, de forma desnecessária, pois muitas vezes 

esta linguagem é usada tão somente como um recurso meramente argumentativo, 

devendo, então, ser intencional e conscientemente refletida e ponderada pelos 

construtores do direito, contribuindo para a reaproximação das partes, sem deixar de 

lado, é claro, a correta e devida aplicação do Direito. (2017, p.100). 

 Assim, a constelação familiar demonstra-se como um método capaz de auxiliar 

na busca de uma justiça mais consensual, afastando a cultura beligerante tradicional 

do direito, visando um maior desenvolvimento humano e social para os fins da 

pacificação social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Observamos que o conflito se faz presente na nossa sociedade, uma vez que 

as necessidades dos homens são ilimitadas e, em contrapartida, são limitados os 

bens, surgindo, porquanto, o conflito entre dois interesses quando a situação favorável 

à satisfação de uma necessidade exclui a situação favorável à satisfação de uma 

necessidade distinta. 

 Existem diversos métodos de resolução de conflitos, o qual discorremos: 

autotutela, heterocomposição (jurisdição e arbitragem) e autocomposição, o qual pela 

visão de justiça multiportas, não há uma forma de solução que se sobressaia a outra 

-excerto a autotutela, que é um método não estimulado pela nossa ordem jurídica- de 

modo que há casos em que a melhor solução há de ser obtida pela mediação, 

enquanto outros pela conciliação, outros pela arbitragem e outros pela jurisdição. 

Quando tratamos de gerenciamento de conflitos, a atual tendência é de que 

sejam estimuladas práticas diversas da tradicional análise jurisdicional, de tal sorte 

que a constelação familiar demonstrou-se um agregador no estímulo às 

autocomposições. 

 O CPC de 2015, na busca de estimular as formas consensuais de resolução de 

conflitos, reforça a ideia de justiça conciliativa na qual a conciliação e a mediação 

perdem sua antiga característica simplesmente negocial, para se classificar no amplo 

quadro de política judiciária, sendo uma forma de acesso à justiça. 

 Não somente o CPC de 2015, mas a própria Constituição de 1988, ao exaltar 

valores como dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, evidencia sua preocupação com desenvolvimento humano, a vida 

em sociedade e, consequentemente, a resolução de conflitos. 

 O CNJ, visando a necessidade de se consolidar uma política pública 

permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução 

de litígios e considerando que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos 

de pacificação social, editou a Resolução n.º 125 de 2010. 

 Fica demonstrado que métodos que venham para agregar nas formas 

autocompositivas de resolução de conflitos estão amparados por nosso ordenamento 

jurídico, ficando, assim, fundamentada a utilização da constelação familiar no direito 
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pátrio, tendo, por sua vez, o condão de torna-se um meio inovador no mundo jurídico, 

importante e eficiente na tratativa de litígios, contribuindo com a cultura de paz  

A constelação familiar é uma técnica terapêutica eficaz em demonstrar o âmago 

dos conflitos, por evidenciar o que está no nosso inconsciente, traumas familiares, 

padrões que queremos reproduzir, afinidade por algum parente que nos faz querer 

reproduzir suas condutas, emaranhamentos familiares que todos nos trazemos e que 

ao encontrar com outras pessoas  que também têm suas vivências  o conflito se 

torna comum. 

 Com a realização de sessão de constelação familiar, as pessoas saem 

estimuladas a pensar sobre si mesmas e em que medida suas ações podem contribuir 

para a transformação em sua forma de relacionar-se com a outra pessoa envolvida 

dialógica da solução, o que demostra como tal método pode auxiliar na 

autocomposição.  

Não há, portanto, a resolução superficial do conflito, fazendo com que as 

demandas se pacifiquem, não sendo mais rediscutidas entre as partes, o que 

abarrotariam mais o poder judiciário.  

É de se considerar que a sentença judicial nem sempre encerra o conflito, 

gerando as vezes, inclusive, insatisfações simultâneas para os conflitantes, o enseja 

a interposição de recursos e manobras processuais ou extraprocessuais que 

dificultam a execução. 

Aos operadores do direito, por sua vez, fica demonstrado a necessidade mudar 

sua forma de perceber o direito  como uma resposta pronta a demandas específicas 

 partindo para analisar a circunstância como um todo, como um sistema, regrados 

pela ótica filosófica-axiológica das constelações, na qual, todos nós pertencemos a 

algum, no qual estamos em constante relação de dar e receber com os demais 

membros e que a cada um cumpre um papel e tem sua precedência neste grupo. 

 Como discorremos também, vem ocorrendo apoios institucionais de Tribunais 

de Justiça e da OAB através de Comissões de Direito Sistêmico, por meio de 

realização de workshops, mutirões de conciliação com vivências sistêmicas, 

aplicação em varas criminais e da juventude, e em varas de direito de família, o que 
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demonstra o reconhecimento por estes órgãos das vantagens da constelação 

familiar.   

Os resultados inicias dos dados colhidos são bem otimistas, uma vez que os 

números de conciliações realizadas beiravam 95% nas três coletas de dados que 

foram aqui apresentadas, o que demonstra uma aspecto pragmático no sentido de 

demonstrar a vantagem numérica do usa da tão referida técnica e o impacto positivo 

que esta pode trazer no âmbito da solução consensual do conflito. 

Contudo, também é de se observar que tal análise de dados ainda se 

apresenta precária, uma vez que necessita de uma maior amostra de dados a serem 

coletados, no entanto, não obsta que se vislumbre a rica contribuição da constelação 

familiar.  

A constelação familiar apresentou-se como um método capaz de auxiliar na 

busca de uma justiça mais consensual, afastando a cultura beligerante tradicional do 

direito, visando um maior desenvolvimento humano e social para os fins da 

pacificação social, podendo ser utilizada como instrumento de trabalho para qualquer 

profissional cujo os objetivos do seu labor seja auxiliar pessoas a resolverem 

conflitos. 
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