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RESUMO 
 
A presente pesquisa baseia-se na crescente necessidade de inovação do acesso à justiça, 

amparada no fato de que, embora o acesso à justiça seja direito fundamental de todos e 

indispensável do conjunto de direitos e deveres inerentes ao convívio em sociedade, a mesma 

também é resultante de injustiça, quando não cumpre suas funções dentro de um prazo 

razoável e, até mesmo, inacessível a determinados grupos sociais. Deste modo, faz-se 

necessário a busca por outros meios alternativos de soluções de conflitos que pretendam 

desafogar o poder judiciário, promovendo uma maior celeridade, bem como, ampliar o acesso 

à justiça, para que se cumpra o direito fundamental de todos e, principalmente, promover uma 

solução benéfica e pacífica aos litígios existentes. Como resultado da pesquisa concluiu-se 

que o método terapêutico-fenomenológico da Constelação Familiar no judiciário ocasiona não 

apenas uma resposta ao conflito, mas propicia uma melhor percepção acerca da lide, bem 

como, uma prática efetiva humanizada ao poder judiciário evitando desta forma que novos 

conflitos sejam gerados. 

 

Palavras-chave: Meios alternativos de solução de conflitos. Constelação familiar. Direito 

sistêmico.  
 

 

ABSTRACT 
 
This research is based on the growing need for innovation in access to justice, supported by 

the fact that although access to justice is a fundamental right of all and indispensable to the set 

of rights and duties inherent to living in society, it also results in injustice when it does not 

fulfill its functions within a reasonable time and even inaccessible to certain social groups. In 

this way, it is necessary to search for other alternative means of resolving conflicts that intend 

to relieve the judiciary by promoting greater speed as well as expanding access to justice so 

that the fundamental right of all is fulfilled and mainly promoting a beneficial and pacifies 

existing litigation. As a result of the research it was concluded that the therapeutic-

phenomenological method of Family Constellation in the judiciary causes not only a response 

to the conflict, but provides a better correct perception of the struggle as well as an effective 

humanized practice to the judiciary, thus preventing new conflicts from being generated. 

 

Keywords: Alternative means of conflict resolution. Family constellation. Systemic law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da vida humana em sociedade, as peculiaridades individuais de 

cada ser humano são inúmeras e com elas surgem às divergências e os desentendimentos que 

resultam em conflitos. Esses conflitos necessitam serem solucionados para não gerar um 

convívio social devastado. 

Há diversos tipos de grupos sociais, cada qual com suas peculiaridades e 

características, a partir desta análise percebem-se métodos de organizações sociais e 

resoluções de conflitos diversas, as quais vêm de crenças e culturas diversificadas. A religião 

e a cultura exerciam um papel importante na sociedade, de modo que aquele que vivia em 

conflito com outrem, não poderia exteriorizar este conflito, tendo a ideia de pertencimento, de 

harmonia social e fidelidade à natureza sendo que suas crenças deveriam ser maiores do que 

suas discrepâncias pessoais. 

Ao longo da revolução social a resolução de conflitos vem sendo amplamente 

estudada e analisada, buscando métodos e maneiras mais eficazes e mais justas de serem 

aplicadas, buscando não apenas dar uma resposta ao conflito, mas sim solucionar e pacificar a 

relação humana ali existente.  

Com essa busca de novos métodos surgiu a conciliação, a mediação e a arbitragem no 

âmbito jurídico o que trouxe uma abordagem diferenciada, tornando possível uma solução 

pacífica extrajudicial, entretanto, muitas vezes esses novos métodos não se mostravam 

totalmente efetivos e conclusivos gerando maior transtorno entre os litigantes. 

O filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger por meio de diversos estudos e pesquisas, 

fez a descoberta de um novo método de soluções de conflitos, que tratavam de experiências 

nas quais uma pessoa desconhecida era colocada como representante e o mesmo sentia as 

emoções que a pessoa representada não conseguia identificá-las e percebê-las. Esse método 

que se denomina constelação familiar se mostrou eficiente, promovendo uma reconexão 

sanadora para as relações familiares. 

Neste sentido, a atuação da constelação familiar no âmbito jurídico como resolução de 

conflitos vem sendo amplamente satisfatória, como uma forma efetiva de proporcionar às 

partes uma melhor percepção e análise do conflito familiar. A constelação familiar pode de 

certa forma dar uma resposta ao conflito, buscando uma análise do direito sistêmico, com 

métodos terapêuticos e busca entender como o afeto pode gerar efeitos sociais conflituosos. 
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1 MEIOS PACÍFICOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Partindo do princípio que o convívio humano em sociedade é instaurador de conflitos, 

que se trata de oposição de interesses ou conceitos que representam a formação de brigas e 

desordem, dessa forma, nasceu o poder judiciário com suas garantias constitucionais. O 

processo judicial nasce com a atribuição ao Estado da responsabilidade de solucionar litígios 

existentes, assim, o Estado através do Poder Judiciário exerce a função jurisdicional. 

A garantia ao acesso à justiça trata-se de um direito fundamental previamente expresso 

no artigo 5.°, XXXV da Constituição Federal: 

 

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito (BRASIL, 1988). 

 

Com a evolução da sociedade e as transformações de direitos e deveres existentes é 

necessária a evolução dos meios para soluções de conflitos que possam suprir as novas lides 

que vêm surgindo com a evolução social e, até mesmo, para evitar o excesso de demandas no 

judiciário. 

Conforme expõe os autores Cintra, Grinover e Dinamarco (2013), na obra Teoria 

Geral do Processo: 

 

Seja nos casos de controle jurisdicional indispensável, seja quando 

simplesmente uma pretensão deixou de ser satisfeita por quem podia 
satisfazê-la, a pretensão trazida pela parte ao processo clama por uma 

solução que faça justiça a ambos os participantes do conflito e do processo. 

Por isso é que se diz que o processo deve ser manipulado de modo a 
propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito 

feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa 

(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2013, p. 39). 

 

Em determinadas lides a solução tradicional de conflitos pode não ser o meio mais 

eficaz e acessível. Por isso foi necessário o surgimento de novos métodos de resoluções dos 

conflitos para buscar, dessa forma, com isso uma evolução e mudança na estrutura judiciária 

com a intenção de facilitar os mecanismos que poderão ser utilizados para soluções 

inovadoras. 
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Os meios alternativos solucionam a maior vertente de lides do poder judiciário que há 

possibilidade de serem solucionadas remotas a ele, entretanto não há poder de excluir 

totalmente a busca pela justiça comum conforme expõe Daniela Gabbay (2013):  

 

Não se está dizendo com isso que nunca deve ser escolhido o Poder 

Judiciário; há algumas circunstâncias em que acessá-lo é melhor ou até 
mesmo obrigatório, como nos casos de conflitos sobre direitos indisponíveis 

que não permitem qualquer tipo de transação, não podendo ser negociados 

livremente por seus titulares (exemplo disso é o ilícito decorrente de improbidade 

administrativa) (GABBAY, 2013, p. 45). 

 

Os meios pacíficos de soluções de conflitos surgem com essa evolução que busca pelo 

aprimoramento da função judiciária. Os objetivos trazidos com essa nova evolução são 

diminuir o acúmulo de processos judiciários nos tribunais, facilitar o acesso à justiça e dispor 

à sociedade uma forma mais efetiva e simplificada de resoluções de conflitos. 

Com esses novos métodos de soluções pacíficas as vantagens são inúmeras como, por 

exemplo, a busca por soluções ambíguas e cada vez mais justa e consensual com a veracidade. 

Conforme expõe Rudolf Von Ihering (2009) ao salientar que: 

 

A possibilidade de, em certas circunstâncias, a autocomposição ser a melhor 
saída para o conflito: em um simples choque de interesses em que está em 

jogo só o valor pecuniário do bem, entende-se que o contendor raciocine em 

termos de relação “custo-benefício” para decidir se irá entrar em juízo ou 
transigir; em tal caso, a composição dos litigantes, ponto de encontro de um 

cálculo de probabilidades, seria não só uma saída plausível, mas a melhor 

das soluções possíveis (IHERING, 2009, p. 45). 

 

Diante dessa busca surgiram instituições que regulam e trabalham com essa solução 

pacífica, essas instituições foram chamadas de arbitragem, mediação e conciliação que se trata 

de mecanismos de diferentes métodos, mas que buscam igualmente a eficiente obtenção de 

deslinde rápido e pacífico de confrontos. Tais instituições são uma forma de justiça alternativa 

a partir de uma composição diferente de litígios, não excluindo a jurisdicional, mas sim 

acrescentando ao sistema resolutivo. 

Esses mecanismos são formados pela autocomposição que é a forma mais consensual 

de resolução de conflitos na qual os próprios litigantes, através do diálogo, procuram uma 

solução para a lide que se presenciam, podendo chegar a um acordo e solução pacífica entre 

eles. 
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Cada método possui sua funcionalidade e conteúdo próprios, devendo ser aplicados de 

acordo com o propósito pretendido, permitindo desta forma que as partes escolham os 

métodos e as soluções adotadas, elaborando diversas soluções que atendam ambas as partes.  

Desta forma é notório que os processos que se utilizam dos meios alternativos  

tornam-se mais humanizados e democráticos, pois a sentença não visa apenas uma solução, 

mas sim a concretização de resolução para ambas as partes resultando na paz por longo 

período de tempo.  

Na obra Teoria Geral do Processo de Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 

Grinover e Cândido Rangel Dinamarco (2013) discorrem que: 

 

A primeira característica dessas vertentes alternativas é a ruptura com o 
formalismo processual. A desformalização é uma tendência, quando se trata 

de dar pronta solução aos litígios, constituindo fator de celeridade. Depois, 

dada a preocupação social de levar a justiça a todos, também a gratuidade 
constitui característica marcante dessa tendência (CINTRA; GRINOVER; 

DINAMARCO, 2013, p. 32). 

 

1.1 MEDIAÇÃO 

 

A mediação não é um mecanismo atual, pois ela é utilizada desde a antiguidade 

conforme expõe Moore (1998, p. 32 apud SILVA; LEITE, 2014, p. 8): 

 

As culturas islâmicas também têm longa tradição de mediação. Em muitas 

sociedades pastoris tradicionais do Oriente Médio, os problemas eram 

frequentemente resolvidos através de uma reunião comunitária dos idosos, 

em que os participantes discutiam, debatiam, deliberavam e mediavam para 
resolver questões tribais ou intertribais críticas ou conflituosas. Nas áreas 

urbanas, o costume local (‘urf) tornou-se codificado em uma lei sari’a, que 

era interpretada e aplicada por intermediários especializados, ou quadis. 
Estes oficiais exerciam não apenas funções judiciais, mas também de 

mediação. [...] O hinduísmo e o budismo, e as regiões que eles 

influenciaram, têm uma longa história de mediação. As aldeias hindus da 
Índia têm empregado tradicionalmente o sistema de justiça panchayat, em 

que um grupo de cinco membros tanto media quanto arbitra as disputas. 

 

Nos tempos antigos a mediação era um mecanismo de forte cultura entre os povos, em 

que por falta da atividade estatal intermediadora os indivíduos eram obrigados a resolverem 

os conflitos existentes por conta própria, sendo como primariedade a tentativa de conciliação 

e tratativas por diálogos. 

Nos dias atuais a medição tornou-se um método bastante eficiente sendo constituída 

pela Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015 a qual trouxe a regulamentação para as medidas 
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judiciais e extrajudiciais desse mecanismo. A mediação é um mecanismo estratégico de 

resoluções de conflitos mais imediato e prático, ela busca a comunicação entre os conflitantes 

diante de um terceiro neutro o qual desenvolverá os diálogos necessários para que se chegue a 

um desfecho dos impasses. 

Na mediação a terceira pessoa, mais conhecido como mediador é neutro diante da lide 

apresentada, sua função é conduzir diálogos sem poder decisório algum até que as partes por 

conta própria cheguem a um acordo e conclusão.  

O mediador, nas palavras de Bacellar (2016, p. 110) em sua obra Mediação e 

Arbitragem “(...) o desafio do mediador será o de buscar, por meio de técnicas específicas, 

uma mudança comportamental que ajude os interessados a perceber e a reagir ao conflito de 

uma maneira mais eficaz”. 

De fato a Lei n.º 13.140/2015 trouxe diversas inovações para a mediação e uma delas 

diz respeito aos temas que serão possíveis serem tratados pelo mecanismo, assim traz 

disposição de ser possível realizar a mediação quando o tema trata sobre direitos disponíveis e 

direitos indisponíveis sendo que, no caso de direitos indisponíveis, é necessário o ministério 

público homologar o acordo firmado entre as partes.  

A principal vantagem para as partes em utilizarem esse mecanismo é a resolução da 

lide de maneira mais rápida, efetiva e que não gere prejuízos para nenhuma das partes, o que 

acaba ocorrendo na tratativa judicial, na qual uma parte acaba ganhando e a outra perdendo a 

depender da decisão do juiz. Assim, gerando uma quebra na relação harmônica entre os 

indivíduos a qual, em muitos casos, poderia ter se mantido conservada se ambas chegassem a 

um acordo. 

Nas palavras de Fernanda Tartuce (2019, p. 51) na obra Mediação nos Conflitos Civis: 

 

A mediação consiste no meio consensual de abordagem de controvérsias em 

que um terceiro imparcial atua para facilitar a comunicação entre os 
envolvidos para propiciar que eles possam, a partir da percepção ampliada 

dos meandros da situação controvertida, protagonizar saídas produtivas para 

os impasses que os envolvem. 

 

A mediação vem com um papel de apoio à vitima cuja principal busca é a restauração 

das relações e não a punição. A restauração busca transformar o ofensor, não puni-lo, de 

modo que o mesmo assuma responsabilidades perante a situação conflituosa. 

A prática transformativa presente na mediação é, na verdade, o principal instrumento 

utilizado na chamada justiça restaurativa, em que o infrator e a vitima participam das 
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construções de soluções das perdas e conflitos, desenvolvendo uma autonomia de reparação e 

transformação do ofensor. A função principal da prática punitiva é a restauração do indivíduo 

para o convívio em sociedade, dessa maneira ambas as partes acabam ganhando com a 

resolução. 

 

1.2 ARBITRAGEM  

 

A arbitragem teve seu surgimento com a evolução do processo civil romano em que as 

lides deixam de controvérsias as quais não possuíam interferência do Estado e eram reguladas 

pelo princípio dispositivo e passa a ser inquisitório, pois o Estado entra como intermediador 

das relações, portanto, a atuação do juiz passou a ser mais ativa na busca de justiça. 

No Brasil a arbitragem passou a ser reconhecida nos tempos da colonização 

portuguesa e continuam evoluindo até os tempos atuais, já que possuem câmaras arbitrais, 

elaboração de projetos de lei e passam a ser reguladas pela Lei n.º 9.307/1996. 

O método da arbitragem faz parte dos meios alternativos de resolução de conflitos em 

que é exercida a liberdade das partes em escolher como desejam solucionar a controvérsia, 

escolhendo igualmente a forma como se dará o processo, podendo ser de forma institucional 

administrada por uma câmara arbitral ou de forma ad hoc administrada pelos próprios árbitros 

em conjunto com as partes. 

Para que se realize o processo de arbitragem são necessários que se cumpram alguns 

requisitos como a de que as partes sejam civilmente capazes e que o objeto do conflito seja 

direito patrimonial disponível conforme expõe o artigo 1.° da Lei n.º 9.307/1996: “Art. 1º As 

pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis (BRASIL, 1996)”. 

Portanto, a arbitragem é caracterizada pela resolução de conflitos por meio de um 

terceiro o qual dará uma decisão não marcada como sendo a de um magistrado, mas de modo 

que a sentença terá o mesmo poder da convencional, as partes indicam uma terceira pessoa a 

qual irá solucionar a lide. 

Segundo Fernanda Tartuce (2019, p. 19) em sua obra Mediação nos Conflitos Civis: 

 

A arbitragem consiste em um antigo método de composição de controvérsias 

consistente na escolha pelas partes de uma terceira pessoa para definir o 

destino da controvérsia. Seu uso se verificou longamente no Direito romano, 

tanto no período das ações da lei quanto no período formulário; a atividade 
do pretor se limitava a admitir ou não a dedução da querela em juízo. Sendo 

positivo seu juízo, passavam às partes a escolha do arbiter para definir a 

questão. 
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A arbitragem na relação de conflitos é um método heterocompositivo de conflitos 

sendo as controvérsias administradas por um terceiro, trata-se dos árbitros que possuem força 

de juiz, pois possuem poder decisório. 

Os árbitros que são os intermediadores, ao assumirem seu papel de busca pela justiça 

por meio da vontade das partes não podem ignorar os princípios constitucionais, pois, por 

mais que seu mecanismo seja facilitador da justiça, não poderá ignorar os princípios do 

processo legal e contraditório.  

Salienta-se também outro quesito de suma importância ao método arbitral que se trata 

da cláusula compromissória à qual dispõe o artigo 853 do Código Civil: “Art. 853. Admite-se 

nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, 

na forma estabelecida em lei especial” (BRASIL, 2002). 

Deste modo, a cláusula arbitral trata de uma espécie de convenção na qual os 

contratantes obrigam-se a submeter eventuais divergências que possam surgir à ferramenta 

arbitral, sendo que a cláusula compromissória deverá ser estipulada por escrito expondo-se 

tanto no próprio contrato quanto em documento apartado conforme prevê o artigo 4.°, °§1° da 

Lei n.º 9.307/1996: 

 

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes 

em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que 

possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo 

estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se 

refira (BRASIL,1996). 

 

Os árbitros devem ser imparciais e possuem poder decisório, assim como os juízes, 

cuja decisão se impõe como sentença judicial, fazendo-se assim coisa julgada, constituindo-se 

como título executivo judicial. 

A Lei n.º 9.307/1996 determina, em seu artigo 31 que: “A sentença arbitral produz, 

entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do 

Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui titulo executivo” (BRASIL, 1996). 

A sentença arbitral uma vez proferida não caberá recurso, haverá assim titulo de 

transito em julgado, pois no momento em que as partes nomeiam um árbitro como seu 

intermediador, esse passa a possuir o poder de decisão, impondo-se como caráter obrigatório e 

vinculativo, o qual gera uma decisão à lide de maneira definitiva. 
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Assim, a decisão arbitral possui força de sentença e, quando não for cumprida 

voluntariamente pela parte vencida, instaura-se um processo de execução entrando assim a 

interveniência do poder judiciário. 

 

1.3 CONCILIAÇÃO 
 

A conciliação é um meio alternativo para soluções de conflitos. Mas, na conciliação, 

diferentemente da arbitragem e da mediação, as partes confiam em um terceiro neutro o qual 

tem a função de orientar e aproximar a construção de um acordo, desta forma o conciliador 

atua como facilitador de acordo entre os envolvidos na lide. 

Essa prática alternativa trazida pelo Código de Processo Civil de 1973 é de suma 

importância para o desafogamento do poder judiciário, trazendo a aplicação de tal método 

consensual regida pelos princípios da imparcialidade, independência, oralidade, 

confidencialidade, autonomia e economia processual.  

O novo Código de Processo Civil, promulgado em 2015, prevê em seu artigo 334, 

caput, a realização da audiência de conciliação como forma de etapa para o procedimento 

judiciário: 
 

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(BRASIL, 2015). 
 

O conciliador diferentemente do mediador não se restringe apenas a auxiliar as partes 

a chegarem a um acordo, mas também possui função de aconselhar, induzir, opinar de forma 

imparcial as partes chegarem ao resultado solucionador da lide. 

Conforme aponta Rodrigo Almeida Magalhães (2008, p. 28) ao preconizar que “O 

conciliador não precisa ser neutro e tem papel ativo extremamente relevante durante a 

conciliação, uma vez que pode interferir no mérito das questões”. 

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe o método da conciliação a todos os 

procedimentos comuns havendo desta forma designação de audiência de conciliação em todos 

os processos disposto no artigo 334 do CPC: 

 

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(BRASIL, 2015). 
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Tal audiência será dispensada apenas nos casos de manifestação de desinteresse de 

ambas as partes expressamente ou quando não se admitir a aplicação da autocomposição ao 

caso conforme prevê o artigo 334, §4.° do CPC: 

 

Artigo 334: §4.º A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição (BRASIL, 2015). 

 

No caso de não comparecimento injustificado representará ato atentatório à dignidade 

da justiça e ensejará multa no percentual de até 2% do valor da causa ou vantagem pretendida 

conforme expõe o artigo 334, §8.° do Código de Processo Civil: 

 

Artigo. 334: §8.º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado 

(BRASIL, 2015). 

 

A conciliação pode ser subdividida em duas categorias, podendo ser judicial ou 

extrajudicial. O método judicial se vale do procedimento jurisdicional em que a função do 

conciliador é exercida pelo juiz, já o método extrajudicial trata-se de uma tentativa 

conciliatória antes da instalação do processo judiciário onde as partes buscam entrarem em 

um consenso entre elas, caso isso aconteça, o acordo será homologado pelo juiz.  

No tocante aos processos de família as audiências de conciliação se dão de forma 

especial, podendo as mesmas ser divididas em várias sessões com o intuito de priorizar as 

soluções consensuais por normalmente tratar-se de processos com alta relevância emocional.  

O artigo. 696 do Código de Processo Civil descreve tal relevância:  

 

Art. 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem 

prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. 

 

Os processos relacionados à área de família possuem grandes vínculos afetivos e 

psicológicos não trazendo com eles apenas a questão de direito, mas sim questões emocionais, 

diante disso, a conciliação vem sendo utilizada nesses casos para que o conciliador possa 

persuadir não só em relação ao litígio, mas sim em relação aos vínculos existentes. 
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Desta forma é notória a importância da utilização da conciliação no poder judiciário, 

pois esta busca a existência de uma justiça mais rápida e pacífica sendo que muitas lides 

existentes e que se prologam por longos anos no judiciário poderiam ser resolvidas facilmente 

com um auxílio de um terceiro neutro. 

 

2. CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA  

 

A constelação familiar sistêmica trata-se de um método psicoterapêutico no qual são 

estudadas as emoções ocultas que acumulamos conscientemente ou inconscientemente e delas 

resultam-se em aspectos negativos que interferem no desequilíbrio da nossa vida. 

Esse método psicoterapêutico foi desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão Bert 

Hellinger que estudou filosofia, teologia e pedagogia na Universidade de Wurzburg na 

Alemanha e decidiu terminar seus estudos na África do Sul intencionado a exercer sua 

vocação de missionário entre os zulus.  

O psicoterapeuta Bert Hellinger utilizou-se de descobertas e experimentos de diversos 

estudiosos como cientistas, matemáticos, filósofos e psicanalistas para adentrar no que se trata 

do pensamento sistêmico.   

Devido à sua convivência com várias culturas ele aprendeu a relativizar os valores 

culturais e extrair o essencial para as relações humanas. Observou muitos dos rituais zulus e 

seus costumes e notou que tinham estrutura e funções semelhantes aos elementos católicos 

que preservavam as experiências humanas mais significativas.  

Diante disso, Hellinger percebeu através de sua atuação como terapeuta familiar e seu 

vasto conhecimento filosófico e teológico que as experiências vividas tornam-se ponto de 

transformações emocionais internas e que acabam por impactar nos emaranhados que surgem 

ao longo da vida. 

O método psicoterapêutico sistêmico busca analisar a pessoa em relação ao seu 

contexto e aos relacionamentos e acontecimentos que ela viveu ou vive, analisando desta 

forma suas características pessoais e sistemas sociais aos quais pertence. Nas relações 

familiares nota-se que a história das nossas famílias está vinculada a seus entes e à 

personalidade de cada de seus membros, a qual gera marcas emocionais, partindo da ideia que 

o ser humano está em constante desenvolvimento e muitos dos seus parâmetros são herdados 

de seus familiares. 
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No método sistêmico a pessoa em análise é vista como parte de um sistema, 

analisando desta forma não apenas o seu individual, mas o todo a que ela pertence, tratando o 

contexto e os relacionamentos aos quais ela pertenceu. 

Conforme expõe Bert Hellinger (2015, p. 37) ao salientar que “Os membros do grupo 

familiar são ligados entre si como uma comunidade de destinos, onde o destino funesto de um 

membro afeta a todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele”. 

Na prática a constelação familiar sistêmica tende a dissolver antigos emaranhados 

familiares, evitando que os mesmos venham a se repetir, impedindo desta forma a cura e 

soluções desses padrões, reestabelecendo desta forma a ordem do sistema familiar.  

Nossa família é um campo de energia pelo qual evoluímos, sendo nosso primeiro 

contexto social que nos abriga, ensina, cuida, protege, motiva e nos ajuda a construir 

identidade. Através da família nos desenvolvemos emocionalmente e construímos nossa 

personalidade. 

Para Bert Hellinger os sistemas familiares são submetidos às leis sistêmicas e ordens 

do amor os quais regem a distribuição de justiça e a equidade na família.   

Os principais objetivos que trazem o método psicoterapêutico de constelação familiar 

são identificar e desfazer emaranhamentos com repetição de destinos, incluir no sistema 

familiar os que foram excluídos do mesmo, reorganizar a estrutura da família colocando cada 

membro em seu respectivo lugar, honrar seus membros e antepassados e redistribuir a justiça 

igualmente para os familiares vivos ou mortos.  

A constelação familiar é realizada em grupos no qual são colhidos os dados a respeito 

da lide em questão dos membros do sistema familiar, situações na família com alta relevância 

ou importância. Após colher esses dados o participante ou constelado escolhe pessoas 

aleatórias, sem vínculo com o mesmo, para representarem os membros de sua família, estes 

chamados de representantes. Depois de escolher os representantes, o constelado os posiciona 

em relação uns aos outros da forma em que ele os enxerga e durante o processo da 

constelação o constelado apenas observa o núcleo que selecionou que começam a demostrar 

sensações, emoções ou pensamentos relacionados ao núcleo familiar do constelado. Os 

membros são colocados de forma que haja um movimento em campo, desta forma se trabalha 

os emaranhados familiares. 

O processo de constelação, ao contrário do que muitos pensam, não é uma solução dos 

conflitos e das desorganizações da vida e sim objetiva esclarecer e entender o porquê existe, 

para que, desta forma, possam ser solucionados e lidados de maneira construtiva, sendo assim, 

trabalhados de maneira clara e resolutiva.  
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Com a conclusão da constelação o constelado passa a ter uma visão mais clara e 

abrangente de seus emaranhados e das suas ligações invisíveis a este, podendo desta forma, a 

partir de sua descoberta e esclarecimento, utilizar-se como ponto de partida para uma 

reorganização individual.  

 

2.1- O CAMPO MORFOGÉNETICO NA CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 

Os campos morfogenéticos ou campos mórficos surgiram em 1942 quando o biólogo 

inglês Rupert Sheldrake sugeriu que existem campos de informações que são transmitidas por 

ressonância, sendo que essa ressonância é o processo pelo qual acontecimentos e 

comportamentos passados passam a influenciar organismos presentes designada de Teoria de 

evolução dos campos morfogenéticos. 

Esse campo trata de estruturas invisíveis que se estendem no espaço-tempo e moldam 

a forma e comportamento de todos os sistemas do mundo material. Os campos mórficos 

levam informações centradas sobre como as coisas são formadas ou seus padrões de 

organização levando desta maneira o resultado a uma direção determinada.  

No campo morfogenético são armazenadas todas as informações, todos os 

acontecimentos que fazem parte da nossa vida e dos nossos antepassados. Esse campo é o 

alicerce para adentrar na prática da constelação, pois através dessas informações armazenadas 

os representantes podem fazer seus papéis.  

Conforme Juliana Isliker (2019, p. 12) enfatizou “O campo morfogenético é um 

espaço onde são guardadas todas as informações. É como se fosse a ‘nuvem’. Tudo o que 

acontece em nossas vidas consciente ou inconscientemente, estão registradas na nuvem”. 

No campo morfogenético a principal característica é o padrão das ações, sendo 

formado por um sistema que se trata de um conjunto de elementos que trabalha na busca de 

um objetivo comum, mesmo que tal objetivo não seja claro a todos eles. Assim, a família 

trata-se de um sistema que é composto por inúmeros subsistemas.  

A família é originada através de um campo morfogenético onde seus pensamentos, 

ações, padrões e crenças são próprios e próximos. Suas personalidades são formadas através 

de padrões de seus antepassados, o que vem por causar seus conflitos. 

Os campos possuem uma função de telepatia em que se interligam os membros do 

grupo familiar ficando em contato uns com os outros mesmo estando distantes. 

 

Nas palavras de Bianca Pizzatto (2018): 
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O campo morfogenético seria como uma grande biblioteca universal, na qual 

estariam todas as informações da humanidade. Existem várias teorias para 

explicar a inteligência e inspiração humana na geração do conhecimento, e 
uma das perturbadoras envolve o campo morfogenético. Segundo essa teoria, 

o conhecimento não seria obra da mente humana e sim um contato com algo 

que já existia anteriormente e que seria consultado por pessoas que estariam 

em ressonância com esta fonte de informação (PIZZATTO, 2018, p. 36). 

 

Dessa forma é notório que possuímos uma conexão invisível pela qual trocamos 

informações e nos conectamos e, desta forma, fundamentam a formação de personalidade de 

cada indivíduo pertencente a esse mar de energia utilizando-se da ressonância mórfica. 

2.2 TÉCNICAS DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR E AS ORDENS DO AMOR  
 

A teoria das ordens do amor criada por Bert Hellinger é baseada na fundamentação de 

que há uma necessidade que determinadas ordens e padrões sejam seguidos para que o 

sistema familiar seja harmônico. As ordens do amor são divididas em três vertentes, sendo a 

ordem da hierarquia, do equilíbrio e a ordem do pertencimento.  

A ordem da hierarquia diz respeito à existência de hierarquia irrevogável dentro do 

núcleo familiar, ou seja, a existência não anulável do respeito e obediência dos mais novos 

aos mais velhos, dos filhos aos pais e assim em diante. A quebra e desrespeito a essa 

hierarquia é fonte geradora de conflitos, discussões e brigas e para manter a paz do sistema 

familiar, a hierarquia deverá ser respeitada e cada um deverá ocupar a função a que ele 

pertence na posição dentro do núcleo familiar.  

Bianca Pizzatto (2018) elucida: 

 

Quando paramos para observar a dinâmica de uma família em um restaurante, 

observamos claramente que as crianças de hoje têm prioridade para serem atendidas, 

muitas vezes, a mãe sequer consegue fazer a refeição, visto que a criança está em 

primeiro lugar. Essa criança cresce com a ideia de que ela está em primeiro lugar na 

família e, consequentemente, reivindicará esse mesmo lugar, posteriormente, na 

escola e na sociedade, tendo dificuldades para lidar com a autoridade e o respeito 

com o outro (PIZZATO, 2018, p. 48).  

 

A segunda ordem denominada ordem do equilíbrio estabelece que as trocas no núcleo 

familiar devam ser equivalentes, o universo demostra uma balança cósmica aonde tudo o que 

vai volta e toda ação gera uma reação. A teoria do equilíbrio é, precisamente, sobre a 

necessidade de equilíbrio de troca que deve existir em todas as relações, para estarmos em 
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harmonia devemos estar dispostos a trocar, ou seja, dar e receber na mesma proporção visto 

que no momento que essa ordem é rompida é gerada uma desordem para o sistema.  

Conforme Juliana Isliker (2019) enfatizou:  

 

Algumas vezes queremos dar muito e, ao dar muito, nos sentimos superiores a quem 

estamos dando. E adivinha? A pessoa que recebe muito perde a dignidade, ela se 

sente inferior. E, por saber que nunca vai conseguir devolve na mesma altura, ela 

foge da gente (ISLIKER, 2019, p.16). 

 

Esse conceito da ordem do equilíbrio é de suma importância, vital para as relações 

uma vez que, garante a existência de amor cotidiano nas relações e afasta a possibilidade de 

esgotamento e desânimo entre as pessoas do núcleo familiar, preservando-se os vínculos 

afetivos. 

A terceira ordem é a intitulada ordem do pertencimento que trata da reprodução dos 

vínculos existentes nas relações familiares, da forma como todos que fazem parte da família 

possuem o direito de pertencerem a ela. A desordem é gerada no momento que há a exclusão 

de algum desses familiares o que, muitas vezes, é produzida pela arrogância moral, pela qual 

as pessoas se nomeiam no poder de julgar o certo e o errado.  

O sistema familiar é composto por todos os membros da família, mas nem sempre isso 

se efetiva na prática, muitas vezes por um erro, medo ou mágoa um integrante é eliminado o 

que causa um desordenamento, gerando conflitos futuros implícitos. 

Juliana Isliker (2019) elucida em seu livro Conversas sobre Constelação Familiar  que: 

 

Quando a gente viola uma das ordens, o sistema familiar tenta se reequilibrar 

de alguma maneira. E quando a ordem que foi violada é a do direito de 

pertencer, o que normalmente acontece é que algum familiar se identifica 
com quem foi excluído e passa a representar essa pessoa no sistema, 

trazendo-a de volta, porém em um movimento de desordem (ISLIKER, 

2019, p. 18). 

 

Para que esse desordenamento no sistema familiar não ocorra é importante 

preservarmos os vínculos existentes e não romper o direito de pertencimento, pois enquanto 

essas pessoas excluídas não são reconhecidas e lembradas o sistema não terá paz e irá sempre 

existir a necessidade do próprio sistema de restabelecer e compensar a iniquidade ocorrida. 

 

3 CONSTELAÇÃO COMO SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS NO 

JUDICIÁRIO 
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O poder judiciário, em razão de ser o principal órgão constitucionalmente garantidor 

ao efetivo acesso à justiça que trata de um direito fundamental de todo cidadão, encontra-se 

saturado em razão dos inúmeros processos que lhe compõem convertendo-se desta forma em 

uma alternativa morosa e cada vez menos efetiva. 

A morosidade do poder judiciário é afamada por toda população a qual, muitas vezes, 

abdica o direito de buscar acesso à justiça por esta apresentar uma verdadeira barreira ao 

alcance da resolução pretendida. 

A vista disso, originaram-se os novos meio de soluções de conflitos, os meios 

alternativos os quais apresentam as características de celeridade e eficácia. Os meios 

alternativos de soluções de conflitos não se voltam apenas para a busca de sentença, mas para 

uma percepção humanizada, da justiça.  

Neste seguimento, a prática da constelação familiar como resolução de lides no 

judiciário se torna cada vez mais vantajosa uma vez que tal método acarreta às partes uma 

melhor compreensão acerca da raiz do conflito resultante do litígio.   

O método da constelação familiar é baseado no pensamento sistêmico que concerne 

uma busca pela raiz do conflito analisando não somente o indivíduo, mas o contexto de sua 

natureza tratando-se da base fundadora do direito sistêmico que nada mais é que uma 

denominação estabelecida pelo Juiz de Direito Dr. Sami Storchi que consiste na aplicação do 

método de Bert Hellinger no poder judiciário.  

A utilização da constelação familiar proporciona uma nova visão para o sistema 

judiciário passando a ser uma prática humanizada e eficaz o que difere do contexto que 

vivenciamos onde os processos costumam consistir em ineficácia e são duradouros.  

Conforme esclarece Bianca Pizzatto (2018, p. 81) que “A solução está no 

reconhecimento de que não existem seres humanos melhores ou piores. Todos são resultados 

de sua história particular, de suas experiências, de sua origem familiar, nem mais, nem menos 

do que o cliente”.  

O direito sistêmico foi fundado pelo juiz Dr. Sami Storch que se utilizou da 

constelação familiar para resolver um conflito pessoal, vislumbrando a eficácia do método. 

Baseado na visão sistêmica que propõe a constelação familiar, diversos conflitos que 

possuem formação em fatos ocorridos na relação do indivíduo com seus familiares, que 

deixaram marcas profundas no seu sistema pode encontrar uma resolução.  

O direito sistêmico não busca apenas a resolução temporária de conflitos aplicando 

uma sentença condenatória, o que é habitual ao sistema judiciário, mas sim anseia encontrar 
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resultado definitivo ao litígio, por meio da compreensão das dinâmicas internas ocultas do 

possuidor da lide. 

A utilização do método de Bert Hellinger no sistema judiciário possui o objetivo de 

conciliação entre as partes envolvidas na lide, utilizando-se da análise do campo sistêmico, no 

final as partes poderão explorar o real motivo do transtorno e estruturar o contexto realizando 

uma estruturação do campo morfogenético atingindo a clareza do conflito gerador da lide.  

Muitos casos no poder judiciário podem ser analisados através do método da 

constelação familiar, por exemplos, os casos de ação de divórcio, disputa de guarda conflitiva, 

alienação parental e, até mesmo, homicídios.  

O juiz possui a incumbência de realizar decisões, utilizando-se da sua imparcialidade, 

mirando compreender a individualidade das partes visando, desta forma, tomar a decisão mais 

justa para a lide e as constelações familiares possuem tal competência, pois buscam 

aprofundar-se nos padrões e contextos alicerçados ao conflito existente.  

A ideia inicial para o alcance de maiores efeitos conclusivos no judiciário é a 

disposição das partes em olhar para seus problemas e conflitos buscando compreender e 

resolvê-los, não apenas buscar uma condenação ou um culpado para as divergências, mas 

querer olhar para si e para o próximo de maneira resolutiva. 

Em especial, na Vara de Família os conflitos normalmente surgem diante de ligações 

afetivas e emocionais entre os conflitantes envolvendo em muitos casos filhos, os quais são 

frutos dessas ligações. Desta forma, a aplicação do método da constelação revela-se eficaz 

lidando com situações afetivas de maneira humanizada deixando para longe o aspecto 

objetivo do judiciário em estabelecer o culpado e inocente, o vencedor e o perdedor.  

Como expressa Bianca Pizzato (2018) ao afirmar: 

 

O que eu vejo em muitos processos são partes gastando energia, tempo e 

dinheiro julgando e atacando as ações e o direito da outra parte, e pouco 
falando e defendendo o seu próprio direito. Muitos advogados levam esse 

discurso e essa energia para o processo e, ao invés de usar todo o seu 

conhecimento jurídico para defender os direitos de seu cliente, usam para 
atacar a outra parte, e não raras vezes até seus colegas de profissão 

(PIZZATO, 2018, p. 33). 

 

Utilizando-se do método da Constelação Familiar nota-se que a verdadeira resolução 

está na busca e aprimoramento de relacionamento entre as partes, pois quando ambos 

entendem que o conflito exterioriza-se por conta de emaranhados internos a busca pela 
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resposta se dá de maneira efetiva e permanente, a qual, na maioria das vezes, não é 

plenamente alcançada com uma sentença condenatória.  

Nas palavras de Bianca Pizzatto (2018, p. 73): “O atendimento sistêmico está 

ancorado na consciência do todo, na análise estruturada da linguagem verbal e não verbal do 

cliente”.  

Desta forma, existindo um conflito pessoal sobre uma pessoa as demais as quais se 

relacionam com ela são afetadas resultando em brigas e conflitos, abrangendo desta forma 

todo o sistema envolvido no conflito. 

Assim, nas palavras de Bianca Pizzato (2018): 

 

Com essa visão Dr. Sami propôs a prática de uma ciência jurídica com um 
viés terapêutico, tendo alcançado resultados que foram reconhecidos em 

nível nacional, recebendo, em 2015, uma menção honrosa do Prêmio 

Conciliar é legal, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo projeto 
Constelações na Justiça, desenvolvido na Comarca de Amargosa\BA 

(PIZZATO, 2018, p. 60). 

 

Assim, também expõe Bianca Pizzato (2018): 

 

Atualmente, o método das constelações vem se expandindo pelo Brasil, e já 

existe em quase todos os estados brasileiros. No site do Conselho Nacional 

de Justiça, a constelação familiar foi explicada como um método que tem a 

intenção de esclarecer as partes sobre o que há por trás do conflito que gerou 
o processo judicial e abrir caminhos para a pacificação social (PIZZATO, 

2018, p. 62).  

 

Em razão disso é essencial que os clientes conflitantes percebam que a existência do 

litígio é resultante de conflitos internos de ambos, não havendo existência de um bem ou mal 

ou certo e errado, visto que não há existência de parâmetros para julgamento sobre o outro, 

sendo notório o reconhecimento de que todos possuem defeitos, estão sujeitos a erros e, na 

maneira que julgam, abre espaço para ser julgado, portanto, colocando-se acima de outras 

pessoas sendo o oposto do que se busca o direito sistêmico o qual visa à paz e não a 

condenação e julgamento.   

 

Em um exemplo de atendimento jurídico utilizando a técnica da Constelação Familiar 

Bianca Pizzato (2018) expõe: 

 

Em um atendimento com um cliente, este relata que sua esposa era o 
problema. Que costumava beber muito. Que sua família de origem interferia 
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demais no relacionamento e no cotidiano da família. O cliente fala inclusive 

que os pais de sua esposa abusavam de sua boa vontade. Ao oferecer o 
atendimento sistêmico com os bonecos, o cliente dispõe os representantes de 

forma a indicar que algo do seu passado, da sua família de origem interferia 

no sistema familiar atual. O que se mostrou depois demostra a norma básica 

acima mencionada, na família de origem do cliente havia muitos conflitos e, 
inclusive, um caso de incesto (abuso) (PIZZATO, 2018, p. 87). 

 

Sendo assim, a prática da Constelação Familiar como Direito sistêmico está ligada ao 

reconhecimento que o poder judiciário é uma ferramenta de auxílio e busca por soluções e 

resultados satisfatórios e não um campo de batalha que busca um perdedor ou vencedor. A 

principal finalidade é a obtenção de um resultado justo e satisfatório para ambas as partes e 

não uma disputa de ego onde a busca final seja ser um campeão, até porque ser vencedor em 

um processo não está necessariamente ligado a ter a sua pretensão pessoal satisfatória, desta 

forma o principal papel do advogado sistêmico é olhar o contexto em geral e buscar alcançar a 

paz. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa proporcionou o estudo e perspectiva sobre o 

cenário do poder judiciário, o qual é garantidor do acesso à justiça e um mecanismo de 

controle de convívio pacífico em sociedade. 

Averiguou-se que, embora o poder judiciário vise à busca pelo justo e devido, na 

maioria das vezes, não ocorre conforme se pretende, o justo poderá tornar-se injusto, a busca 

pela solução poderá resultar em mais conflitos, o imediato poderá se tornar moroso e desta 

forma, verifica-se uma enorme necessidade pela busca de novas técnicas de resolução. 

Analisou-se conjuntamente a importância e a vantagem da aplicação dos métodos 

alternativos de resolução de conflitos os quais buscam alcançar uma maior celeridade ao 

poder judiciário, bem como, decisões mais justas e consensuais atuando como uma ferramenta 

pacífica. Ainda, examinaram-se os métodos existentes e utilizados no Brasil os quais foram 

estruturados sob as práticas consensuais sendo eles a mediação, a conciliação e a arbitragem.  

Ademais, explorou acerca do método terapêutico desenvolvido por Berth Helinger 

intitulado de Constelações Familiares e suas particularidades, bem como, sua aplicação ao 

denominado direito sistêmico, possibilitando uma inovadora prática humanizada de 

resoluções de conflitos no judiciário.  
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Dessa forma, a utilização do método das Constelações Familiares no direito sistêmico 

mostrou-se como uma nova perspectiva sobre os conflitos, buscando não apenas resolvê-los, 

mas sim entender suas raízes e causas, para que desta forma possa buscar não apenas uma 

sentença, mas sim uma visão para o fato gerador para que não volte a ocorrer novos conflitos 

e ambas as partes tenham satisfação na resolução. 

Sendo assim, conclui-se que a utilização da constelação familiar mostra-se como uma 

verdadeira renovação à justiça alternativa demostrando-se como uma prática efetiva e de 

efeitos favoráveis não apenas a celeridade processual, mas também aos desenvolvimentos dos 

vínculos afetivos e emocionais geradores das disputas. Mas, para que tal efeito possa ser 

sucedido é necessário a flexibilidade das partes em renunciar a busca pela condenação e 

sujeitar-se a olhar para si e para o outro buscando compreender o real conflito gerador da lide. 
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