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“Mundo de furiosa individualização, os relacionamentos 

 são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, 

 e não há como determinar quando um se transforma no outro”.  

(BAUMAN, 2004) 



 

RESUMO 

 

O ordenamento, em conformidade com os princípios constitucionais, permite uma 

interpretação extensiva aos operadores da Justiça, que vislumbram a necessidade de 

se adaptarem e, consequentemente, permitirem novas formas de encarar o conflito 

através da contribuição de todas as ciências. Esses novos dispositivos, em 

conformidade com a Constituição Federal, como a Lei 13.140/2015, Lei de Mediação 

e o Código de Processo Civil, possibilitam a inclusão de novas abordagens como as 

Constelações Familiares. Está em conformidade com a Resolução 125/2010 do CNJ, 

estimula práticas que proporcionam tratamento adequado dos conflitos de interesses 

no âmbito do Poder Judiciário. Em concordância com essa nova visão da Justiça, há 

a possibilidade de introduzir as Constelações Familiares em conjunto com as 

mediações, nos processos da Vara de Família, e justifica-se pela necessidade de 

demonstrar que existem métodos humanizados de se chegar a um consenso. Por 

meio desta técnica é possível identificar os conflitos que estão mais subterrâneos com 

o motivo e a causa do litígio, melhorando a qualidade dos relacionamentos nas 

famílias e ao mesmo tempo dar celeridade aos processos. Para tanto, é necessário 

verificar a aplicabilidade desta técnica de Constelações Familiares, discutir suas 

abordagens teóricas e apresentar os resultados obtidos em outras jurisdições. Dessa 

forma, além de contribuir para o aperfeiçoamento da Justiça, a prática da técnica 

também auxilia a melhorar a qualidade dos relacionamentos nas famílias. Assim, o 

presente trabalho partiu da necessidade de atender as necessidades das famílias e 

automaticamente solucionar algumas deficiências da justiça como a reincidência de 

processos, lentidão, onerosidade e, assim, demonstra como a aplicação da técnica 

pode contribuir no universo das questões que envolvem as famílias. Os resultados 

dessa pesquisa podem ter impacto de inovação na área da família e ser aplicados 

para potencializar a Mediação como meio ideal de resoluções de conflitos familiares, 

empoderando seus membros para que, então, fortes possam solucionar seus 

conflitos. 

 

Palavras-chave: Direito de Família; Mediação; Mediação Familiar; Constelações 

Familiares 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa parte da análise doutrinária sobre os conflitos familiares 

nas demandas judiciais, qual a eficácia e a validade do método “constelação sistêmica 

familiar”, desenvolvido por Bert Hellinger, como solução consensual de conflitos à luz 

do Código de Processo Civil, art. 3° §2°, lei 13.105/2015 e da Mediação Familiar, art. 

1°, parágrafo único, lei 13.140/2015.  

Assim, traz à possibilidade de meios de resolução de conflitos diferentes da 

mera jurisdição, porquanto, parece que há tempos a jurisdição é o único instrumento 

de garantia dos direitos dos indivíduos, exercida tão somente pelo monopólio estatal, 

por meio de princípios constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional.  

Assim, a jurisdição parece ser considerada o único meio capaz de resolver 

todas as diferenças existentes entre os indivíduos que procuram pelo Estado antes 

mesmo de tentar quaisquer tipos de solução amigável, seja por conforto de ter um 

terceiro resolvendo seus problemas ou pela busca de protelá-los. 

Percebe-se que no cenário atual - conforme os números de demandas 

familiares ingressadas em 2016, em torno 853.0491, em âmbito Estadual -, há a 

excessiva procura por tal tutela fornecida pelo Estado e, ao mesmo tempo, a 

ineficiência do Poder Judiciário em resolvê-las adequadamente.  

Dessa forma, por meio do movimento de humanização, que ocorre desde o pós 

Segunda Guerra Mundial, a justiça vem procurando meios que possibilitam ao 

indivíduo uma proteção mais efetiva dos direitos individuais e familiares, já que nada 

adianta ter o direito e não poder exercê-lo em sua plenitude. 

As soluções geradas pelo Judiciário não conseguem atender de forma 

adequada tais demandas, pois soam impositivas às partes, ou seja, uma ordem de 

cima para baixo, utilizando-se de sanções ao seu descumprimento, o que torna ainda 

mais contrário nas demandas familiares, já que há reincidências e desdobramentos 

destes conflitos. Após a sentença prolatada, ambas as partes saem insatisfeitas com 

as soluções impostas pelos juízes que não conhecem, ao certo, a realidade das 

partes, muito menos os sentimentos que geraram tais conflitos, tornando-se assim 

ineficazes. 

                                                           
1 Trata-se de pesquisa feita pela Justiça em Números. Disponível em:< 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/d982ddf36b7e5d1554aca6f3333f03b9.pdf> . 
Acesso em  12 de novembro de 2017.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/d982ddf36b7e5d1554aca6f3333f03b9.pdf
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A partir da Emenda Constitucional n°45 de 30 de dezembro de 2010, chamada 

também de Reforma do Poder Judiciário, que se pode perceber que tais movimentos 

de humanização trouxeram a consolidação perante as normas infraconstitucionais e 

aos órgãos do poder judiciário à questão relevante dos meios alternativos de 

resolução de conflitos, ganhando assim guarida constitucional para sua concreta 

efetivação, sendo agora conceituados como instrumentos equivalentes à jurisdição. 

Nesta seara, a utilização da mediação, bem como a mediação familiar, 

encontra-se amparadas tacitamente e expressamente, através de princípios e 

fundamentos constitucionais como meio de pacificação social ao que tange a busca 

por soluções pacíficas de conflito. Encontrando, também, amparo, de forma expressa, 

na legislação infraconstitucional, como é o caso do art. 3° §2° do Código de Processo 

Civil e do art. 1°, parágrafo único e Lei da Mediação – 13.140/15. 

A disposição perante a norma, também traz a importância da mediação familiar, 

que viabiliza o desenvolvimento de uma modalidade especifica para aplicação nas 

demandas familiares, ou seja, para o judiciário é evidente que há uma necessidade 

de modalidades específicas no que tange aos conflitos inerentes do Direito de Família, 

utilizando-se da mesma lógica de especialização de varas exclusivas de família. 

Essa possibilidade e validade surgem como oportuna à diversas técnicas que 

têm como objetivo principal o empoderamento dos indivíduos em conflitos para que 

eles mesmos possam resolver tais demandas, assumindo assim suas 

responsabilidades e seus papeis no meio familiar. 

A utilização do método das Constelações Familiares nas resoluções de 

conflitos está em conformidade com a Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho 

Nacional de Justiça e com as leis, já que tem como objetivo principal valorizar e 

fomentar a realização de atos negociais pelos indivíduos para a definição de suas 

situações jurídica ao estimularem práticas que proporcionam tratamento adequado 

aos conflitos de interesse do Poder Judiciário. 

Tais métodos podem ser prestados através de servidores e voluntários junto ao 

Poder Judiciário (CEJUSC – NEPUMEC – Resolução 125/2010 do Conselho Nacional 

de Justiça) ou por outros profissionais na esfera privada, se capacitados, câmaras 

privadas, em especial a mediação, em que um terceiro atuará como um facilitador do 

diálogo entre as partes em conflito e, deste modo, eles mesmo construirão 

alternativas. 



15 

Assim, é possível, através de uma visão ampliada as causas que levaram o real 

motivo do litígio, melhorar a qualidade dos relacionamentos nas famílias e, ao mesmo 

tempo, dar celeridade aos processos. 

O tema objeto deste estudo poderá ser útil para sociedade evitando a 

judicialização dos conflitos, tornando as resoluções céleres, preservando os 

relacionamentos e propiciar ao envolvidos compreensão da situação controvertida.  

Este trabalho tem como objetivo estudar o caminho de validade para a 

aplicação do método das constelações familiares e sua eficácia nos processos da área 

de família através das mediações, demonstrando que a aplicação desta técnica pode 

contribuir com o Poder Judiciário, a sociedade e o indivíduo às questões que envolvem 

os processos da área de família no Brasil.  

Tendo em vista os vários fatores que tem contribuído para o incremento da 

Mediação, pode ser lembrados: lentidão, onerosidade, imprevisibilidade, a utilização 

de meios incisivos de decisão judicial. 

Para que seja possível sustentar o objetivo proposto, foram destacados como 

objetivos específicos à pesquisa bibliográfica conceitual traçar um panorama da 

regulamentação legal da Mediação e Constelação Familiar; pesquisar amostra de 

experiências com Constelações no judiciário e verifica aplicabilidade na Mediação. 

Para tanto, com base em um estudo comparativo da mediação latu sensu e 

mediação familiar com o uso do método das constelações sistêmicas em obras de 

diferentes autores, como Bert Hillinger, o próprio criador do método, Ada Pelegrini 

Grinover, Aguida Arruda Barbosa, Fabiano Oldoni, dentre outros; e apresentação de 

resultados alcançados em algumas regiões onde o Tribunal de Justiça está atuando 

e já obteve resultados significativos que contribuem com as relações familiares e a 

celeridade nos processos judiciais, demonstrando resultados alcançados com o uso 

do método das Constelações Familiares.  

Por fim, este estudo foi dividido em cinco capítulos e vários anexos. O segundo 

capítulo, subsequente a introdução, trata da nova forma de acesso à justiça, seus 

remanescentes até os dias atuais; o terceiro capítulo trata da Mediação, seu histórico, 

conceito, modelos, estudiosos e demais análises; o quarto capítulo, enfim, trata do 

tema em questão, porquanto relaciona a mediação com a constelação familiar e traz 

à tona a importância para o judiciário e à sociedade essa nova forma de resolução de 

conflitos. Há ainda anexos que demonstram o estudo e falas pormenorizadas dos 

grandes estudiosos do tema, além da sua manifestação no judiciário brasileiro.  
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Essa pesquisa, enfim, termina de forma produtiva, por meio da conclusão, 

demonstrando ser importante e pertinente aos problemas sociais vividos atualmente 

pelo judiciário, não somente por demonstrar a validade e a eficácia das Constelações 

Sistêmicas Familiares aplicadas por meio das mediações familiares a luz das soluções 

pacíficas de conflito que tratam o cerne do problema, mas, resultando também em 

uma análise da qual se demonstra uma necessidade urgente em mudanças quanto a 

cultura de litigio, já que fica demonstrado que as soluções impositivas resultantes das 

demandas judicializadas não se efetivam. 
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2. NOVA FORMA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

2.1. Da cultura do conflito, da cultura do litígio e a esperança de uma cultura de 

paz – Pacificação Social  

 

O caminho do litígio2, percorrido há tempos pelo poder judiciário, por meio de 

seus operadores e por aqueles que se utilizam dele, faz com que as demandas 

postuladas em juízo só cresçam no país, ao passo em que não há qualquer mudança 

na estrutura do judiciário. Esta estrutura não está relacionada apenas a simples 

implantação de meios alternativos de solução de conflitos que poderiam fazer, a 

princípio, que os números de demandas judiciais diminuíssem, mas, sim, com uma 

mudança de pensamento, de cultura, atingindo o cerne dos problemas sociais dos 

usuários do poder judiciário3. 

Conflitos são naturais nos meios sociais, porquanto o convívio com pessoas 

diferentes em uma sociedade plural traz diversas diferenças de opiniões e, por 

consequência - e na maioria das vezes -, ocorrem os conflitos. No entanto, a forma de 

lidar com o conflito é um dos elementos inerentes à cultura de um povo e assim se 

compõe a cultura do conflito.  

A cultura do conflito é definida como um conjunto de normas, práticas, institutos 

e instituições específicas de uma sociedade acerca da conflituosidade, ou seja, um 

conjunto de regras processuais referentes ao rito dos conflitos na esfera jurídica e, 

também, encontra-se em consonância com os institutos psicológicos e sociais que 

integram uma área específica no âmbito cultural. Tais institutos reconhecem os 

mecanismos peculiares da condução do fenômeno das discordâncias, imanente das 

relações entre os indivíduos.  

                                                           
2 Litígio – sinônimo de lide, demanda. Trata-se da questão judicial, do conflito de pretensões, que 
será discutido entre as partes na ação. É disputa que será solucionada em juízo, a pendencia que é 
submetida ao juiz para ser examinada. Ela inicia-se quando o réu contesta o pedido do autor. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. 3°ed. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira. – Fundamentação: Arts. 102, I, "e" e 126, parágrafo único da CF/88; Arts. 228, IV, 335, V, 
344, 345, 456, 840, 850 e 851 do CC; Arts. 5º, 25, 42, 46, parágrafo único, 73, 82, III, 95, 125, II, 135, 
IV, 225, II, 232, V, 259, V, 320, II, 331, § 3º, 379, 382, 405, § 3º, IV, 447 e 1.001 do CPC; Arts. 21 e 
53 da Lei 9.099/95. 
3 LUCENA FILHO, Humberto Lima. A Cultura da Litigância e o Poder Judiciário: noções sobre as 
práticas demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Editora Copendi. 2012. p.3. 
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Assim, há de se constar uma ideia de sociologia judiciária, ou seja, como 

determinada sociedade percebe e enxerga o papel do conflito e, deste modo, 

elencando e vivenciado os respectivos meios de tratamento4.  

 

A esse respeito Ada Pelegrini Grinover e outros asseveram que: 

 

A indefinição das situações das pessoas perante outras, perante os bens 
pretendidos e perante o próprio direito é sempre motivo de angustia e tensão 
individual e social. Inclusive quando se trata de indefinição quanto ao próprio 
jus punitionis do Estado em determinada situação concretamente 
considerada: sendo o valor liberdade uma inerência da própria pessoa 
humana, a que todos almejam e que não pode ser objeto de disposição da 
parte de quem quer que seja, a pendencia de situações assim é inegável fator 
de sofrimento e infelicidade, que precisa ser debelado. 5 

 

O estudo aprofundado do conflito deve ser estimulado por se tratar de 

representar parcela da identidade cultural de um povo e, também, o vetor de 

interpretação e conhecimento da evolução de condutas e percepções da realidade. 

Além destas razões, a cultura do conflito também fornece um amplo fundamento 

teórico para um preparo adequado de magistrados, mediadores, sujeitos em litígio, 

conciliadores ou quaisquer outros agentes, inseridos neste contexto de controvérsia6. 

A litigiosidade, própria das sociedades modernas - mormente nos países 
latinos – é resultado de elementos que contribuem para a sobrecarga de 
juízes e tribunais. É certo que a reestruturação do judiciário com o aumento 
do número de juízes e auxiliares não resolverá o problema da justiça, seria 
apenas “o mais do mesmo” e não solução contundente. Os processos 
aumentam na proporção de facilidade do acesso à justiça e controlar esse 
avanço não é mero exercício aritmético.7 

 

Este aprofundamento, em contrapartida, tem revelado que a cultura da 

litigância reflete a distorção da tipologia supra retratada, a qual há a repercussão de 

uma anormalidade no funcionamento do conflito, de forma que a ideia geral - inserida 

no inconsciente coletivo - é de que todo e qualquer conflito necessita ser judicializado 

                                                           
4 LUCENA FILHO, Humberto Lima. A Cultura da Litigância e o Poder Judiciário: noções sobre as 
práticas demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Editora Copendi. 2012. p.3. 
5 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 

Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.  p. 38. 
6 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012. p.3. 
7 PIERI, Lilia e outros. A relevância da audiência de conciliação na solução dos conflitos e na 
garantia da efetividade dos direitos. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do 
CONPEDI, realizado em Brasília – DF. 2008. p.165 
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e resolvido sob a forma de uma solução adjudicada, isto é, dotada de força imperativa 

e coercitiva, fundada na lógica vencedor-perdedor8.  

Portanto, é nessa cultura de litigância que se encontra a resistência na 

implantação de uma conduta pacificadora, dada sua repercussão não somente nos 

meandros dos cidadãos jurisdicionas, mas também na proliferação da - ás vezes – 

vaidosa necessidade de imposição de uma decisão (ainda que não seja a mais correta 

sob o aspecto da justa composição do conflito) judicial.  

A significação prática disto é que a alimentação de tendências judicializadoras 

de conflitos não é fruto de um pseudo-sentimento de cidadania, que pode ser 

provocado por uma interpretação do conceito de acesso à justiça destoado do espírito 

e valor constitucional acerca do tratamento dos litígios. Possui igualmente a 

contribuição de um temor exacerbado àqueles que exercem a titularidade do poder 

jurisdicional de ver diminuída sua capacidade de influenciar e construir decisões com 

base em fundamentações dadas por meio de uma desconfiança semi-institucional nos 

métodos extrajudiciais ou, ainda, em decisões de cunho consensual baseados na 

cultura de paz9. 

Porém, seria por demais atribuir culpa exclusiva ao Poder Judiciário à raiz da 

litigiosidade exacerbada. A problemática está em diversos fatores que congregam 

motivações de origens variadas e traz consigo elementos familiares, religiosos, 

políticos, históricos e éticos, sendo necessário levar em conta todos esses fatores no 

processo de estudo da expansão da judicialização máxima dos conflitos10.  

A sociedade, atualmente, desenvolve-se em uma velocidade frenética e, no 

entanto, vivência relações jurídicas fundamentadas em postulados antigos, os quais 

foram consolidados pela ausência de uma massiva e contundente política pública 

estatal dos três Poderes da República e, também, quanto à consensualidade e 

resolução pacífica das disputas. Assim, há um agigantamento da função jurisdicional, 

como a salvação de um povo mergulhado na ignorância intelectual e incapaz de 

dialogar com o próximo na solução das suas diferenças11.  

                                                           
8 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012. p.3-5. 
9 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012. p.3-5. 
10 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012. p.3-5. 
11 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012. p.3-5. 
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A urgência nesta mudança, da cultura de litigiosidade, demandista ou 

judiciarista para uma cultura de paz deve ser tratada como expressão cultural num 

determinado período histórico que se traduzia em um conceito capaz de gerar 

repetições e visto, como consequência, de forma natural aos procedimentos regentes 

das contendas individuais ou de massa. Tal afirmação justifica-se pelas tentativas de 

reformas tanto do próprio Poder Judiciário quanto dos procedimentos normativos 

aplicáveis à jurisdição, como explicados nos tópicos seguintes12.  

 

2.1.1. A pacificação social efetivada pelo poder judiciário  

 

Desde o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, há a efetiva busca por 

mudanças através soluções pacíficas dos conflitos, tais mudanças são expressas pelo 

legislador, tal qual o contemplado no artigo 4°, inciso VII, da Carta Magna, que tem 

como objetivo principal a pacificação social, como descrito abaixo: 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.13(grifo nosso) 
 
 

Tal como o Artigo 4°, a República Federativa do Brasil que rege-se igualmente 

nas suas relações internacionais pelo princípio: “inciso VII - solução pacífica dos 

conflitos [...]”.14 

 

Neste sentido é possível enfatizar que o Estado, por meio da Constituição 

Federal, tem como finalidade dar ao particular a possibilidade de se valer, dentro da 

liberdade contratual, dos meios que melhor lhe convir para solucionar suas diferenças. 

Assim, a solução pacífica das controvérsias tem como objetivo assegurar a 

                                                           
12 LUCENA, Humberto Lima. A cultura da litigância e o poder judiciário: noções sobre as práticas 
demandistas a partir da justiça brasileira. Rio Grande do Norte: Copendi. 2012.p.3-5. 
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.  
14 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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harmonização social, propondo um olhar diferente ao processo, onde, somente, as 

partes passarão a atuar em busca da resolução do conflito15.  

Nesta linha de raciocínio dispõe José Anchieta da Silva16, que: “por solução 

pacífica há de se entender, do ponto de vista externo, o evitar a guerra, e, do ponto 

de vista interno, o de se evitar as perlengas judiciais. A interpretação é razoável”. 

Assim é a lição de Alexandre de Moraes: 

 

Apesar de não fazer parte do texto constitucional propriamente dito e, 
conseqüentemente, não conter normas constitucionais de valor jurídico 
autônomo, o preâmbulo não é juridicamente irrelevante, uma vez que deve 
ser observado como elemento de interpretação dos diversos artigos que lhe 
seguem 17.  
 

E assim prossegue: 

 
O preâmbulo, portanto, por não ser norma constitucional, não poderá 
prevalecer contra texto expresso da Constituição Federal, e tampouco poderá 
ser paradigma comparativo para declaração de inconstitucionalidade, porém, 
por traçar as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, será 
uma de suas linhas mestras 18. 
 
 

Para tanto, Juan Bautista Alberdi, citado por Alexandre de Moraes, o preâmbulo 

se posta no sentido que deve “sintetizar sumariamente os grandes fins da 

Constituição, servindo de fonte interpretativa para dissipar as obscuridades das 

questões práticas e de rumo para a atividade política do governo” 19.  

Exemplo claro, desta forma interpretativa, é a inclusão constitucional da 

primeira forma de resolução de conflitos sem a intervenção estatal, chamada de 

arbitragem, que surgiu por intermédio da emenda Constitucional 45 e acresceu ao art. 

5°,o inciso LXXVIII20, ao texto constitucional.  

A arbitragem atende aos anseios sociais de uma justiça mais célere, o Poder 

Constituinte Derivado Reformador agregou ao rol dos Direitos e Garantias 

fundamentais, como uma nova forma de solução de conflitos sem o crivo do Poder 

Judiciário.  

                                                           
15 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Editora Atlas Jurídica. 2016. p.48. 
16 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Editora Atlas Jurídica. 2016. p.49. 
17 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Editora Atlas Jurídica. 2016. p.49. 
18 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Editora Atlas Jurídica. 2016. p.49. 
19MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32 ed. São Paulo: Editora Atlas Jurídica. 2016. p.22. 
20 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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Assim, tal forma de solução de conflitos veio em homenagem aos Direitos e 

Garantidas Fundamentais, Título II da C.F./88. Por fim, a Arbitragem tem sua sede 

material no inciso acima em comento (inciso LXXVIII, Art.5º da Carta Magna), mas 

mais especificamente na palavra “meios”, afinal, é o verdadeiro meio extrajudicial, 

apesar de ter força judicial suas decisões e de assegurar a razoável duração do 

processo almejada pela população. 

Neste contexto acrescenta Roberto Lyra Filho21, que o “Direito não pode ser 

isolado dos fenômenos sociais, visto que o direito pode estar na lei, mas também além 

dessa”.  

E, ainda, utilizando-se da expressão citada por Sousa Júnior22, “trata-se de um 

desafio urgente e atual que se põe à reflexão e aos esforços de modernização dos 

sistemas de mediação, em sentido amplo, para tornar possível o mais alargado e 

democrático acesso à Justiça”. 

 

2.2. Da reforma do Poder Judiciário e a Emenda Constitucional n.º45/2010 – 

inclusão dos meios alternativos de resolução de conflitos  

 

A reforma do Poder Judiciário, promovida pela Emenda Constitucional n.º 45, 

pode ser considerada o começo de uma tentativa de mudanças à promoção da cultura 

de paz, da instituição e aplicação de medidas para a implementação desses novos 

meios alternativos de resolução de conflitos, traduz, efetivamente, uma importante 

medida para o aprimoramento da justiça brasileira.  

Nesse sentido, é necessário reconhecer a chamada crise da justiça23, que 

perpassa por diversos campos e medidas que escapam ao âmbito de uma emenda 

constitucional, tais como (de modo especial) a mudança da cultura de litígio que 

impera no Brasil24  

                                                           
21 FILHO, Roberto Lyra apud VIEIRA, Adhara Campos. A constelação sistêmica como política pública 
para a resolução de conflitos. Revista Fórum Trabalhista (RFT): Belo Horizonte. 2016. ano 5. n. 22. 
p. 4. 
22 FILHO, Roberto Lyra apud VIEIRA, Adhara Campos. A constelação sistêmica como política pública 
para a resolução de conflitos. Revista Fórum Trabalhista (RFT): Belo Horizonte. 2016. ano 5. n. 22. 
p. 4. 
23 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. 2 ed. São Paulo: DPJ Editora. 
2005. p.684/690. 
24 WATANABE, Kazuo. Modalidade de mediação: um projeto inovador. Brasília: Série Cadernos do 
CEJ. 2003. v. 22. p. 42/50. 
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No tocante a mudança da cultura de litígio e a melhor administração da justiça, 

a EC/45 contribuiu sobremaneira para seu aprimoramento, principalmente, com a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que veio a editar Resolução CNJ n. 

125/2010.4-5, tratando-se da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e, justamente, procurou 

desenvolver no país o que se cunhou de sistema multiportas ou tribunal multiportas 

(com inspiração no sistema americano Multi-door Courthouse System)25, estimulando 

o uso de meios extrajudiciais de solução dos conflitos, tais como negociação, 

conciliação e mediação, entre os quais, insere a arbitragem.26 

Porém, a sociedade brasileira continua sendo permeada pela cultura do litígio, 

e essa mudança cultural demanda tempo e envolvimento de diversos setores da 

sociedade para que, então, haja a devida conscientização e efetivação de outros 

meios de solução dos conflitos. 

Como medida necessária à conscientização e efetivação de outras formas de 

resolução dos conflitos há a popularização e a aplicação pratica das, 

internacionalmente chamadas ADR (Alternative Dispute Resolution)27 ou RAD 

(Resolucion Alternativa de Disputas), no qual se obteriam soluções com maior rapidez 

e economia do que se recorressem à justiça. Tais resoluções se configuram através 

de uma variedade de procedimentos, cujas figuras centrais são a negociação, a 

mediação, a conciliação e a arbitragem, no entanto, importante ressaltar que há, 

também, numerosas figuras hibridas que são modalidades ou mesclas daquele28.  

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Candido Rangel 

Dinamarco dispõem a respeito dos meios alternativos que vão tomando forma, não 

importando que venham por obra do Estado ou por outros meios, desde que atinjam 

o objetivo de serem eficientes e pacificadores. Há de se ter como percepção, no 

                                                           
25 A consagrada expressão multi-door courthouse foi originalmente usada pelo Prof. Frank Sander 
(Harvard) em 1976, em conferência que posteriormente veio a ser publicada em 1979. SANDER, Frank. 
Varieties of dispute processing. Minnesota: West Publishing. 1979. p. 65/87. A esse respeito também 
é importante citar KRITZER, Herbert. To regulate or not to regulate, or (better still) when to regulate. 
Cidade: ABA. 2013. v. 19. n. 3. p. 12/13  e ANDRIGHI, Nancy;  FOLEY, Gláucia Falsarella. Sistema 
multiportas: o Judiciário e o consenso. São Paulo: in Folha de São Paulo, Caderno de Tendências e 
Debates. 24.6.2008. 
26 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 
37/59. 
27 Meio utilizado para definir a grande variedade de meios que servem de alternativa aos procedimentos 
judiciais. 
28 PUCCI, Adriana Noemi apud HORTA, Fernando. Mediação e Conciliação. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2002. p.41 
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entanto, de que falha o Estado, por intermédio do Poder Judiciário, seu excesso de 

formalidade nos processos, que custa a todos não somente o tempo, mas também 

dinheiro e outras dificuldades processuais, levando os processualistas modernos a 

excogitar de novos meios para a solução de conflitos. 29 

Percebe-se, então, a necessidade de uma ruptura com os formalismos, 

porquanto a desformalização corrobora com a celeridade processual, além do acesso 

à justiça por parte de todos, assim, os meios informais gratuitos (ou pelo menos mais 

baratos) são obviamente mais acessíveis a todos e também mais céleres, cumpre-se, 

assim, melhor a função pacificadora.  

Essa desformalização manifesta-se não apenas nas questões processuais, 

como no caso da arbitragem, mas também em caminhos para os juízos de equidade, 

não limitando estes julgamentos a apenas disposições legais30.  

Essas características dos meios alternativos de resolução de conflitos estão 

mais ou menos presentes, conforme o caso a ser resolvido, trata-se da classificação 

do conflito dada pela própria legislação, podendo ser direitos disponíveis, sujeitos a 

transações extrajudiciais ou, então, direitos indisponíveis, direitos estes que só 

admitirão transações na esfera judicial31.  

A negociação é a forma básica de resolução de disputas, nelas as partes se 

encontram diretamente. Assim, a conciliação, desde a época da Constituição Imperial, 

trazia-a como requisito para que fosse tentada antes de todo o processo, ou seja, pré-

processual.  

O ordenamento trazia tal mecanismo dividido-o em modalidades, a primeira 

chamada de extraprocessual - por meio dos juízes de paz ou de câmaras privadas – 

e, a segunda, conhecida por endoprocessual, na qual necessita da presença de um 

conciliador/ servidor.  

Ambas as modalidades induziam, os próprios sujeitos em conflito a ditarem 

uma solução para o conflito. A figura dos meios alternativos de conflitos, muito se 

assemelham, com esta trazida anteriormente pela inverveção da figura do juiz de paz, 

onde, mediante um terceiro imparcial (conciliador ou mediados), busca-se obter 

                                                           
29 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2014. p. 44/46. 
30DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2014. p. 44/46. 
31 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed São Paulo: Malheiros Editores. 2014. p.44/46 
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transação entre as partes através de mútua concessão ou a submissão de uma das 

partes à pretensão da outra ou, ainda, a desistência da pretensão32.  

Na mediação o processo assemelha-se ao da conciliação, podendo ser 

encontrada tanto na modalidade extraprocessual ou endoprocessual, e os 

interessados, através da intermediação de um terceiro, buscam alternativas para a 

pacificação de seus conflitos.  

Importante ressaltar a distinção entre a mediação e a conciliação, a primeira 

possui o foco no conflito, que será trabalhado e que resultará, como consequência, o 

acordo; enquanto a segunda, busca o acordo ou o fim da demanda, somente33.  

A arbitragem é instituída no âmbito contratual através da cláusula 

compromissória e, por força da lei, possui status de sentença judicial; tradicionalmente 

é regida por lei material e pelo Código de Processo Civil.  

Entretanto, a arbitragem ficou durante certo tempo em desuso no Brasil, mas 

ganhou nova força com a Lei de Arbitragem e, atualmente, tem sido utilizada 

efetivamente como meio alternativo de resolução de conflitos; ocorre essa modalidade 

de resolução de conflitos quando as partes concordam em submeter seu caso a uma 

parte neutra, à qual é atribuído poder para apresentar uma decisão à uma determinada 

disputa.34 

 

2.3 Marcos regulatórios dos meios alternativos de solução de conflitos  

Sobre a questão relativa ao marco regulatório dos meios alternativos, há de se 

retroagir no tempo, pois é evidente que tais meios não são novidades no meio jurídico, 

como será posto nos capítulos seguintes, especificadamente na história da mediação, 

porém, o objetivo desta presente pesquisa dá-se quanto à eficácia de tais meios, já 

que busca-se uma constante eficiência na jurisdição oferecida pelo Estado. Para 

Kazuo Watanabe e Ada Pelegrini Grinover35, o marco dos meios alternativos de 

solução de conflitos não é o Projeto de Lei 7.169/2014, e sim a Resolução 125 do 

Conselho Nacional de Justiça, e neste sentido afirma Watanabe: 

                                                           
32DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2014. p. 46/47. 
33 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2014. p.47.  
34 SERPA, Maria de Nazareth apud HORTA, Fernando. Mediação e Conciliação. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2002. p.41 
35 WATANABE, Kazuo. Seminário sobre mediação e arbitragem, promovido pelo Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília. 21/11/2014. 



26 

 

O Judiciário ainda está utilizando a mediação e a conciliação como meio 
alternativo para reduzir estoque de processos. É preciso adotar uma nova 
cultura, que encontre meios adequados de solução de conflitos, e não 

alternativos. 36 

 

 

Para eles, a proposta que tramitava na Câmara dos Deputados entrava em 

conflito com as regras inseridas no projeto do novo Código de Processo Civil 

referentes ao tema e por tanto será dado como o marco ideal a Resolução 125 do 

Conselho Nacional de Justiça, no qual tinha como objetivo inicial ideias exemplares, 

como serão abordadas em seguida. 

 

2.3.1 Da Resolução n.º125/2010 – Do Conselho Nacional de Justiça  

 

O uso dos meios alternativos de resolução de conflitos é inserido também como 

instrumento de acesso à justiça ou, então, ao acesso à ordem jurídica justa. Ambas 

possuem o objetivo de representar a justa resposta às pretensões das partes.  

A arbitragem é trazida através da sentença proferida pelo tribunal arbitral e 

abarca, ainda, regras, requisitos e princípios que estão dispostos na Lei 9307/96. Já 

os demais meios de solução de conflitos, tais como a mediação e a conciliação, são 

regulamentados a partir da Resolução 125/2010, que estabelece, também no âmbito 

administrativo, as normas e a imposição dessas modalidades de resoluções de 

conflitos como formas eficazes para trazer celeridade ao judiciário e, também, tratar 

do problema em seu cerne, seja por meio da mediação ou, então, do mero acordo, 

por meio da conciliação.37.  

A criação de uma  Resolução do Conselho Nacional de  Justiça que dispõe 

sobre a conciliação e a  mediação partiu de  uma premissa de que cabe ao Judiciário 

estabelecer a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

resolvidos no seu âmbito – seja por meios  heterocompositivos, seja por meios 

autocompositivos.  Esta orientação foi adotada de forma a organizar,  em  todo 

território nacional,  não  somente  os serviços prestados no curso da relação 

                                                           
36 WATANABE, Kazuo. Seminário sobre mediação e arbitragem, promovido pelo Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília. 21/11/2014. 
37 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros. 2014. p.54. 
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processual (atividades processuais), como também os que possam incentivar a 

atividade do Poder Judiciário de prevenção de demandas com as chamadas 

atividades pré‑processuais de conciliação e mediação38.  

Em sendo assim, a criação desta resolução decorreu da necessidade de se 

estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento de práticas já 

adotadas pelos tribunais.  

Desde a década de 1990, houve estímulos na legislação processual à 

autocomposição, acompanhada na década seguinte de diversos projetos pilotos e nos 

mais diversos campos da autocomposição: mediação civil, mediação comunitária, 

mediação vítima/ofensor (ou mediação penal), conciliação previdenciária, conciliação 

em desapropriações, entre muitos outros, bem como práticas autocompositivas 

inominadas como oficinas para dependentes químicos, grupos de apoio e oficinas 

para prevenção de violência doméstica, oficinas de habilidades emocionais para 

divorciandos, oficinas de prevenção de sobreendividamento, entre outras.  

No mesmo sentido e diante dos resultados positivos desses projetos pilotos, 

além da patente necessidade de se estabelecer uma política pública nacional em 

resolução adequada de conflitos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em 29 de 

novembro de 2010, a Resolução 125.  

Os objetivos dessa Resolução estão indicados de forma bastante taxativa: i) 

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

autocompositivos de qualidade (art. 2º); ii) incentivar os tribunais a se organizarem e 

planejarem programas amplos de autocomposição (art. 4º); iii) reafirmar a função de 

agente apoiador da implantação de políticas públicas do CNJ (art. 3º).39 

Vale destacar também, a exposição de motivos que dispõem acerca de 

diversos pontos importantes, tais como a competência do judiciário em estabelecer 

política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de 

interesses, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação, como 

disposto no próprio texto legal:  

 

                                                           
38 Brasil. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 
para instalação de CEJUSC – Centro Judicial de Solução de Conflitos. Brasília: Conselho Nacional 
de Justiça. 2015. 
39 Brasil. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação para 

instalação de CEJUSC – Centro Judicial de Solução de Conflitos. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2015. 
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[...] cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado 
dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga 
e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, 
não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também 
os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, 
em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação.40 
 
 

Compreende-se que o alargamento do conceito de acesso à justiça e a uma 

nova interpretação do art. 5°, XXXV da Constituição Federal, como garantia de acesso 

à justiça por qualquer forma adequada de solução de conflito.  

Também sendo necessário perceber que “a conciliação e a mediação são 

instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que os 

programas já implementados no país tem reduzido a judicialização dos conflitos de 

interesse, a quantidade de recursos e de execuções de sentenças”, ou seja, a 

implementação de tais meios surte efeitos significativos na diminuição de demandas 

postas ao judiciário41.  

A organização destes serviços devem servir como base principiológica e base 

estrutural para a criação de centros de resolução consensual de conflitos, verdadeiros 

órgaos judiciais especializados na matéria.42 

Portanto, à exposição de motivos da resolução há de se constar que: 

 

a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos 
consensuais de solução de conflitos deve seguir o disposto na lei 13.105, de 
16 de marco de 2015 (Novo Código de Processo Civil) derrogada pela lei 
13.140, de 26 de junho de 2015(Lei da Mediação)43 
 

No sentido em que prevalecerá as lei especifica em relação a lei geral e, neste 
sentido, ainda afirma Ada Pellegrini Grinover que: 

 
É necessário ressaltar também que em sua grande maioria, as normas dos 
marcos regulatórios são compatíveis e complementares, aplicando-se suas 
disposições à matéria, porém, existe alguma incompatibilidade entre poucas 
regras do novo CPC em comparação com as da Lei de Mediação, de modo 
que, quando entrarem conflito, as regras da Lei de Mediação deverão 
prevalecer (por se tratar de lei posterior, que revoga a anterior, e de lei 
específica, que derroga a genérica). Apesar disso, pode-se falar hoje de um 
minissistema brasileiro de métodos consensuais de solução judicial de 

                                                           
40 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. 
Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros. 2014. p. 54. 
41 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. p.1. 
42 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. p.1. 
43 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. p.1. 
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conflitos, formado pela Resolução nº 125, pelo CPC e pela Lei de Mediação, 
naquilo em que não conflitarem.44 

 

A resolução possui artigos de suma importância que devem ser destacados 

nesta temática, como é o caso do art.1°, disposto no Capítulo I - Da política pública 

de tratamento adequado dos conflitos de interesses45, que dispõe a respeito do direito 

à solução dos conflitos por intermédio de meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade, como a política pública do judiciário que deve ser instituída a todos; o 

parágrafo único, do mesmo referido artigo, dispõe que o judiciário, através de seus 

órgãos, oferecerá outros mecanismos de solução de controvérsias, em especial os 

meios chamados de consensual, como a mediação e a conciliação46. 

 Nos artigos seguintes, 2° e 3°, da mesma Resolução47, há os requisitos da 

nova política Judiciária nacional que devem ser observados para disseminação da 

cultura de pacificação social e da boa qualidade do serviço prestada por ela 48.  

É possível observar algumas medidas de efetivação dos meios alternativos de 

conflito, bem como as políticas públicas impostas ao judiciário e outras formas de 

acesso à justiça, no art. 5°, que remete necessidade de convênios e parcerias com 

instituições públicas e privadas49, inclusive com universidades e instituições de 

ensino.50 

Outro destaque é o art. 7°, disposto no Capítulo III - Das atribuições dos 

tribunais, Seção I - dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de 

conflitos51, que dispõe sobre a criação dos Núcleos permanentes de métodos 

consensuais de solução de conflitos, observando todos os requisitos trazidos no 

dispositivo, tal como o art. 8°, disposto na Seção II - Dos centros judiciários de solução 

                                                           
44 GRINOVER, Ada Pelegrini. Os métodos consensuais de resolução de conflitos no Novo Código 
de Processo Civil. São Paulo: Redação Jornal Estado de Direito. 2015. p.3. 
45 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010.  
46 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010.  
47 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010.  
48 GRINOVER, Ada Pelegrini. Os métodos consensuais de resolução de conflitos no Novo Código 
de Processo Civil. São Paulo: Redação Jornal Estado de Direito. 2015. p.3. 
49 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. 
50 GRINOVER, Ada Pelegrini. Os métodos consensuais de resolução de conflitos no Novo Código 
de Processo Civil. São Paulo: Redação Jornal Estado de Direito. 2015. p.3. 
51 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. 
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de conflitos e cidadania52, do mesmo capítulo, que dispõe sobre a criação dos os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. 

Tais centros têm como objetivo aproximar o Judiciário da sociedade e 

demonstrar a tentativa de mudar a maneira com que o Judiciário se apresenta àquela, 

“não apenas de forma mais ágil e como solucionador de conflitos, mas principalmente 

como um centro de soluções efetivas do ponto de vista do jurisdicionado. Em suma, 

busca‑se mudar o “rosto” do Poder Judiciário”.53 

Em suma, com a edição da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, passou-se a criar a necessidade de tribunais e magistrados para abordarem 

questões como solucionadores de problemas ou como efetivos pacificadores – a 

pergunta recorrente no Poder Judiciário deixou de ser “como devo sentenciar em 

tempo hábil” e passou a ser “como devo abordar essa questão para que os interesses 

que estão sendo pleiteados sejam realizados de modo mais eficiente, com maior 

satisfação do jurisdicionado e no menor prazo” 54. 

Assim, as perspectivas metodológicas da administração da justiça refletem uma 

crescente tendência de se observar o operador do direito como um pacificador – 

mesmo em processos heterocompositivos, pois passa a existir a preocupação com o 

meio mais eficiente de compor a disputa, na medida em que essa escolha passa a 

refletir a própria efetividade do sistema de resolução de conflitos, porquanto a 

composição de conflitos sob os auspícios do Estado, de um lado, impõe um ônus 

específico ao magistrado que deverá acompanhar e fiscalizar seus auxiliares, os 

mediadores e conciliadores55. 

Por tanto, no contexto de se estimular o uso de práticas cooperativas em 

processos de resolução de disputas, tem-se que: 

 

[...] o acesso à Justiça deve, sob o prisma da autocomposição, estimular, 
difundir e educar seu usuário a melhor resolver conflitos por meio de ações 

comunicativas. Passa‑se a compreender o usuário do Poder Judiciário como 

                                                           
52 Brasil. Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça. 2010. 
53 Brasil. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 
para instalação de CEJUSC – Centro Judicial de Solução de Conflitos. Brasília: Conselho Nacional 
de Justiça. 2015. p. 11. 
54 Brasil. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 
para instalação de CEJUSC – Centro Judicial de Solução de Conflitos. Brasília: Conselho Nacional 
de Justiça. 2015. p. 13/14. 
55 Brasil. Conselho Nacional de Justiça 2015. Guia de Conciliação e Mediação Judicial: orientação 
para instalação de CEJUSC – Centro Judicial de Solução de Conflitos. Brasília: Conselho Nacional 
de Justiça. 2015. p.13/14. 
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não apenas aquele que, por um motivo ou outro, encontrasse em um dos 
pólos de uma relação jurídica processual – o usuário do poder judiciário é 
também todo e qualquer ser humano que possa aprender a melhor resolver 
seus conflitos, por meio de comunicações eficientes – estimuladas por 
terceiros, como na mediação ou diretamente, como na negociação. O 
verdadeiro acesso à Justiça abrange não apenas a prevenção e reparação 
de direitos, mas a realização de soluções negociadas e o fomento da 
mobilização da sociedade para que possa participar ativamente dos 
procedimentos de resolução de disputas como de seus resultados.56 

 

 

Naturalmente, mostra-se possível realizar efetivamente esse novo acesso à 

justiça se os tribunais conseguirem redefinir o papel do poder judiciário na sociedade 

como menos judicatório e mais harmonizador, estabelecendo assim, uma nova face 

ao judiciário: um local onde pessoas buscam e encontram suas soluções – um centro 

de harmonização social. 

 

2.3.2. Do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)  

 

Seguindo o desafio, de superar todos os problemas da monopolização da tutela 

jurisdicional, da ineficiência do sistema processual, tem-se, também a necessidade de 

“tornar realidade a promessa constitucional de uma justiça pronta e célere”, que 

comprometia a efetividade do ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, “legitimar 

democraticamente as soluções”, muitas medidas foram tomadas, entre elas, a 

elaboração do Novo Código de Processo Civil, parte integrante do conjunto de normas 

regulatórias e que buscou prestigiar o princípio da instrumentalidade do processo e 

como consequência volta a ter o seu caráter instrumental de resolver problemas.57 

Ada Pelegrini Grinover dispõe a respeito de eventual conflito ou 

complementação as normas do instituto de mediação, no tocante que: 

 

O Novo Código de Processo Civil, está na maioria das vezes em 
conformidade com as demais normas dos marcos regulatórios, sendo em 
geral compatíveis e complementares, aplicando-se suas disposições à 
matéria, porém, existe exceções que abarcam a relação entre o Novo Código 
de Processo Civil em comparação com as da Lei de Mediação, de modo que, 
quando entrarem conflito, as regras da Lei de Mediação deverão prevalecer 
(por se tratar de lei posterior, que revoga a anterior, e de lei específica, que 
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derroga a genérica). Apesar disso, pode-se falar hoje de um minissistema 
brasileiro de métodos consensuais de solução judicial de conflitos, formado 
pela Resolução nº 125, pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei de 
Mediação, naquilo em que não conflitarem58. 
 
 

Sendo assim, é possível afirmar que, o Novo Código de Processo Civil, inovou 

nessa questão, pois seu investimento é intenso ao que tange os métodos consensuais 

de solução de conflitos (conciliação e mediação), nos quais se utilizam de um terceiro 

facilitador para que as próprias partes cheguem à solução do conflito e à pacificação 

mais completa.  

Essa nova postura pode ser claramente observada nos parágrafos do art. 3º, 

que dispõe o dever do Estado e de seus operadores, promoverem, desde que 

possível, a solução consensual dos conflitos, a ser incentivada por todas as 

instituições ligadas à justiça, antes ou durante o processo59.  

Observa-se também que quando analisado os motivos que ensejaram a 

construção deste Novo Código de Processo Civil, havia o intuito de harmonizá-lo aos 

preceitos constitucionais, eis que por meio do processo “se realizam valores 

constitucionais”60, acentuando-se, então, a necessidade da inclusão de alguns 

princípios constitucionais no corpo do código processual, principalmente em se 

tratando de acesso à justiça, de eficiência no serviço jurisdicional e dos métodos 

alternativos de resolução de conflitos, nos quais são proclamados na Parte Geral, 

Livro I – Das normas fundamentais do processo civil, Capítulo I – Das normas 

fundamentais do processo civil, art. 1° ao art.12.61 

Neste sentindo dispõe Carlos Henrique Soares:  

 

É praticamente impossível, no estágio atual de desenvolvimento jurídico em 
que nos encontramos, discutir direito constitucional sem dizer sobre processo 
e também não é possível estudar processo sem que o seja no âmbito do 
direito constitucional. A convergência das duas matérias tornou impossível 
dialogar sobre uma sem correlação com a outra.62 
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de Processo Civil. São Paulo: Redação Jornal Estado de Direito. 2015. p.3. 
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60 DIDIER JR, Fredie. Normas Fundamentais. Juspodium ed. Salvador: Exposição de Motivos. 2016. 
p. 58. 
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Deste modo, a partir dessa visão constitucional, segundo as lições de Marinoni, 

Arenhart e Mitidiero, "o processo deve produzir decisões legítimas e justas, ou seja, 

decisões adequadas aos direitos fundamentais", e, também,  

 

[...] porque o processo deve ser visto em uma dimensão externa, de atuação 
dos fins do Estado, e que ele deve se desenvolver de modo a propiciar efetiva 
participação dos seus sujeitos - juiz e partes - estas, as pessoas do povo, 
aquele, o representante do Estado, e o que, exatamente, recomendam os 
conteúdos normativos dos artigos 1°, 6°, 7°, 8°, 9°., 10° e 11°63 do novo 
Código de Processo Civil. 64 
 

Devendo deste modo, ser compreendido como normativa de garantia dos 

direitos constitucionais. 

Reafirma-se então sua “natureza fundamental de método de resolução de 

conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais”.65 Trazendo, por 

consequência, esse movimento, dois tipos de métodos, além da tutela jurisdicional 

exercida pelo estado de resolução de conflito, como descreve Ada Pelegrini Grinover: 

 

[...] a heterocomposição, como exemplo, a decisão do litígio é atribuída a 
pessoa neutra e imparcial, estranha ao Poder Judiciário, como no caso da 
arbitragem, prevista no art. 3°, § 1°, do Código de Processo Civil e a 
autocomposição, ao contrário, na qual nada se decide. São as próprias 
partes, por intermédio de um terceiro facilitador, que trabalham o conflito, 
podendo chegar a um acordo (que normalmente é uma transação, em que 
cada parte cede e ganha algo em relação ao conflito, mas nada impede que 
seja um reconhecimento ou uma renúncia).66 

 

Neste mesmo sentido, Humberto Theodoro Jr, reafirma demonstrando por meio 

de alguns artigos do mesmo texto legal que algumas mudanças, até de cunho cultural 

do operador do direito terão de ser repensadas: 
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Processo Civil. Vol.1. 2ª ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais. 2016.  p.486/487. 
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Isto induzirá uma necessária mudança do comportamento não cooperativo e 
agressivo das partes, desde o início, sob égide do CPC/2015, em face da 
possibilidade inaugural de realização da audiência de conciliação ou 
mediação do art. 334. Esta situação deverá mudar o modo de elaboração das 
petições iniciais pelos autores, não por força do novo requisito da exordial 
(art. 319, VII), mas pelo fato de que a inicial deverá ser vista como uma 
atividade preparatória de um potencial acordo, uma vez que, certamente, 
dependendo do modo como os argumentos forem apresentados, mesmo em 
uma ótica parcial e sob a potencialidade do acordo na fase da audiência de 
conciliação/mediação ser infrutífero, uma vez que se os argumentos forem 
suscitados de maneira agressiva as chances da autocomposição diminuirão. 
Pontue-se que o sistema de autocomposição inaugural dependerá do 
interesse de apenas uma das partes, eis que para a inocorrência da audiência 
do art. 334 será necessário que o autor na exordial (art. 319, VII) diga de seu 
desinteresse e o réu, com 10 dias de antecedência, contados da data da 
audiência, faça o mesmo mediante simples petição. Em suma, a aludida 
audiência somente não será realizada ‘se ambas as partes manifestarem, 
expressamente, desinteresse na composição consensual’ ou ‘quando não se 
admitir a autocomposição’ (art. 334, § 4º), de modo que ‘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’ (art. 334, § 8º). Reitere-
se, assim, que caberá ao advogado do autor repensar sua ‘escrita’ da inicial 
de modo a favorecer e ampliar as possibilidades de realização de 
autocomposição, com ampliação óbvia da eficiência da atividade dialógico-
processual.67 

 

Tais procedimentos demonstram que além de mudanças técnicas e 

dogmáticas, o Novo Código de Processo Civil promoverá, desde que bem entendido, 

uma mudança da racionalidade dos sujeitos processuais de modo a aprimorar-se 

tecnicamente ao uso do processo democrático.  

Ademais, o uso desta audiência inaugural do Código de Processo Civil de 2015, 

não deve se limitar a busca da solução autocompositiva no aspecto material do litígio, 

eis que será permitido também para uso em uma negociação processual dos sujeitos 

processuais para alterações de data dos procedimentos ou ajustes acerca de 

faculdades e ônus (arts. 190 e 191) 68.  

Dessa forma, percebe-se que será possível o dimensionamento material do 

conflito ou caso o mesmo não seja viável, o gerenciamento processual do caso 
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mediante a negociação processual. Esta última hipótese, quando bem patrocinada, 

pode evitar inúmeros percalços em decorrência das especificidades do litígio69.  

Inspirado nesta premissa, o Novo Código de Processo Civil, do mesmo modo 

que a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça determina a criação de 

centros judiciários de solução consensual de conflitos (art. 16570), com profissionais 

formados para tal fim (art. 16771), integrados ao próprio sistema jurisdicional; mas 

sem obstar o uso de câmaras privadas de conciliação e mediação desde que 

habilitadas em cadastros junto aos Tribunais de Justiça. 

Pontue-se que no sistema americano, que inspira o Novo Código de Processo 

Civil, em face da adoção multiportas de técnicas, criou-se uma possibilidade de 

triagem de casos a partir da noção de gerenciamento de litígios (não de processos), 

sendo a ideia parte da noção de que os litígios, especialmente dentro de um quadro 

de diversidade de tipos e de graus de complexidade, merecem ser geridos e 

direcionados para a via processual adequada para seu dimensionamento. 

Nestes termos, no Novo Código de Processo Civil, verifica se a mediação e a 

conciliação de técnicas alternativas passam a compor um quadro de soluções 

integradas, de modo que, uma vez proposta a demanda, perceber se há a 

possibilidade de escolha da técnica mais adequada para o dimensionamento de 

cada conflito. 

Como elucida Leonardo Carneiro da Cunha e João Lessa, ainda no projeto do 

Novo Código de Processo Civil: 

 

[…] o projeto institucionaliza os ADRs, disciplinando-os, na realidade, não 
como meios ‘alternativos’ de resolução de disputas, mas como meios 
‘integrados’. Realmente, ao tratar da mediação e da conciliação, o projeto 
prevê sua realização no processo judicial, sem, todavia, eliminar sua 
independência e flexibilidade, criando, ademais, instrumentos de 
comunicação e de troca cooperativa com a arbitragem, como a carta 
arbitral. Há, no projeto, uma valorização do consenso e uma preocupação 
em criar no âmbito do Judiciário um espaço não apenas de julgamento, mas 
de resolução de conflitos. Isso propicia redimensionamento e 
democratização do próprio papel do Poder Judiciário e do modelo de 
prestação jurisdicional pretendido. O distanciamento do julgador e o 
formalismo típico das audiências judiciais, nas quais as partes apenas 
assistem ao desenrolar dos acontecimentos, falando apenas quando 
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diretamente questionadas em um interrogatório com o objetivo de obter sua 
confissão, são substituídos pelo debate franco e aberto, com uma figura que 
pretende facilitar o diálogo: o mediador ou o conciliador. Além de propiciar 
redimensionamento e democratização do próprio papel do Poder Judiciário 
e do modelo de prestação jurisdicional pretendido, o projeto contribui para 
ampliar o acesso democrático à justiça, pois, como esclarecem Dierle 
Nunes e Ludmila Teixeira, ‘o acesso à justiça democrático exige que as 
autonomias dos cidadãos sejam respeitadas não somente no momento da 
gênese do direito, mas sobretudo no momento aplicativo. 72 

 

A mescla de técnicas autocompositivas e heterocompositivas de 

dimensionamento de litígios se faz momentaneamente necessária, porquanto preza 

pelo cidadão brasileiro com o intuito de promover uma delegação da resolução dos 

conflitos ao judiciário, fato facilmente demonstrável pela hiperjudicialização de 

conflitos; mesmo àqueles que, ordinariamente, em outros sistemas são resolvidos 

pela ingerência das próprias partes (solução diádica) mediante a autocomposição. 

Assim, apesar das duras críticas feitas à tendência de absorção destas 

técnicas no bojo do processo jurisdicional, o Novo Código de Processo Civil, 

buscando reduzir os déficits de sua eficiência, em face, inclusive, da ausência de 

profissionalismo no uso das técnicas, tenta promover um peculiar modelo multiportas 

em que o processo judicial encampa a solução jurisdicional, além da possibilidade 

endoprocessual de uma conciliação e/ou mediação profissionalizada. Isto permitirá 

- caso bem implementado -, a mudança do atual perfil do dimensionamento dos 

conflitos em geral e, em especial, dos familiares73.  

Porém, de outro lado, como possibilidade da aplicação dessas modalidades na 

esfera extra processual, com resultados altamente satisfatórios e com fundamentação 

legal no mesmo diploma legal, artigo 167, o Judiciário permitiu a instituição de 

câmaras privadas, que se aproxima aos antigos Juízes de Paz, de conciliação e 

mediação, empresas devidamente capacitadas e habilitadas que, juntamente com 

os mediadores e conciliadores, poderão atuar na pacificação dos conflitos em caráter 

judicial e extrajudicial, ou seja, em demandas já instauradas perante o Poder 

Judiciário, bem como em caráter preventivo, evitando a instauração de novos 

processos, colaborando com o enxugamento da máquina judiciária que poderá se 

dedicar com mais afinco e qualidade, em tempo mais razoável, aos conflitos que 
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realmente precisam ser julgados, que exigem produção de prova ou que são 

relativos a direitos intransigíveis.74 

 

2.3.3. Da lei da mediação (Lei 13.140/2015) 

 

Em um breve contexto histórico, a inserção da mediação no ordenamento 

jurídico foi feita com a aprovação do Senado, do projeto de lei n°94, de 2002, com 

47 artigos, oriundo da PL n°4.827 de 1998, de autoria, originariamente, da deputada 

Zulaiê Cobra Ribeiro, cujo texto foi aprovado na Câmara dos Deputados com sete 

artigos, ou seja, a um distanciamento entre o projeto original e o que foi aprovado 

pelo Senado, não que tange pelo menos as questões numéricas, em relação ao 

número de artigos.75 Deste caminhou até a lei atual, lei 13.140 de 2015, na qual rege 

as mediações no âmbito do Poder Judiciário, bem como traça diretrizes para sua 

aplicação extraprocessual. 

A princípio utiliza-se no texto normativo o termo mediação paraprocessual 

para diferenciá-la da simples mediação executada sem fins judiciais, no sentido de 

que sendo paraprocessual, mantém relação com o Poder Judiciário e a Ordem dos 

Advogados. O termo paraprocessual passa a ideia de que ela seria paralela ao 

processo, como se fosse um elemento acessório e, por isso, há divergência quanto 

ao termo, pois, como será visto no artigo 3º, ela poderá ser prévia, anterior ao 

processo ou incidental, concomitante ao processo.  

Petrônio Calmon defende que a melhor expressão a ser utilizada é mediação 

parajudicial, tendo em vista a hipótese da mediação prévia, na qual ainda não há um 

processo tramitando76.  

 

Esta mediação paraprocessual ou parajudicial - e este último termo parece 
se aplicar melhor - mantém as mesmas características essenciais 
supracitadas, além dos seus princípios. O que se denota da cultura 
brasileira é que essa relação com a justiça será muito importante para 
alavancar o instituto da mediação, pois, as pessoas efetivamente não têm 
o costume de buscar esse mecanismo de solução de conflitos para solver 
seus “litígios”, talvez, e muito provavelmente, por não conhecê-lo77.  
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Outra divisão também acontece nas questões na distinção quanto ao 

momento em que se realiza a mediação, em mediação prévia e mediação incidental. 

Pode-se falar, na realidade, em mediação voluntária – pois a voluntariedade é o que 

caracteriza a mediação prévia, na qual a parte recorre antes mesmo de ajuizar 

qualquer ação, mas que produz os mesmos resultados do ajuizamento de uma ação, 

para efeitos de prescrição – e em mediação obrigatória, pois a obrigatoriedade é o 

que caracteriza a mediação incidental, a ser intentada logo após o ajuizamento de 

uma ação de conhecimento na área cível (exceto se já tiver sido tentada a mediação 

prévia).78 

Quanto aos princípios inerentes do processo de mediação, previsto no art. 2° 

da lei 13.140/2015 (Lei da Mediação), que pode ocorrer dentro ou fora de um processo 

judicial, ou seja, endoprocessual e extraprocessual, respectivamente, destacando-se 

entre eles: 

O Princípio da Voluntariedade é a aceitação por livre iniciativa ou aceitação das 

partes. Consubstancia com o princípio da Cooperação, disposto no Código de 

Processo Civil, onde as partes estão dispostas a cooperar para o objetivo da 

mediação. 

O Princípio da não adversariedade, dispondo sobre a não competição entre as 

partes, as quais não objetivam ganhar ou perder, mas solucionar o problema. 

O Princípio da Intervenção neutra de terceiro, em que o terceiro é apenas parte 

catalisadora das soluções; o Princípio da Neutralidade, ou seja, não interferência no 

mérito das questões; o Princípio da Imparcialidade, na ausência de favoritismo ou 

preconceito com relação às palavras, ações ou aparência, significando por parte do 

mediador, um compromisso de ajuda a todas as partes e na manutenção desta 

imparcialidade, no levantamento de questões, ao considerar temas como realidade, 

justiça, equidade e viabilidade de opções propostas para acordo; o Princípio da 

Autoridade das partes, sendo poder de decisão sobre as questões em disputa, já que 

são elas as responsáveis pelos resultados e pelo próprio andamento do processo. 

Há, também, o Princípio da Flexibilidade do processo, que dispõe que a 

mediação não é um processo rígido, uma vez que não está restrita a aplicação de 
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normas genéricas e pré-estabelecidas e sua estruturação depende basicamente das 

partes e dos procedimentos por elas próprias escolhidas; o Princípio da Informalidade, 

que se caracteriza pela ausência e estrutura e inexistência de conformidade a 

qualquer norma substantiva ou de procedimento; o Princípio da Privacidade, em 

relação a vontade das partes se manifesta de maneira autônoma, baseada em 

interesses privados, no âmbito privado; o Princípio da Consensualidade, no sentido 

de não haver uma decisão imposta as partes. Leva-se em consideração o resultado 

de deliberação das partes e desta vontade é que se extrairá a sujeição ao acordo daí 

surgido e, por fim, o Princípio da Confidencialidade, um dos princípios norteadores da 

mediação, com previsão legal no art. 2°, VII, e art. 30 e ss, da lei 13.140/2015 (Leis 

da Mediação), que diz que as informações serão restritas ao âmbito das partes e do 

interventor, nada poderá ser utilizado em juízo ou ter publicidade. Salvo restritas 

eventualidades, art. 30, §3° e §4°, tal como o art. 31, do mesmo diploma legal ou se 

os próprios sujeitos derem publicidade ao processo ou as decisões, visto que têm 

liberdade para tal79.  

É necessário que se aborde também o requisito imposto pela lei, ao que tange 

a figura do mediador, é necessário segundo a lei: 

 

Art. 9 o Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz 
que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, 
independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe 
ou associação, ou nele inscrever-se.  

 

No que se refere à capacidade, esta deverá ser interpretada de duas maneiras, 

a primeira, referente a capacidade civil, sendo clara a lei de que o mediador 

extrajudicial deverá ser capaz; a segunda, diz respeito a capacidade técnica do 

mesmo e também foi clara a lei, não colocando como requisitos cursos específicos ou 

de aprimoramento técnico, apenas que o mediador tenha a confiança das partes, pois 

partirá deles esta escolha. 80 

Diferentemente do mediador judicial, dispõe que: 

 

Art. 11 o Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há 
pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou 
instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de 
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Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, 
observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. 

 

Encerra-se assim o conjunto de normas que marcaram a regulamentação dos 

meios alternativos de resolução de conflito, ampliando significativamente o acesso 

à justiça e passando agora a discorrer sobre o instituto de mediação, suas nuances 

históricas e suas peculiaridades no que tange as questões familiares, porquanto a 

aplicação da mediação familiar e a técnica da constelação sistêmica sendo a forma 

adequadas a esse tipo de conflito. 
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3. DA MEDIAÇÃO 

 

3.1. Breve histórico  

 

A história da mediação tem antecedentes tão antigos quanto à história da 

humanidade, por isso há quem entenda tratar-se de uma qualidade intrínseca do ser 

humano.81 Acreditam que as pessoas nascem com tal qualidade, mais ou menos 

aflorada, podendo ser desenvolvida e todos praticam, empiricamente, alguma forma 

de mediação. 

A mediação como solução alternativa de conflitos faz parte de culturas judaicas, 

cristas, islâmicas, hinduístas, budistas e confucionistas há muito tempo.  

As primeiras manifestações no mundo oriental, segundo o sociólogo político 

Christopher Moore82, aconteciam em muitas sociedades pastoris tradicionais do 

Oriente médio, os problemas eram frequentemente resolvidos por meio de reuniões 

comunitárias de idosos, nessas reuniões os participantes debatiam, deliberavam e 

mediavam com o intuito de resolver questões tribais ou intertribais; na área urbana o 

costume local tornou-se lei, por meio de sua codificação que passou a ser aplicada 

por intermediário especializado na seara de conflitos sociais, que exerciam as funções 

judiciais e de mediadores. 

No judaísmo a mediação costuma ser aplicada apenas no casamento, com o 

fim de não dissolvê-lo e é tida como um dos preceitos positivos do Torá, a mediação, 

nestes casos, é realizada pelo rabino e obedece um ritual milenar descrito no Livro 

Sagrado, se aproxima muito do nosso conceito de mediação, porquanto atribui as 

responsabilidades às partes e não a culpa pelo insucesso que gerou o conflito 

apresentado. 

Tanto na China de Confúcio, como no Japão, em meados do sec. V a.C, a 

justiça era administrada ao que os chineses chamavam de li, o qual representava o 

ideal de comportamento permanente de todos os homens. Quando essa regra era 

quebrada, evitava-se o processo, pois ele era considerado desonroso, na medida em 

que atentava contra a paz social. Era necessário buscar, então, sempre o 
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compromisso, a conciliação, a solução negociada que acomodasse uma e outra parte. 

É possível visualizar, nessa época, o uso da mediação que ainda é utilizada como 

meio de resolução de disputa83.  

Apesar de sua utilização durante muitos séculos na seara informal, a figura do 

conciliador só teve sua formalização, pelo judiciário, no direito material japonês em 

1922, o procedimento se assemelha a mediação e ao mesmo tempo confunde-se com 

a conciliação. Hoje, perante a única justiça especializada no Japão, especificamente, 

no Tribunal Familiar, os conflitos são previamente submetidos a esse procedimento 

de conciliação/ mediação, que é composto por um juiz e dois 

conciliadores/mediadores, dentre os quais um, necessariamente, é mulher e pode, 

ainda, ser auxiliados por profissionais de outras áreas, alcançando um acordo que tem 

a mesma forma da sentença84.  

No Ocidente apenas no final do século XIX, nos Estados Unidos, que a 

mediação apresentou-se como um sistema estruturado de resolução de conflitos. 

Através de grupos imigratórios de japoneses, judeus e chineses, que muito 

disseminaram a mediação nos mais diversos Estados dos Estados Unidos, posto que 

além das virtudes tradicionais da utilização do procedimento informal e pacífico de 

solução de litígios, acrescentou-se a falta de familiaridade ou mesmo confiança no 

sistema jurídico do território agora ocupado por eles.  

Assim, o governo americano, reconheceu a mediação como uma ferramenta a 

mais para a resolução de conflitos, primeiramente, para as demandas trabalhistas. 

Nesse sentido, Walsir Edson Rodrigues Junior85 dispõe que: 

 

Em 1920, os judeus criaram em Nova Iorque, seu próprio fórum de mediação: 
o Jewish Conciliation Board. No início do séc. XX o secretário do trabalho 
tinha competência para atuar como mediador indicando comissioners of 
conciliation para disputas trabalhistas, quando, em sua opinião, achasse 
necessário. Hoje, na resolução de conflitos trabalhistas, muitas organizações 
privadas e públicas recorrem à mediação prestada pelas agencias públicas. 

86 
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Com essa implementação no segmento trabalhista, industrial e comercial, o 

governo americano começou a prestar um pouco mais de atenção ao método e, em 

1920, através de um projeto de nacional, o Congresso aprovou a implementação dos 

meios alternativos de disputas e levou à mediação uma extensão das mais variadas 

demandas, inclusive às demandas familiares.  

Na esfera privada a mediação tornou-se uma grande expressão nas demandas 

de família, gerando resultado tão significativo que em menos de 10 anos, a pratica já 

era aplicada em 44 Estados americanos87. 

A importância desses meios alternativos nos Estados Unidos foi tamanha que 

passou a ser objeto de estudo em todas as faculdades de direito do país. No que se 

refere ao judiciário, foi criado um sistema de avaliação prévia das lides para 

encaminhamento ao meio mais adequado de solução a partir de cada situação, antes 

que sejam submetidas à análise do juiz88. 

Desde então, talvez pela facilidade da língua, a mediação tem sido amplamente 

divulgada e utilizada em vários outros países como Austrália, Nova-Zelândia e 

Canada, como forma de descongestionar os tribunais, diminuir os gastos públicos e 

acelerar as resoluções de disputas; percebe-se, assim, um resgate de períodos 

longínquos da história da humanidade que se insere perfeitamente no contexto social 

e jurídico atual89.  

As demandas familiares, a princípio, foram o foco do instituto da mediação, 

que se verificou por meio de dois movimentos distintos, porém simultâneos, um 

envolvendo os países da Grã-Bretanha e Estados Unidos e o outro, vindo em seguida, 

Canadá e França; o desenvolvimento histórico da mediação nestes países possui, 

portanto, relação direta com a ênfase dada à mediação familiar.  

Nos países da Grã-Bretanha, o início do movimento que instituiu a mediação 

no pais está focalizado em dois eventos; em Bristol, cujo o objetivo era o de ajudar os 

divorciandos em movimentos associativos, esse tipo de serviço foi primeiramente 

desenvolvido em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Bristol -

especialmente nos conflitos que envolviam crianças. Tal experiência pioneira, 
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marcada pela gratuidade e pela obrigatoriedade, serviu como suporte de 

desenvolvimento de outras iniciativas, nascendo o primeiro serviço de mediação da 

Inglaterra, que possui um aspecto diferente, a especialização do mediador e sua 

remuneração, simbolizando o imprescindível reconhecimento dos mediandos pela 

atividade altamente especializada na prestação de serviços de mediação. Já o outro 

evento de inserção da mediação nos países da Grã-Bretanha foi à prática de um 

serviço independente dos tribunais, com sua aplicação em vários ramos e segmentos 

da sociedade90.  

No Canadá, a mediação chegou aos anos 80, por sua dupla influência cultural 

– francesa e inglesa – as técnicas se misturam, dando a mediação canadense 

características próprias, a estrutura e o pensamento advindos dos ingleses e 

franceses e o pragmatismo dos norte-americanos. Inicia-se no setor público, de forma 

gratuita, não obrigatória, global e fechada (não havia participação de advogados ou 

juízes nas sessões), logo em seguida passa a ser desenvolvida também pelo setor 

privado, podendo ser exercida por advogados, terapeutas, assistentes sociais, entre 

outros como uma função especializada e autônoma.91 

O governo de Quebec foi o primeiro a legislar sobre o assunto, promulgando 

uma lei onde casais e crianças envolvidas em conflitos familiares teriam acesso a uma 

sessão de divulgação de mediação e mais cinco sessões de instancia, todas de forma 

gratuita, o objetivo era de informar os cidadãos sobre a existência de um caminho 

mais especializado e digno aos tratos familiares, e só depois recorrerem ao judiciário, 

tratando-se de uma nova e de diferente mentalidade92.  

Por fim, na França, a mediação encontra-se em uma norma de 1671, atribuindo 

à assembleia de nobres e ao clérigo a tarefa de pacificar as discórdias e realizar 

através da mediação os processos e litígios, mas, foi só na década de 80 que a França 

resgata o modelo que ressurge no mundo ocidental.93 

A mediação ganha, então, novas forças e características e sua reinserção 

normativa em 1995, através da Lei 95-125, também alterou as organizações das 
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jurisdições e do processo civil, penal e administrativo, consagrando a mediação e a 

conciliação judiciaria. O objetivo da referida lei era incentivar o uso correto da 

mediação e dar-lhe fundamento jurídico, assegurando desta forma, a paz social por 

uma solução aceita pelas partes, sendo objeto dela apenas as demandas de cunho 

patrimonial e familiar disponíveis à livre disposição das partes. No entanto, a lei pouco 

dizia a respeito dos procedimentos, parece que o legislador fez desta forma 

propositalmente, pois não é de interesse do Estado tornar o procedimento formal, pelo 

contrário, manteve as características essências da mediação como processo 

informal94.  

No entanto, como já foi mencionada, a mediação já conhecida na França e 

institucionalizada através da lei em 1973, criou o mediador da República, o qual tinha 

como função intervir nos conflitos de Direito Público e a figura do conciliador, este 

ficaria com a função de intervir e tornar amigáveis os litígios de esfera Privada. Em 

1995, o Código de Processo Civil Francês relativa à organização das jurisdições e o 

processo civil, penal e administrativo, regulamenta a mediação e conciliação judiciaria 

no país, definindo-a sob o enfoque jurisdicional.  

No aspecto da mediação familiar, a técnica foi conceituada com o fundamento 

interdisciplinar, afastando o conceito norte-americano que a resumia em um método 

de resolução de conflito e construindo um conceito próprio de transformação do 

conflito. Essa característica peculiar dada à mediação está na estruturação do 

pensamento, onde o mediador deve se ater as questões sociais, culturais, indo mundo 

mais além do que as questões jurídicas postas pelos mediados, buscando através das 

informações fornecidas durante a sessão, caminhos que facilitem o diálogo das partes 

e a construção por eles de alternativas que farão transformar o conflito.  

O mais importante é que hoje, este modelo Francês, ou melhor, europeu, como 

é chamado atualmente, tem um enfoque muito maior que apenas a resolução dos 

conflitos, porquanto seu objetivo é disseminar uma cultura de paz, tornando-se assim 

um princípio ético advindo do comportamento humano95, como descreve Monique 

Sassier96 na obra de Aguida Arruda Barbosa: 

                                                           
94 SILVA, João Roberto. A mediação e o processo de mediação. 1ª ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda. 
2004. p.37-38. 
95 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-
20. 
96 SASSIER, Monique apud BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. 
São Paulo: Atlas. 2015. p.12-20. 
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A mediação é um processo de criação e de repartição do vínculo social e de 
regramento dos conflitos da vida cotidiana no qual um terceiro imparcial e 
independente, por meio da organização de trocas entre pessoas e 
instituições, tenta ajuda-los a melhor relação ou regular um conflito que as 

opõe. 97 

 
 

A mediação chegou na América Latina, por meio da Argentina, que a implantou 

com à Lei 24.573/95, de caráter obrigatório à toda demanda com cunho patrimonial. 

A lei também tratava das questões sobre o procedimento, registro de mediadores, 

causas de exclusão e de recusa, retribuição de mediadores, fundo de financiamento, 

honorários e mudanças no código civil e comercial da nação. O objetivo de tais 

modificações era facilitar e aliviar a carga excessiva de processos que avolumavam 

os tribunais argentinos98.  

No Brasil, o surgimento da mediação ocorreu por volta do ano de 1824. O 

procedimento era realizado por intermédio de juízes de paz, que tinham competência 

atribuída pelo legislativo para exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 

jurisdicional. De acordo com Leonardo Pessoa de Aguiar: 

 

No Brasil podemos destacar a mediação já em 1824, com a Carta 
Constitucional do Império, decorrente das Ordenações Filipinas, onde o Juiz 
de Paz atuou conciliatoriamente diante dos processos. Podemos destacar 
ainda a reforma do Código de Processo Civil em 1994 que exigiu audiência 
prévia de conciliação para sua reformulação da mesma forma a lei 9.099/95 
dos Juizados Especiais.99 
 
 

A mediação aplicada pelo Judiciário chega posteriormente em nosso país. São 

Paulo foi o Estado pioneiro, fazendo uso do modelo Francês, notoriamente eficaz 

quando aplicado ao direito de família. Logo depois, Estados do sul, influenciados pela 

aplicação, ainda extrajudicial da mediação argentina, se baseavam no modelo dos 

Estados Unidos, com enfoque no então direito comercial100.  

                                                           
97 SASSIER, Monique apud BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. 
São Paulo: Atlas. 2015. p.12-20. 
98 AMARAL, Lidia Miranda de Lima apud HORTA, Fernando. Mediação e Conciliação. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2002. p. 89. 
99AGUIAR, Leonardo Pessoa. A mediação no âmbito familiar. Coluna do JurisWay. Disponível em: 

<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4121>. Acesso em: 20 de setembro de 2017, ás 18h30.  
100 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-

20. 
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Naquele momento, a mediação jurisdicional tinha apenas e tão somente o 

objetivo de diminuir o imenso número de demandas que esmagavam os tribunais, sem 

a preocupação, contudo, de adereçar as causas desses conflitos101. 

Neste sentido, através da solidificação do instituto pôde-se pensar no 

desenvolvimento de um modelo verdadeiramente brasileiro de mediação, no qual se 

leva em conta a raiz do problema, todos os seus aspectos sociais, econômicos e 

culturais102.  

Isso trouxe inúmeras características à nossa legislação ao que tange a 

aplicação da mediação, deixando livre ao mediador a técnica a ser utilizada, ora 

negocial, como o modelo norte-americano, ora transformativo, como o modelo 

europeu, o que traz muitas diferenças na sessão da mediação e nos resultados 

obtidos.  

Essa característica é reflexo de um movimento mundial de reforma do Judiciário 

que propicia o acolhimento sistemático da lógica da mediação, principalmente nas 

demandas familiares, que segundo Danièle Ganancia, citada por Aguida Arruda 

Barbosa: 

 

[...] é decorrente da dupla especificidade dos conflitos de família: o conflito 
familiar, que antes de ser conflito de direito, é de essência afetiva, psicológica 
e relacional, precedido de sofrimentos; seu direcionamento, implicando 
casais que após a ruptura, deverão forçosamente, conservar a relação de 
coparentalidade, no interesse das crianças e no seu próprio interesse. 103 
 
 

Portanto, há no Brasil um modelo de mediação, ainda em formação, que leva 

em consideração aspectos interdisciplinar, tais como características culturais e o perfil 

do brasileiro e se afeiçoa muito mais ao modelo europeu104.  

Diante deste breve histórico, pode-se notar uma aproximação muito grande 

entre a história da mediação familiar com o instituto originário da mediação, pois este 

trata de observar o conflito de maneira mais profunda.  

                                                           
101 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-

20. 
102 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-
20. 
103 GANANCIA, Daniele apud BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. 
São Paulo: Atlas. 2015. p.12-20. 
104 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-
20. 
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Nos capítulos adiante serão trazidos conceitos, objetivos, princípios e requisitos 

da mediação latu sensu, para, em seguida, restringir a mediação apenas às questões 

de família. 

 

3.2.Conceito,objetivos e princípios 

 

O termo mediação, em sua acepção ampla é trazido por Maria Nazareth Serpa, 

vem do latim mediare, “que significa dividir ao meio ou intervir, se colocar no meio”, e 

conceituado por ela da seguinte maneira: 

 

[...] trata-se de um processo informal, voluntário, onde o terceiro interventor, 
neutro, assiste os disputantes na resolução de suas questões. O papel do 
interventor é ajudar na comunicação, através de neutralização de emoções, 
formação de opções e negociação de acordos. Como agente fora do contexto 
conflituoso funciona como um catalisador de disputas, ao conduzir as partes 
às suas soluções, sem propriamente interferir na substancia destas. 105 
 

Portanto, é possível conceituar a mediação como um instrumento autônomo da 

composição de conflito, que tem como fruto a vontade dos interessados, já que o 

mediador não tem nenhum poder decisório, completa o conceito Juan Carlos Vezzula: 

[...] a mediação é uma técnica de resolução de conflitos não adversarial, que, 
sem imposição de sentença ou laudos e, com um profissional devidamente 
preparado, auxilia as partes a acharem seus verdadeiros interesses e a 
preserva-los num acordo criativo onde as duas partes ganhem. 106 
 

 

De forma mais detalhada, a autora Fabiana Marion Spengler assevera que: 

 

A mediação é uma alternativa a violência, a auto ajuda do litígio, que difere 
dos processos de conciliação, negociação e arbitragem. É possível defini-la 
como o processo mediante o qual os participantes, junto com a assistência 
de uma pessoa ou umas pessoas neutras, assinalam sistematicamente os 
problemas em disputa como objeto de encontrar opções, alternativas, e 
chegar a um acordo mútuo que se ajuste as necessidades. A mediação é um 
processo que faz ênfase a própria responsabilidade dos participantes em 
tomar decisões que influenciam suas vidas.107 

 

                                                           
105 SERPA, Maria de Nazareth apud HORTA, Fernando. Mediação e Conciliação. Belo Horizonte: 
Mandamentos. 2002. p. 65-66.  
106 VEZZULA, Juan Carlos apud BACELLAR, Roberto Portugal. A mediação no contexto dos modelos 
consensuais de resolução de conflito. Revista cidadania e justiça: Rio Grande do Norte. 2000. v. 4. 
p. 205. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/id=6301?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12
368&revista_caderno=21>. Acesso em 17 de setembro de 2017, ás 17h23. 
107 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: 
alternativas à jurisdição. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p.75. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/id=6301?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12368&revista_caderno=21
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/id=6301?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12368&revista_caderno=21
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Quanto ao objetivo da mediação, Luiz Carlos A. Robortella coloca a mediação 

em situação de plena evolução e, segundo um conceito de realização de justiça, não 

somente como forma jurisdicional legal de composição das controvérsias, discorrendo 

assim sobre a temática: 

 

A busca de novas formas de solução de conflitos não tem o objetivo único de 
diminuir a carga do serviço judiciário e o retardo da prestação jurisdicional. 
Está evoluindo para um conceito mais pleno de realização de justiça, com a 
atuação de terceiros desvinculados dos interesses em litígio, empenhados 
em uma solução, sem os constrangimentos e amarras legais a que se 
submete ao juiz.108 
 

A mediação, portanto, vai além dos aspectos legais, procurando valorizar os 

laços fundamentais de relacionamento entre as partes, incentivando o respeito à 

vontade das partes, ressaltando os pontos positivos de cada um dos envolvidos na 

solução da lide para, ao final, extrair como consequência natural do procedimento os 

verdadeiros interesses em conflito. 

O objetivo da mediação, como meio de resolução de conflito, é propiciar o 

atendimento às necessidades das partes que se encontram com problemas. É 

ressaltada, também por Maria Nazareth Serpa, em sua tese de doutorado na 

Faculdade UFMG: 

 

A mediação é um processo que tem por objetivo a satisfação dos interesses 
de uma pessoa, quando estes interesses, de alguma maneira, se apresentam 
em desacordo com os interesses do outro. O Importante papel da mediação 
é identificar estes interesses em sua gênese e sem qualquer comparação 
com valores pré-estabelecidos, como, por exemplo, os valores impostos pela 
lei. Na mediação o desenvolvimento da negociação de interesse é assistido 
por uma terceira pessoa, encarregada de facilitar todos os passos do 
processo. Como estão em pauta todos os fatos, que determinam o 
comportamento humano, cabe a esta terceira pessoa a consideração e 
administração destes fatores, de forma a conduzir as pessoas em disputa, a 
uma resolução que atenda, realmente, às necessidades de ambos os 
litigantes. 109 
 

Para que a mediação se concretize e se realize nos conceitos mencionados é 

necessário que se observe alguns pontos importantes do instituto em estudo, tais 

como seus princípios e elementos.  

                                                           
108 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim apud TAVARES, Fernando Horta. Mediação e Conciliação. 
Belo Horizonte: Mandamentos. 2002. p. 63-65.  
109 SERPA, Maria Nazareth. apud TAVARES, Fernando Horta. Mediação e Conciliação. Belo 
Horizonte: Mandamentos. 2002. p. 89. 
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Quanto aos princípios inerentes a mediação tem-se a Voluntariedade; Não 

adversariedade; Intervenção neutra de terceiro; Neutralidade; Imparcialidade; 

Autoridade das partes; Flexibilidade do processo, Informalidade; Privacidade; 

Consensualidade; Confidencialidade; que regem a mediação tanto no âmbito 

endoprocessual quanto no extraprocessual, já destacados no aspecto geral neste 

estudo, é de extrema importância à observância de tais princípios por todos os 

mediadores. 

Constituem-se requisitos da mediação, a depender da doutrina seguida que 

tende a revelar sua estrutura, a) a intervenção de terceiro (pessoa basicamente 

neutra, ou quando menos interessada apenas na composição do conflito, que é a 

figura do mediador); b) disputa (elemento que preexiste à mediação, sendo necessária 

a presença de duas ou mais pessoas, que precisam estar disputando um direito); e c) 

intenção de promover acordo para pôr fim ao litigio (vontade, disposição e esforços, 

principalmente do mediador para o intento).110 

  

3.3. Dos modelos de mediação 

 

Os modelos e técnicas de aplicação da mediação são originários de três 

Escolas Clássicas: a) Modelo Tradicional-Linear de Harvard; b) Modelo 

Transformativo de Bush e Folger e c) o Modelo Circular-Narrativo de Sara Cobb, além 

de métodos derivados, como é o caso do modelo idealizado por Luis Alberto Warat - 

o qual é chamado de modelo da alteridade ou modelo Waratiano da terapia do amor 

-, e as Constelações Sistêmicas Familiares – que se baseiam na interdisciplinariedade 

e na soma de técnicas psicoterapêuticas para a resolução do conflito -, entre outros 

que acabam surgindo, já que a possibilidade de aplicação e desenvolvimento está em 

todas as áreas em que há a presença humana e, por tal razão, o conflito111.  

A dinâmica dessas técnicas será mais bem compreendida na medida que se 

apresentam suas especificidades, levando-se em conta que tendem a adequar-se 

melhor a cada tipo de demanda, não sendo possível, então, a limitação quanto aos 

modelos (métodos/ técnicas) da mediação e, sim, a adequação do método mais eficaz 

ao tipo de conflito. 

                                                           
110 TAVARES, Fernando Horta. Mediação e Conciliação. Belo Horizonte: Mandamentos. 2002. p. 67. 
111 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p.115 – 122. 
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3.3.1. O modelo Tradicional-Linear de Harvard ou Programa de Negociação da 

Escola de Harvard 

 

O modelo Tradicional-Linear de Harvard ou Programa de Negociação da Escola 

de Harvard também é conhecido como “mediação satisfativa”, encontra fundamento 

na comunicação entendida em seu sentido linear, ou seja, o mediador tem como 

função ser um facilitador da comunicação para poder conseguir um diálogo que é 

entendido como uma comunicação bilateral efetiva112.  

No início do processo de mediação, esse modelo propõe que as partes devem 

se expressar numa espécie de catarse, para que se acalmem e possam pensar 

melhor. 

Tem como princípios a imparcialidade, neutralidade e equidistância, pois o 

conflito é percebido como um movimento caótico que precisa ser colocado em 

ordem113. Assim, Segundo Ilana Martins Luz: 

 

[...] o processo baseia-se numa oitiva alternada, por meio da qual uma das 
partes ouve, silenciosamente, a outra parte abordar o seu ponto de vista da 
situação problemática; ao final, sem modificar as versões, as partes devem 
chegar, auxiliadas pelo mediador, a um acordo que melhor atenda aos 
interesses de ambos.114 
 
 

Essa proposta encontra críticas em razão de não ter como escopo trabalhar os 

sentimentos das partes e suas relações, mas basicamente encontrar um acordo 

vantajoso mútuo. O objetivo é descobrir a causa do problema e obter o acordo, não 

levando em consideração o contexto em que produzido o conflito, sendo assim muito 

utilizada nas mediações empresariais, contratuais, e como modelo na conciliação. 

 

3.3.2. O Modelo transformativo de Bush e Folger 

 

                                                           
112 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p. 116. 
113 AGUIAR. Carla Zamith Boin. Mediação e Justiça Restaurativa: a humanização do sistema 
processual como forma de realização dos princípios constitucionais. Dissertação de Mestrado – 
Araçatuba-SP: Centro Universitário Toleto. 2009, p. 106. 
114 LUZ. Ilana Martins. Justiça restaurativa: a ascensão do intérprete e a nova racionalidade 
criminal. 1 ed. São Paulo: Empório do Direito. 2015. p. 121. 
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O Modelo transformativo trata-se de um modelo elaborado por Robert A. 

Barush Bush, teórico da Negociação e Joseph F. Folger, teórico na comunicação, 

ambos de origem norte-americana. Este modelo tem como objetivo situar o acordo 

como uma possibilidade, diferente do modelo harvardiano que tem o acordo como 

principal objetivo, visando trabalhar os interesses e necessidades das partes e não 

somente a posição cristalizada do conflito. Fundamenta-se também na comunicação, 

mas com foco no aspecto relacional. 

Trabalha para o empoderamento das partes, ou seja, para que as partes sejam 

capazes de se enxergarem como responsáveis por suas ações, voltando-se para o 

reconhecimento do outro como protagonista de sua vida e coprotagonista do conflito, 

ou seja, decidiu-se por cuidar dos litigantes, situando o acordo na condição de 

possibilidade e não de finalidade, erguendo-se sobre a proposta de auxiliar as 

pessoas a reconhecer, em si mesmas e no outro, as necessidades, as possibilidades 

e a capacidade de escolha e de decisão.  

Preconiza-se que tal propósito promove a transformação na relação e viabiliza, 

como consequência natural, o acordo, ator coadjuvante no processo. Nas palavras de 

Ilana Martins Luz:  

 

[…] o mérito da mediação transformativa é o incremento do poder das partes, 
que devem protagonizar o seu conflito e, por meio do processo mediativo, 
recuperar a sua autoestima, rompida com o problema vivenciado.115 
 
 

Tem, ainda, como meta, modificar a relação entre as partes, sendo, portanto, o 

oposto do Modelo Harvardiano, pois não objetiva apenas obter o acordo, mas é 

centrado na transformação das relações116.  

3.3.3. O Modelo Circular- Narrativo de Sara Cobb 

 

O Modelo Circular - Narrativo de Sara Cobb117, encontra-se entre um modelo 

originário e um modelo derivado, já que se fundamenta na comunicação circular e que 

                                                           
115 LUZ. Ilana Martins. Justiça restaurativa: a ascensão do intérprete e a nova racionalidade 
criminal. 1 ed. São Paulo: Empório do Direito. 2015. p.121. 
116 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p. 116. 
117 Dra. Sara Cobb, (pH.D., Universidade de Massachusetts, Amherst) é professora da escola de análise 
de conflitos e resolução (S-car) na George Mason University, onde foi também a diretora por 8 anos. 
Neste contexto, ela ensina e realiza pesquisas sobre a relação entre a narrativa e o conflito violento; 
também é a diretora do centro para o estudo da narrativa e resolução de conflitos no S-car que fornece 
um hub para a bolsa de estudos sobre abordagens narrativas para análise de conflitos e resolução. 
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corresponde a um processo que agrega ao modelo de Harvard premissas da teoria 

dos sistemas de Luhmann118, que agrega conteúdos da biologia do ser humano, 

trazendo uma nova visão de conflito e de soluções para eles, conforme destaca Ilana 

Martina Luz: 

 

“Como se infere da própria denominação, nesta espécie mediativa, há a 
preocupação com a circularidade e a interdependência das pessoas. A 
mediação, então, focaliza na necessidade de compreensão da outra parte, 
suas particularidades, interesses, objetivos e características. Com evidência, 
na espécie “circular narrativa”, a causalidade não é mais imediata, tal como 
no modelo de Harvard. Para que as partes compreendam uma a outra, 
mediante um processo de conversação, facilitada por um terceiro estranho, é 
preciso analisar não a causa imediata que determinou aquela situação 
problema, mas o conjunto de causas remotas, anteriores, que, de alguma 
forma, contribuíram para o deslinde conflitual. ” 119 

 

A proposta inclui elementos verbais, os quais se relacionam ao conteúdo e 

paraverbais (corporais, gestuais etc.), que tenham a ver com a relação. O modelo 

sustenta que o conflito não necessariamente deve ser associado ao antagonismo e a 

agressão nas relações, mas deve ser visto como uma presença interna e quase 

contínua em cada pessoa. Existe uma pulsão permanente entre o desejo e o ter, razão 

pela qual deve ser diferenciado o conflito da disputa. Além disso, existe uma 

causalidade de tipo circular, que permanentemente se realimenta, deste modo 

privilegia tanto as relações quanto o acordo, tal método está sendo aplicado no Brasil 

nas demandas familiares, ainda que timidamente, pois um dos principais requisitos da 

mediação não se aplica a ela; a questão do terceiro imparcial, no modelo explanado 

trata-se da parte integrante e fundamental do processo, já que tem a função de 

                                                           
Anteriormente, ela foi a diretora do programa de negociação na Harvard Law School e ocupou posições 
em uma variedade de instituições de pesquisa de nível um, como a Universidade da Califórnia, Santa 
Barbara, Universidade de Connecticut, e mais recentemente na Universidade de Amesterdã. Ela tem 
sido uma líder nos campos de negociação e estudos de resolução de conflitos, realizando pesquisas 
sobre a prática da neutralidade, bem como a conversão de "momentos críticos" em processos de 
negociação. Algumas dessas pesquisas são baseadas em estudos de caso de sua pesquisa de campo 
na Guatemala, Chile, Ruanda e Holanda. A mistura de pesquisa acadêmica, desenvolvimento de 
programas e prática permite que o Dra. Cobb desenvolva projetos de pesquisa que possam produzir 
entendimento prático e gerar intervenções efetivas. Disponível em: < http://cncr.gmu.edu/sara-
cobb.html>. Acesso em: 20 de outubro de 2017, ás 13h10. 
118 RAMOS, Chiara. O direito como comunicação produzida por um sistema autopoiético. 2014. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29639/o-direito-como-comunicacao-produzida-por-um-
sistema-autopoietico>. Acesso em: 20 de outubro de 2017, ás 13h40.  
119 LUZ. Ilana Martins. Justiça restaurativa: a ascensão do intérprete e a nova racionalidade 
criminal. 1 ed. São Paulo: Empório do Direito. 2015. p. 121. 
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reformular a história por um terceiro ângulo, que não seja o das partes e assim auxilia-

los de maneira terapêutica120 a achar uma solução121.  

 

3.3.4.O Modelo Waratiano 

 

O Modelo Waratiano é um modelo muito peculiar, pois fala de amor, foi 

idealizado pelo professor e advogado argentino Luís Alberto Warat, no Brasil foi 

professor titular da Universidade Federal de Santa Maria (RS). 

Seu método também não tem como objetivo prioritário a realização de um 

acordo, mas sim a produção da diferença, instalando o novo na temporalidade, ou 

seja, desperta nos envolvidos questões afetiva e, assim, instaura-se mudanças que 

visam à procura de um ser integralmente ético, comprometido profundamente com o 

outro e com a existência, e que ame, acima de tudo, a vida, tornando o conflito em si 

apenas um degrau para alcançar o ideal de um ser humano melhor122. Segundo 

Ildemar Egger: 

[…] o modelo waratiano, auto-designado “Terapia do Amor”, o qual propõe 
mediar a partir da psicoterapia do reencontro ou do amor perdido, de tal modo 
que nesse modelo a mediação é a inscrição do amor no conflito; busca assim, 
uma forma de realização da autonomia, uma possibilidade de crescimento 
através dos conflitos, ou seja, um modo de transformação dos conflitos a 
partir das próprias identidades, uma prática dos conflitos sustentada pela 
compaixão e pela sensibilidade, uma prática cultural e um paradigma 
específico do direito, um direito da outridade, uma concepção ecológica do 
direito, um modo particular de terapia.123 

 

Warat, assim, propõe a terapia do amor mediado, chamado por ele de T.A.M. 

de forma que se “possa ajudar as pessoas a compreender seus conflitos com maior 

serenidade, retirando deles a carga de energia negativa que impede a sua 

administração criativa”.124 

Para Warat a mediação é um processo pelo qual o homem recupera sua 

sensibilidade, buscando o crescimento interior para poder agir na resolução dos 

conflitos. A mediação que atinge a sensibilidade das pessoas resolve com 

                                                           
120 Trata-se de algumas ferramentas conhecidas dos terapeutas familiares: perguntas circulares, 
conotação positiva e reenquadres, dentre outras. 
121 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p.121-122. 
122 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador 1ª ed. Vol.III Florianópolis: Habitus. 2001. p.92. 
123 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p.123. 
124 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. 1ª ed. Vol.III. Florianópolis: Habitus. 2001. p.92. 
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simplicidade os conflitos, não obtendo o mesmo resultado a mediação, quando o 

indivíduo se recusa a resolver seus problemas internos. 

Como já mencionado na introdução deste capítulo, a escolha do modelo 

apropriado deverá ser feita a partir da análise do caso concreto, optando por aquele 

que mais se adequa às suas especificidades, deste modo à probabilidade de 

resolução do conflito será maior. 

O profissional que atuará como terceiro, auxiliando as partes, deve fazer uso 

de sua sensibilidade, que precisa estar comprometida com um acordo criativo em que 

todos fiquem satisfeitos, não correndo na incidência de novas demandas e nem em 

descumprimento de tais acordos firmados nas audiências ou sessões de mediação, 

não se limitando aos modelos já existentes e praticados, quando os acharem 

inadequados125.  

Neste momento, o enfoque do presente trabalho vai se aproximando, após a 

explicação a respeito do acesso à justiça, dos meios alternativos para resolução de 

conflitos, da mediação no sentido latu sensu, passa-se a explanar a respeito da 

mediação stricto sensu, na modalidade mediação familiar, da necessidade do 

tratamento diferenciado à família, bem como a eficácia do modelo de mediação 

familiar, com a utilização da técnica da constelação sistêmica familiar no âmbito 

judiciário e nas câmaras privadas de mediação. 

 

3.4. Mediação familiar  

 

Para tratar conflitos inerentes das demandas familiares, utilizando-se do meio 

alternativo de solução de conflitos, é preciso entender todas as peculiaridades destes 

institutos, portanto, este capitulo tem a função de conceituar e explanar 

resumidamente a história da família e do instituto jurídico que a protege. 

 

3.4.1. A família e o direito de família  

 

                                                           
125 EGGER, Ildemar. Cultura da Paz e Mediação: uma experiência com adolescentes. Editora 
Reconhecer - Fundação Boiteux, 2008. p.115-122. 
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A palavra família advém do termo latino família, famelia, famulus, designando 

o conjunto de pessoas vinculadas a casa.126 Tem origem ainda do sânscrito dhaman, 

que significa casa.127 No dicionário detém inúmeros significados: conjunto de todos os 

parentes de uma pessoa e, principalmente, dos que moram com ela; conjunto formado 

pelos pais e pelos filhos; conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento 

e pelos eventuais descendentes; conjunto de pessoas que tem um ancestral em 

comum; conjunto de pessoas que vivem na mesma casa128. Tal como: conjunto de 

pessoas unidas por convicções, interesses ou origens comuns; pessoas do mesmo 

sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação, adoção, parentes ou 

parentela.129 Neste contexto é impossível afirmar que família tem apenas um 

significado, na acepção sociológica da palavra, já que nessa perspectiva a família está 

sempre em processo de transformação. 

Para Álvaro Villaça de Azevedo, o verbete “família” possui três acepções 

percebidas pela doutrina: ampla, amplíssima e restrita; o significado mais amplo ou 

amplíssimo envolve o conjunto de pessoas ligadas pelo vinculo consanguíneo, que se 

ligam assim a um mesmo tronco ancestral, descendendo uma das outras; já no sentido 

amplo, compreende-se família como o casal, parentes e até estranho, como os 

serviçais, mas que viviam sob o mesmo teto, no mesmo lar. E na acepção restrita, a 

família significa os cônjuges e sua prole130.  

Ainda em uma vertente conceitual histórica, a História do Direito, em um sentido 

amplo, se confunde com a história do homem gregariamente organizado, sendo 

definido como um instrumento de balizamento de conduta  um grupo de pessoas, pois 

antes disso, o que vigia era o direcionamento da vontade pela força ou pelo instinto. 

Somente no Paleolítico Superior (entre 300.00a.C e 10.000a.C) que “a vida grupal 

tornou-se mais regular e mais organizada que antes [...]”.131 E sendo a família a forma 

mais rudimentar de agrupamento social, não poderiam as primeiras regras jurídicas 

ignorarem-na. 

                                                           
126 V.BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua 
portuguesa. São Paulo: Editora Brasília. 1974. p.1338-1339. 
127 AZEVEDO, Alvaro Vilaça. Família (Direito Civil). São Paulo: Saraiva.  1997. p. 260. 
128 HOLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio. Disponível em <www.dicionaridooaurelio.com>. 
Acesso em: 20 de outubro de 2017, ás 17h30.  
129 HOLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio. Disponível em <www.dicionaridooaurelio.com>. 
Acesso em: 20 de outubro de 2017, ás 17h30. 
130 AZEVEDO, Alvaro Villaça; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: 
IBDFAM. 2016. p. 55. 
131 BURNS, Edward Mcnall.apud. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: 
IBDFAM. 2016. p. 55. 
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Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka dispõe sobre o tema da seguinte 

maneira:  

Na Babilônia, a família era a base da sociedade patriarcal, sendo retratado 
no Código de Hamurabi, aproximadamente 1700a.C; no antigo Direito 
Romano, da lei das XII Tábuas, se depreende que o pai tinha sobre sua 
esposa e filhos o direito de vida, morte e liberdade; as Institutas do Imperador 
Justiniano (563d.C), parte Primeira do Corpus Juris Civilis, trouxeram o 
conceito de matrimônio entre o homem e a mulher, tal como regras acerca do 
pátrio poder sobre os filhos e netos; a Declaração Universal dos Direitos dos 
Homens da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1948, que declarou em 
seu art. 12 que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 
sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra 
e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques” e no seu art. 16 que “a família é o núcleo natural e 
fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 
Estado”, tendo este último o mesmo conteúdo que o art. 17 da Convenção 
Interamericana sobre os Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica. 
132 
 
 

Deste modo, a família nesta brevíssima percepção histórica tem relação 

simbiótica, pois ao mesmo tempo em que a forma, também parte dela para se 

reformular, ou seja, a transformação da sociedade parte dos fenômenos sociológicos 

das famílias e estas, por sua vez, se modificam com as mudanças sociológicas das 

sociedades, formando um círculo dialético.  

O conceito de família é dinâmico, como a família e sendo conceituado a cada 

caso, no seu tempo, no seu contexto social, histórico, cultural e temporal. Porém, no 

Estado de Direito, o Judiciário e o Legislativo são responsáveis pelas controvérsias, 

cabendo a eles o papel de garantir e pacificar as expectativas legítimas das pessoas, 

garantindo a segurança jurídica e a paz social, que constituem a finalidade do Direito. 

No legislativo, o Direito de Família Brasileiro, não acompanhou a evolução 

sociológica, ao contrário, o Legislador foi claro nesta questão, como versa Clóvis 

Beviláqua, que elaborou o Código Civil de 1916: 

 

[...] o direito não vive somente na lei, mas principalmente nos costumes, que 
insuflam sangue e vida no mecanismo inanimado da lei, e, portanto, pretender 
ajoujar o direito nos moldes inflexíveis de um código, importa o mesmo que 
sopitar-lhe o natural desenvolvimento, atrophial-o, ankylosal-o, deformal-o, 
tornando-o de todo impróprio para desempenhar as funcções a que se 
destina. Mas, si é certo que os códigos não oferecem a mesma flexura dos 
costumes, convém não esquecer que essa possível dureza de formas é 
largamente compensada por outros predicados, cujo valor devemos aquilatar 
para a vehemencia com que a humanidade tem pugnado por obtel-os: a 

                                                           
132  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: IBDFAM. 2016. p. 28-30.  
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clareza e a precisão dos edictos, a segurança dos interesses e o cerceamento 
do arbítrio dos depositários do poder.133 

 

Sendo assim, a segurança jurídica foi o fator preponderante dos últimos dois 

séculos e meio do Direito de Família. As leis tinham como características padrões 

fechados, não cabendo qualquer tipo de interpretação ou extensão da sua aplicação 

literal nas suas incompletudes, trazendo falsa sensação de estabilidade jurídica e 

social. Como consequência, faltavam respostas aos diversos problemas sociais e 

sucede-se assim até os dias atuais, porquanto as leis são editadas, via de regra, com 

atraso ao estágio da comunidade para qual se destinam. 

Foi devido às transformações históricas e sociais que a Constituição de 1988 

viu a necessidade de intervenção às relações privadas dando ao Direito de Família e 

a Família uma nova feição. Primeiramente retirou do Código Civil de 1916 e demais 

normas a centralidade do Direito Civil aos valores normativos das relações privadas 

que privilegiavam o patrimônio em detrimento da dignidade da pessoa humana e, 

passou, assim, à normatização de novos princípios. 

O direito é disposto por meio de cláusulas gerais, conceitos legais 

indeterminados e determinados pela função, permite a interpretação extensiva da 

Constituição - que não subverte seu texto, mas o realiza em toda a sua intenção -, tal 

como sucede com a antinomia atinente ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

tendo como um das consequências à elaboração de um novo Código Civil, já que o 

remanescente destoava dos princípios constitucionais agora adotados134.  

A família do Século XXI é, sobretudo, fundamentada no art. 1°, III, da 

Constituição Federal, o principio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento 

das relações, no campo onde os demais princípios constitucionais transitam e se 

ordenam tais como o da igualdade, liberdade, solidariedade, alteridade, afetividade, 

felicidade, tolerância, respeito, entre outros. 

Assim, é possível afirmar que a Constituição de 1988, modificou o conceito 

ultrapassado de família, que não encontrava identidade social ou adesão jurídica, 

construindo um novo conceito, o conceito de família eudemonista, agregadora dos 

                                                           
133 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional. 1917.  p.10. 
134 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: IBDFAM. 2016. p. 46. 
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mais plurais arranjos familiares, fato natural vinculador de pessoas por afetividade ou 

consanguinidade.135 

Os princípios constitucionais que agora regem a família a partir do texto 

constitucional e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o 

princípio basilar. 

O princípio da solidariedade familiar, antes concebido como uma dever moral e 

ético, hoje é revelado incisivamente no dever imposto à sociedade, ao Estado e a 

família (como entidade e pessoa de cada membro)136.  

O princípio de proteção ao grupo familiar, à criança e ao adolescente e as 

pessoas idosas; o princípio da igualdade e respeito as diferenças, quanto a igualdade 

entre homem e mulher, entre os filhos e entre as entidades familiares. 

O princípio da liberdade e do pluralismo familiar, que diz respeito ao livre poder 

de escolha ou autonomia de constituição, realização ou extinção da entidade familiar, 

sem imposição ou restrição externa de parentes, da sociedade ou do legislador, tal 

como a livre aquisição e administração do patrimônio familiar, ao livre planejamento 

familiar, a livre definição dos modelos educacionais, dos valores culturais e religiosos, 

a livre formação dos filhos, desde que respeitada sua dignidade como pessoa 

humana, a liberdade de agir, assentada no respeito à integridade física, mental e 

moral. 

O princípio da afetividade que fundamenta o Direito de Família na estabilidade 

das relações sócias afetivas e na comunhão da vida com primazia sobre 

considerações de caráter patrimonial ou biológico, consubstanciado pelos valores 

consagrados na Constituição de 1988 e resultou da revolução da família brasileira, 

nas últimas décadas do século XX, tendo como escopo a realização dos princípios da 

dignidade humana. 

E o princípio da solidariedade e entrelaça-se da convivência familiar e da 

igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural 

e não exclusivamente biológica da família137. Passando deste modo a ver que 

                                                           
135 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: IBDFAM. 2016. p. 57. 
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fraternidade seria a inspiração da solidariedade difundida na modernidade. O Princípio da 
Solidariedade. 
137 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado das Famílias. São Paulo: IBDFAM. 2016. p .188-120. 
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evolução da família “expressa à passagem do fato natural da consanguinidade para o 

fato cultural da afinidade”138.  

Dispõe Roseane da Rocha Cachapuz sobre o tema que: 

 

[...] a família traz, em sua estrutura, aspectos relativos ao momento histórico 
em que ela se posiciona, apresentando variações de acordo com os 
costumes da sociedade na qual se insere, transformando-se em cada 
período, divergindo em culturas e épocas.139 
 
 

Ademais, o Código Civil de 2002 teve que apresentar-se no ordenamento 

jurídico brasileiro como uma estrutura receptora dos direitos fundamentais, difundindo-

os nas relações interprivadas e contribuindo com a construção de uma nova noção de 

pessoa humana e de família. 

Dessa maneira, sem dúvida alguma, mudanças na legislação e na evolução 

das sociedades, deu ao indivíduo uma acessibilidade mais célere aos procedimentos 

que tratavam das relações do vínculo conjugal, e qualquer intromissão do Estado na 

vida privada do indivíduo, seria numa interpretação extensiva da Constituição de 1988, 

beneficiando o instituto familiar e o indivíduo acima de tudo, já que a família acabou 

por absorver um conceito, mais linear, sem quaisquer distinções entre seus membros, 

em especial aos filhos que passam a serem sujeitos de direitos igualmente140. 

Destarte também que pode-se observar que os indivíduos e suas famílias 

compõem a base da sociedade, e que as normas inerentes às eles são de suma 

importância e com características bem peculiares, em sendo assim, é possível dizer 

que os procedimentos para aplicação destas normas, serão igualmente diferentes e 

peculiares. 

 

  

3.4.2. Adequação da mediação na esfera familiar e seu conceito, elementos e 

objetivos  

 

                                                           
138 LÉVI-STRAUSS, Claude apud CACHAPUZ, Rosane da Rocha. Mediação nos Conflitos & Direito 
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140BRITO, Leila Maria Torraca. Guarda compartilhada: um passaporte para a convivência familiar. 
2ª ed. Porto Alegre: Equilíbrio. 2005. p. 53-71 
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A necessidade dessa adequação da mediação aos litígios familiares, parte do 

pressuposto que o modelo tradicional de solução adjudicada não atende mais aos 

conflitos familiares pela complexidade do instituto família. Como pontuam Giselle 

Picorelli Yacoub Marques e Esther Benayon Yagodnik, em termos: 

 

Com isso, tendo em vista sua natureza e sua fundamentação no afeto, os 
conflitos decorrentes das relações de família tendem a retornar ao Judiciário 
quando não são efetivamente desfeitos. Isto porque o modelo paternalista 
que circunda a decisão proferida pelo juiz de direito não dissolve o conflito 
interpessoal existente, não desconstrói o conflito real, apenas regulamenta 
um conflito aparente, seja uma disputa de guarda, crédito alimentar ou um 
divórcio, acirrando, em muitos casos, a litigiosidade existente naquela relação 
social. Desta forma, não basta atribuir-se a guarda de um filho a pai ou mãe, 
exclusivamente, visto que o menor necessita destas duas figuras básicas 
para sua formação. É insuficiente atribuir-se parcela de bens ao alimentando, 
como componente da prestação alimentícia, se o filho ou seu guardião não 
conseguem administrar o patrimônio ou até mesmo a pensão e se o 
alimentante não estiver presente à formação e ao desenvolvimento da prole, 
acompanhando-a diariamente e, o que é mais importante, seja qualquer dos 
pais, parentes ou responsáveis, alienado ao convívio da criança ou do 
adolescente. 141 
 
 

E no sentido de adaptar o modelo, criou-se a mediação familiar que tem como 

objetivo matricial as relações afetivas, fundamento este da própria existência da 

família, que só é legitima enquanto lugar que propicie o desenvolvimento de seus 

membros, no âmbito do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, faz-

se da mediação então, um instrumento capaz de traduzir o conteúdo normativo em 

concretude ao comportamento humano142.  

Waldyr Grisard Filho dispõe a esse respeito: 

 

A mediação familiar é uma técnica alternativa e complementar de resolução 
de conflitos peculiares às questões familiares, perseguindo a superação 
consensual destes conflitos pelas próprias partes envolvidas. Não é meio 
substitutivo da via judicial, mas com ela estabelece uma relação de 
complementaridade, que qualifica as decisões judiciais, tornando-as 
verdadeiramente eficazes. Por seu caráter informal, os acordos construídos 
na mediação, no que for necessário, devem ser encaminhados à 
homologação judicial, pois é no sistema judicial que a mediação familiar 
consolida os resultados obtidos. 143 
 
 

                                                           
141 MARQUES, Giselle Picorelli Yacoub; YAGODNIK, Esther Benayon. A mediação no projeto do 
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O mesmo autor pontua que são conhecidas diversas formas de mediação, mas 

existem três tipos de que são básicas: a intervenção mínima - que o mediador será 

uma presença neutra e imparcial, estimulando o fluxo de comunicação entre as partes 

-; a intervenção dirigida, que identifica e ao mesmo tempo avalia juntamente com as 

partes as opiniões e opções que estão disponíveis e as orienta adotando a mais 

conveniente, e por fim, a intervenção terapêutica, que intervém à correção das 

disfuncionalidades, procurando uma solução conjunta.  

O mediador deve visualizar um sistema que se transforma de acordo com os 

ciclos históricos através do tempo, buscando assim responder as exigências impostas 

e se adaptar da melhor forma possível a cada época com o intuito de conciliar sua 

existência com a realidade contemporânea, já que nem sempre a lei ordinária assim 

a faça, como já vimos anteriormente.  

Para o Professor Fernando Horta, a mediação familiar pode ser um 

procedimento informal, voluntário em que um terceiro interventor, neutro, assiste aos 

disputantes na solução de suas questões144.  

Na realidade, embora sem a observância adequada dos princípios, a mediação 

vem a longo tempo sendo manejada pelos advogados em seus escritórios, e pelos 

Promotores de Justiça, quando atuam nos litígios de família145.  

Tornam-se oportunas também as palavras de Mauro Cappelletti: “a justiça 

conciliativa é a mais adequada para as relações coexistenciais”.146 Esta coexistência, 

citada por Cappelletti, está inerente nas disputas familiares, pois certo que prescinde 

de uma relação ou um vínculo e, por isso, independente da demanda e de decisão 

judicial, independendo da vontade das partes. 

Segundo Águida Arruda Barbosa, a mediação não visa ao acordo, mas sim à 

comunicação entre os conflitantes, com o reconhecimento de seus sofrimentos e, 

principalmente, com a possibilidade que o mediador oferece aos mediados de se 

escutarem mutuamente, estabelecendo uma dinâmica jamais vislumbrada antes da 

experiência da mediação, como então dispõe: 

 

As questões trazidas a um espaço de mediação resumem-se em 
compreender o amor, seja no exercício de resgatar a capacidade de 
reconhecer o amor que foi a fonte primeira que deu impulso a formação do 
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casal, seja para saber se ainda se amam, se são dignos do amor do outro e 
o amor dos filhos. Enfim, trata-se da busca objetiva da resposta existencial: 
ainda sou capaz de amar e ser feliz?147 
 

 

Tendo assim, a mediação uma necessidade de especialização nestas relações 

familiares, devido as suas complexidades, exigindo uma observância maior aos 

quesitos externos do conflito e igualmente aos quesitos internos nas outras 

modalidades ou até mesmo na conciliação, principalmente ao comprometimento, do 

terceiro e das partes envolvidas. 

Ela é um processo voluntário e confidencial, na qual o terceiro neutro irá ajudar 

na discussão e negociação de todas as questões que envolvem o rompimento da 

relação ou o divórcio, ajudando na melhor comunicação, construindo um futuro frente 

às circunstancias presentes na ruptura e também poderá ajudar os filhos resultantes 

da união a manter as relações familiares tão importantes para o desenvolvimento 

futuro148.  

Pontua, Águida Arruda Barbosa que: 

 

O estado da arte da mediação familiar interdisciplinar, diante deste cenário 
do Direito Privado, deve ser objeto de reflexão sobre a necessidade, ou não, 
de lei para descrever o instituto, e implantá-lo como aprimoramento da 
cidadania. O tempo decorrido, em busca da lei, terá valido para o 
amadurecimento da idéia, orientando em direção ao verdadeiro lugar da 
mediação no ordenamento jurídico.149 
 
 

Assim a mediação em matéria de família tem por objeto principal a família em 

crise - quando seus membros tornam-se vulneráveis - e tenta, por isso, não invadir ou 

dirigir o conflito, mas oferecer estrutura de apoio profissional, a fim de que lhes seja 

aberta a possibilidade de desenvolverem, através das confrontações, a consciência 

de seus direitos e deveres, criando, assim, condições para que consigam enxergar e 

resolver o conflito - com o mínimo comprometimento da estrutura psico-afetiva de seus 

integrantes.  

Lidercy Prestes Aldenucci entende que na área da família a mediação 

apresenta características e enfoques especiais, tendo em vista a complexidade e a 

                                                           
147 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. p.12-
20. 
148 GRISARD FILHO, Waldyr. A Mediação como Instrumento eficaz na Solução dos Conflitos de 
Família. Revista IOB de Direito de Família: Porto Alegre. 1999.  v.1. n. 1. p.47. 
149 BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação Familiar Interdisciplinar. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 2015. 
p.141. 
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importância dos objetos em disputa, ou seja, filhos, bens de família, subsistência e 

valores pessoais150.  

Neste sentido é oportuna a discussão acerca da disponipilidade dos direitos de 

família transacionáveis nas audiências de mediação familiar, sendo que há tempos 

não se fala mais da total indisponibilidade dos direitos de família, porquanto foram 

relativizados e hoje podem ser livremente transacionados, preservando-se apenas 

indisponíveis àqueles inerentes a personalidade do indivíduo, também com ressalvas 

já que tratamos de direitos e institutos mutantes, que admitem sempre reflexão a 

respeito da sua disponibilidade, por precederem de princípios constitucionais, expõem 

Gustavo Tepedino151 sobre o tema que: 

 

Nas Relações de família, a compatibilização de noção de ordem pública com 
a intransigente tutela da dignidade da pessoa humana não deve afastar, 
senão estimular o desenvolvimento da autonomia privada, desde que as 
relações contratuais que vicejam no núcleo familiar, permeada por intenso 
conteúdo ético, se constituam em instrumento de promoção e 
desenvolvimento da personalidade de seus integrantes. Para tanto torna-se 
imprescindível e urgente – não pareceria exagerado acrescentar – abrir mão 
de visões preconceituosas que baseadas em padrões de moralidade pré-
concebidos, estipulam limites à liberdade em nome de uma ordem pública 
intangível, de difícil validação na legalidade constitucional. Há de se garantir, 
portanto, antes de mais nada, a liberdade na família, reservando-se as 
pontuais intervenções ou restrições do Estado às hipóteses em que a própria 

liberdade individual se encontra ameaçada.152 

 

Ada Pelegrini, analisando o Novo Código de processo Civil, verifica a 

contradição dos dizeres acima: 

 

Em primeiro lugar, como o próprio CPC se encarrega de afirmar, só os 
conflitos transacionáveis podem ser submetidos à justiça conciliativa. Parece, 
também, que nem todos os conflitos encontram sua melhor solução pelos 

                                                           
150 ALDENUCCI, Lidercy Prestes apud SILVA, João Roberto. A mediação e o processo de mediação. 
São Paulo: Paulistanajur Ltda. 2004. p.55. 
151 TEPEDINO, Gustavo. Dilemas de afeto - JOTA. IBDFAM. 2015. p.1-3 “ A singularidade do direito 
de família encontra-se justamente na circunstancia de lidar com pessoa humana em seu ambiente de 
privacidade, sendo a axiologia constitucional aporte indispensável para se construírem alicerces 
seguros de tutela da autonomia existencial. As liberdades somente têm legitimidade em ambiente de 
igualdade, de tal modo a ausência de ingerência estatal deixa de ser entendida como “espaço de não 
direito”, já que essa desejada ausência de regulamentação representa, bem ao contrário como, garantia 
constitucional para a promoção da pessoa”. 
152 TEPEDINO, Gustavo. Dilemas de afeto - JOTA. IBDFAM. 2015. p.1-3 “ A singularidade do direito 
de família encontra-se justamente na circunstancia de lidar com pessoa humana em seu ambiente de 
privacidade, sendo a axiologia constitucional aporte indispensável para se construírem alicerces 
seguros de tutela da autonomia existencial. As liberdades somente têm legitimidade em ambiente de 
igualdade, de tal modo a ausência de ingerência estatal deixa de ser entendida como “espaço de não 
direito”, já que essa desejada ausência de regulamentação representa, bem ao contrário como, garantia 
constitucional para a promoção da pessoa”. 
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meios consensuais. Quando se trata de conflitos complexos, cujo tratamento 
dependa de perícia ou do exame aprofundado da matéria de direito, a justiça 
conciliativa não pode suplantar o processo estatal.153 

 

Permanecendo a discussão da possibilidade de transacionar qualquer direito 

de família nas sessões de mediação familiar, sendo o mais adequado de fazê-lo. 

Por outro lado, lembra Israel Rachid da peculiaridade que devem ser tratadas 

as demandas familiares, quando embasou a citação sem contrafé nas ações de 

família. Durante a tramitação, tal premissa foi apresentada ao então relator do projeto, 

Dr. Sérgio Barradas Carneiro, que gerou sua incorporação. Segundo Rachid, em texto 

publicado nos anais do IBDFAM de 1997: 

 

As paixões explodem, amores nascem, naturalmente, sendo incabível 
qualquer legalidade para o seu surgimento. Está presente a figura do direito 
íntimo. Alguns desdobramentos dos sentimentos podem enfraquecer as 
paixões, diminuir o amor e trazer à tona o desamor. Deveriam os amantes 
buscar, eles próprios, suas soluções subjetivas, as quais não são oferecidas 
pelo Poder Judiciário. O juiz, este estranho, terceiro, a decidir sobre uma 
relação que não deu certo, dificilmente fará de um dos litigantes um 
destinatário de felicidade. No plano processual, a tentativa de conciliação 
entre os cônjuges desavindos, com o objetivo da transformação dos divórcios 
e separações judiciais litigiosos em consensuais, tem trazido resultados 
satisfatórios e menos traumáticos para os envolvidos. Será salutar, no campo 
da legalidade, a permissão para que um cônjuge, ao formular um pedido de 
separação judicial ou divórcio, não apresente, de imediato, com a petição 
inicial, os fatos e o fundamento jurídico de sua pretensão, para que não fique 
inviabilizada uma conciliação entre as partes envolvidas. Assim como é 
permitida, no prazo de 10 dias, a emenda da petição inicial (art. 283 do Código 
de Processo Civil), poderia a lei permitir, também, que os fatos e fundamentos 
jurídicos dos pedidos de divórcio e separação judicial só fossem levados ao 
conhecimento da parte requerida após a constatação da impossibilidade de 
reconciliação ou conciliação entre os cônjuges. Afinal, as normas de 
procedimento devem servir para fazer prevalecer os direitos substantivos, 
não para limitá-los.154 

 

O Código de Processo Civil, e demais legislações acerca do assunto, deixaram 

livre o critério de escolha, da técnica a ser aplicada nestas demandas primordiando 

apenas que as partes consigam reconstruir um novo caminho, pois nem sempre é 

possível manter o quadro familiar intacto. 

Nas palavras de Juan Carlos Vezzulla, “o papel, e ao mesmo tempo, o desafio 

da mediação é preservar a família, mesmo no divórcio”. Esta frase deve ser 

                                                           
153 GRINOVER, Ada Pelegrini. Os métodos consensuais de resolução de conflitos no Novo Código 
de Processo Civil. São Paulo: Redação Jornal Estado de Direito. 2015. p.1-5. 
154 RACHID, Israel Carone. A legalidade da subjetividade apud PEREIRA, Rodrigo da Cunha. 
Repensando o direito de família. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey. 1999. p. 455-460. 
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interpretada no sentido amplo, com a preservação de cada um dos membros 

familiares, independentemente da situação jurídica do casal. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 VEZZULLA. Juan Carlos. Teoria e pratica da mediação. Curitiba: Editora. 1998. p.19. 
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4. CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 

 

Sobre a mesma linha de raciocínio da possibilidade da utilização de técnicas 

auxiliares ao desenvolvimento e aplicação da mediação familiar, a constelação 

sistêmica familiar foi introduzida no âmbito judicial através do magistrado Dr. Juiz de 

Direito Sami Storch, da Vara de Família na Comarca de Castro Alves na Bahia desde 

ano de 2012. 

Sua utilização como técnica e modelo nas mediações familiares tiveram êxito 

de quase 100% de acordo dos casos mediados e, principalmente, a não reincidência 

dos conflitos, resultado este que interferiu diretamente na diminuição do volume de 

demandas judicializadas naquela Vara e, por consequência, caminhou para o 

desafogamento do Sistema Judicial Brasileiro, um dos principais enfoques da 

utilização dos institutos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação 

familiar.  

Tais números fizeram com que rapidamente outros tribunais e comarcas se 

interessassem pela aplicação e desenvolvimento da técnica por seus servidores, tal 

como no âmbito privado, entre os advogados especializados em demandas 

familiares e mediadores atuantes em câmaras privadas. 

Destarte, é necessário então, conhecer seu criador e suas especificidades 

para que seja compreendida e que possibilite aos operadores do direto a aplicação 

da mesma no meio jurídico das demandas de família, sendo estas judicializadas ou 

não. 

 

4.1. Bert Hellinger: o criador da técnica 

 

Bert Hellinger nasceu no mês de dezembro do ano de 1925, na Alemanha, 

tinha exatos sete anos quando Adolph Hitler chegou ao poder, passagem está 

retratada em seu livro Un Largo Camino, contando toda a situação difícil que ele e 
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sua família viveram na época do Nazismo, já que seu pai não quis se filiar ao 

partido156.  

Aos 17 anos se juntou a um pequeno grupo do movimento juvenil católico, 

religião proibida à época, ao finalizar o sétimo ano do ciclo secundário foi 

incorporado, juntamente com os outros jovens ao serviço de trabalho forçado e, mais 

tarde, às forças armadas, que tinha sua sede na França. 

Mas foi através de uma resposta em um interrogatório, considerado “potencial 

praga para o povo” e, sem saber direito como tudo havia sucedido que Hellinger 

encontrou-se destinado às ações de combate no front ocidental, onde muitos de seus 

companheiros morreram, inclusive seu irmão, durante os combates. 

Logo depois se tornou prisioneiro de guerra pelos americanos que o isolaram 

em um campo, na Bélgica, durante um ano, em condições sub-humanas, 

trabalhando duramente e sem alimentação adequada. Conseguiu escapar desse 

campo e chegou quase morto de fome e de esgotamento à casa de seus pais na 

Alemanha157.  

Após sua recuperação, iniciou na vida espiritual, que teve início quando 

retomou o contato com a Ordem Mariannhill, entrando no noviciado a fim de tornar-

se sacerdote, onde praticava meditações, leituras espirituais e conhecia a mística 

ocidental. 

Mediante o exercício de permanecer totalmente concentrado em um objeto, 

silencioso e atentamente olhando para o vazio, aprendeu a purificação. Depois de 

um ano foi enviado para a África do Sul como missionário, onde permaneceu por 16 

anos praticando os mesmos exercícios de purificação. Ali, junto aos Zulus, ele 

exerceu a profissão de sacerdote e de professor – dava aulas de religião e de inglês. 

Teve grandes compreensões sistêmicas relativas à família, observando a cultura 

diferente da sua, que mais tarde lhe serviu para incorporar nos conhecimentos que 

desenvolveu. Hellinger sempre foi e é um grande filósofo, um grande pensador sobre 

todas as questões da vida humana158.  

                                                           
156BOLZMANN, Tiiu apud BASSOI, Vera. Comunicação e Pensamento Sistêmico: um estudo 
sobre “constelações familiares”. Universidade de Sorocaba: Programa de Pós Graduação em 
Comunicação Social. 2016. p. 51-53 
157 BOLZMANN, Tiiu apud BASSOI, Vera. Comunicação e Pensamento Sistêmico: um estudo 
sobre “constelações familiares Universidade de Sorocaba: Programa de Pós Graduação em 
Comunicação Social. 2016.. p.51-53 
158 BOLZMANN, Tiiu apud BASSOI, Vera. Comunicação e Pensamento Sistêmico: um estudo 
sobre “constelações familiares”. Universidade de Sorocaba: Programa de Pós Graduação em 
Comunicação Social. 2016.. 2016. p. 51-53. 
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Entrevistado por Norbert Linz, provavelmente em 2001, quando foi feita a 

primeira edição original do livro “Ordens do Amor”, no qual consta a entrevista na 

sua íntegra, Hellinger respondeu que além dos aprendizados que teve com diversos 

mestres, naturalmente o que muito contribuiu para a sua experiência pessoal e para 

o desenvolvimento de suas compreensões foi o convívio com os zulus. 

 

“Lá conheci uma forma de convívio humano totalmente diferente: por 
exemplo, uma enorme paciência e também um enorme respeito mútuo. Lá 
é natural que ninguém ridicularize o outro. Assim, cada um pode preservar 
seu semblante e sua dignidade. Também me impressionou muito a maneira 
como os zulus lidam com seus filhos e como os pais fazem valer sua 
autoridade. Por exemplo, jamais ouvi que alguém tivesse falado 
depreciativamente dos próprios pais. Isso é impensável entre eles.”159 
 

Voltou à Alemanha em 1969, quando passou a ministrar treinamentos em 

dinâmica de grupos e, logo em seguida, no início dos anos 70, deixou a ordem 

religiosa, para tornar-se psicoterapeuta, após ter conhecido a Psicanálise, a Gestalt 

Terapia, a Terapia Primal, a Hipnoterapia e outras técnicas mais.  

Percebeu que não poderia continuar no sacerdócio a partir da questão 

levantada por um dos professores dessas terapias, que o indagou sobre seu 

sacrifício pelos seus ideais. A partir desse momento, decidido que era necessário 

dar mais importância as pessoas que aos seus ideais religiosos, enveredou-se pelo 

caminho terapêutico, casou-se com uma terapeuta e passaram a trabalhar juntos, 

inclusive na psiquiatria.  

Quando conheceu Eric Berne e a Análise Transacional, começou a entender 

que todos nós seguimos em nossas vidas um roteiro secreto, chamado por ele de 

script, mas que ao analisar este roteiro, percebeu que ele não era pessoal, mas que 

evidenciavam “enredos” com outros membros da família. 

De 1974 a 1988, combinou a análise do script e a terapia primal. Em seguida, 

ocupou-se intensamente com a terapia familiar que era para onde apontava a nova 

tendência psicoterapeuta dos anos 70. Aprendeu com Berne as frases de solução 

para guiar o paciente a sair do roteiro e as utilizou, em seguida, nas Constelações 

Familiares. 

 

Então estive nos Estados Unidos por mais quatro semanas e participei de 
um grande seminário sobre terapia familiar, dirigido por Ruth McClendon e 
Les Kadis. Com eles aprendi muito. Faziam constelações familiares 

                                                           
159 HELLINGER, Bert. Ordens do amor. 9ª ed. São Paulo: Cultrix, 20016. p. 406. 
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impressionantes e, por intuição ou por tentativas, encontravam boas 
soluções, as quais, entretanto, eu não conseguia absorver plenamente. Eles 
também não podiam explicar o processo, por não estarem conscientes dos 
padrões básicos. Isso foi em 1979. [...] Porém, a terapia familiar não me 
deixou mais. Tomando consciência, cada vez mais, da dimensão sistêmica 
dos problemas e dos destinos, meu trabalho terapêutico mudou tanto que 
no espaço de um ano se transformou numa terapia familiar, incorporando, 
porém, minhas experiências anteriores. 160 
 

Em 1980, ainda fez cursos sobre Constelações Familiares, com Thea 

Schönfelder. A denominação “Constelação Familiar” não foi cunhada por Hellinger, 

pois já existia antes, segundo o depoimento dele próprio. Mesmo depois de haver 

tido muitas compreensões que o levaram a estabelecer um quadro teórico específico 

com conceitos claramente definidos, que é o que caracteriza sua técnica, Hellinger 

ainda continuou experimentando diferentes abordagens e aprendendo de outros 

terapeutas e cientistas da atualidade, entre eles: Rupert Sheldrake, Ann Ancelin 

Schützenberger, Rüdger Dahlke, Ryke Geerd Hamer e muitos outros161. 

Atualmente Hellinger tem uma segunda esposa, Marie Sophie Hellinger, e 

realiza seus trabalhos em conjunto com ela, a qual o influencia significativamente 

com seus conceitos e propostas para um novo modelo de constelações.  

Faz-se necessário salientar que as constelações familiares originais, ou 

tradicionais, foram muito modificadas pelo próprio Hellinger, no decorrer dos anos 

de experiência, com o aparecimento de novas compreensões e intuições, inclusive 

passando por denominações diferentes: Constelação Familiar, Movimentos da Alma, 

Movimentos do Espírito, As Novas Constelações.  

Hellinger, hoje, está com 90 anos, completamente lúcido e aberto para o novo. 

Ele sempre disse que abriu um caminho sem fim e que o conhecimento cada vez 

mais se aperfeiçoará com a prática. 

 

4.2 A constelação familiar sistêmica segundo Bert Hellinger 

 

Após a explanação da trajetória, Bert desenvolveu através de um conjunto de 

técnicas psicoterapêuticas a Constelação Sistêmica Familiar, como mais uma 

técnica psicoterapêutica, auxiliar aos questionamentos e conflitos humanos que 

                                                           
160LINZ, Nobert apud HELLINGER, Bert. Ordens do amor. 9 ed. São Paulo: Cultrix, 20016.p.402. 
161 BOLZMANN, Tiiu apud BASSOI, Vera. Comunicação e Pensamento Sistêmico: um estudo 
sobre “constelações familiares”. Universidade de Sorocaba: Programa de Pós Graduação em 
Comunicação Social. 2016.. p. 51-53 
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compreende filosoficamente a fenomenologia sistêmica, trazendo à luz as forças 

amorosas ocultas atuantes nas dinâmicas familiares. 

A denominação “constelação familiar” existia anteriormente ao modelo 

sistematizado por Hellinger, o qual percorreu uma longa jornada entre cursos sobre 

diversas técnicas terapêuticas que foram precursoras.  

Sendo filósofo, Hellinger pode perceber as interconexões existentes entre 

tudo que aprendeu selecionar, organizar, desenvolver e sintetizar o que designou de 

“Leis Universais das Ordens do Amor”, as quais regulam as relações ou convivências 

humanas. 

Nesta técnica, Bert reuniu um conjunto de técnicas como Psicanálise de 

Freud, Psicologia Analítica de Jung, Psicodrama de Moreno, Terapia Familiar 

Sistêmica, em particular a da Escola de Milão, a abordagem multigeracional de 

orientação psicanalista para chegar ao que podemos dizer “precursora direta” das 

constelações – as Esculturas Familiares de Virginia Satir, dentre outros já 

mencionados anteriormente. 

O seu diferencial baseia-se nos estudos filosóficos sobre a Teoria do 

Conhecimento, especialmente a Fenomenologia. 

 

Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e 
quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e 
dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele 
transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O 
segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço 
exploratório e dirigimos o olhar, não mais para um determinado objeto 
apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber 
simultaneamente a diversidade com que se defronta. (...) quando 
prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à 
plenitude e suportá-la. Assim, detemo-nos em nosso movimento 
exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer 
face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se 
detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico.162 
 
 

A postura fenomenológica requer uma disposição para esvaziar-se, tanto em 

relação às ideias preexistentes quanto aos movimentos internos, sejam eles da 

esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento e essa atitude não se adquire de 

um dia para o outro, é preciso um treinamento e força de vontade para que se possa 

permanecer, diante do fenômeno que se apresenta, sem expectativas, sem medos, 
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sem intenção, sem críticas, sem racionalização, sem preconceitos, e aceitar os fatos 

e as pessoas simplesmente como são. 

 

A fenomenologia, tem sua etimologia do grego phainesthai aquilo que se 
apresenta ou que se mostra, e é o estudo das experiências sensoriais 
diretas que se apoia na percepção do participante, na compreensão vívida 
de suas experiências subjetivas. Esta visão dá importância aos fenômenos 
da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos, já que um 
fenômeno não é guiado pela lógica, raciocínio ou vontade. A fenomenologia 
pede por uma experiência sensorial imediata, vivenciar o fenômeno 
representa a sua essência, a sua “significação”. 163 
 
 

Hellinger descreve, em um de seus primeiros livros, a construção de uma 

Fenomenologia aplicada à sua maneira e às suas compreensões, conforme foi 

observando e vivenciando o processo psicoterapêutico conhecido sob a 

denominação de Constelação Familiar, considerando-a uma distinção sui-generis a 

entre a Fenomenologia Filosófica, a Fenomenologia Psicoterapêutica e a 

Fenomenologia Religiosa as quais estão presentes nas Constelações Familiares. 

 

Na fenomenologia filosófica, procuro perceber o essencial dentre a grande 
variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a 
eles, com minha máxima abertura. Esse essencial surge repentinamente do 
oculto, como um raio, e sempre ultrapassa em muito o que eu poderia 
excogitar ou deduzir logicamente a partir de premissas ou de conceitos. Não 
obstante, ele nunca se revela totalmente. Permanece envolvido pelo oculto, 
como cada ser é envolvido por um não-ser. Dessa maneira, considerei os 
aspectos essenciais da consciência, por exemplo, que ela atua como um 
órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber imediatamente se 
me encontro ou não em sintonia com o sistema e se o que faço preserva e 
assegura o meu pertencimento ou se, pelo contrário, o coloca em risco ou 
suprime. Portanto, nesse contexto, a boa consciência significa apenas: 
“Posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo (faço parte do 
grupo).” E a má consciência significa: “Receio não fazer mais parte do 
grupo”. Assim, a consciência pouco tem a ver com leis e verdades 
universais, mas é relativa e varia de um grupo para outro.164 
 
 

Reconhecendo que essa consciência também reage, porém de maneira 

diversa, quando não está em jogo o pertencimento, sendo em situações em que o 

foco está no equilíbrio entre o “dar e o receber” e quando a consciência vela pelas 

ordens da convivência.  

                                                           
163 GONÇALVES, Marusa Helena da Graça apud HELLINGER, Bert. Ordens do amor. 9 ed. São 
Paulo: Cultrix, 2016.p. 406 
164 HELLINGER, Bert; WEBER, Gunthard; BEAUMONT, Hunter. A simetria oculta do amor: porque 
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Sendo, portanto, o auto-regulador dessa consciência o sentimento de 

inocência ou de culpa. Ele observou ainda que a principal diferença que se 

evidenciou nesse contexto é que existe um constante duelo entre a consciência que 

se sente e a consciência que está oculta e, embora a primeira nos declare inocentes, 

a segunda pune nosso ato como culpa. A base de toda tragédia familiar é a oposição 

entre essas consciências, que provoca os enredamentos sistêmicos a tal ponto que 

podem levar a doenças graves, acidentes e suicídios. Essa oposição é igualmente 

responsável por muitas tragédias de relacionamento, por separação de casais, 

apesar de existir um grande amor recíproco165.  

Sobre a fenomenologia psicoterapêutica, Hellinger expõe que: 

 

Através das constelações familiares, sob o enfoque fenomenológico, se 
abre uma outra via de acesso à consciência oculta. Essa via é a do “saber 
por participação”. O cliente escolhe arbitrariamente, entre os participantes 
de um grupo, representantes para si próprio e para outros membros 
significativos de sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe e seus irmãos. 
Estando interiormente centrado, o cliente posiciona os representantes no 
recinto, relacionando-os entre si. Através desse processo, o cliente é 
surpreendido por algo que subitamente vem à luz. Isto significa que, no 
processo da configuração da família, ele entra em contato com um saber 
que antes lhe estava vedado.166 
 
 

No trabalho com as constelações familiares, quando o cliente posiciona os 

representantes para o seu sistema familiar, forma-se no ambiente um campo de 

força que é dotado de saber e que, assim, o transmite, sem mediação externa, por 

meio da simples participação. Não é necessário que os representantes recebam 

informações sobre a realidade dessa família para que possam acessar esse 

conhecimento oculto.  

O mesmo se aplica, naturalmente e de modo especial, ao terapeuta que está 

preparado para exercer a função de facilitador. A condição para isso é que ele esteja 

disposto a defrontar-se com a realidade que quer se mostrar qualquer que seja, sem 

que isso lhe provoque medo, e sem a necessidade de recorrer a hipóteses ou teorias 

e experiências anteriores. É preciso dizer sim a tudo que se apresente. Cabe 

também ao terapeuta preparar o seu cliente para que possa aceitar sem medo, sem 

julgamento e sem preconceito o que o campo mostrará: 
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Nisso consiste, aliás, a postura fenomenológica aplicada à psicoterapia. 
Aqui também, a compreensão é obtida por meio da renúncia, do abandono 
de intenções e medos e do assentimento à realidade, tal como se manifesta. 
Sem essa postura fenomenológica, sem a concordância com o que se 
manifesta, com interpretações, atenuações ou exageros, o trabalho com 
constelações familiares fica superficial, sujeito a desvios e destituído de 
força.167 
 

O ponto de partida dos conceitos filosóficos de Bert Hellinger, em relação ao 

ser humano, é a necessidade que este tem de pertencer a um grupo, seja uma 

família, uma tribo, um grupo social, profissional, político, religioso, cultural, ou o que 

for. Em suas palavras, sobre a fenomenologia religiosa: 

 

Aqui, o nível da filosofia e da psicoterapia é substituído por um outro mais 
amplo. Nele nos experimentamos como entregues a um todo maior, que 
temos de reconhecer como último e abrangente. Esse nível poderia chamar-
se religioso ou espiritual. Mesmo nele, contudo, mantenho a postura 
fenomenológica, livre de intenções, de medo e pressuposições, apenas 
presente ao que se manifesta. 168 
 

 
A “consciência” que, até então, era entendida como um órgão da psique que 

vela pelo equilíbrio nas relações e descrita como a capacidade de avaliar 

moralmente o próprio comportamento, passou a ser interpretada por Hellinger de 

uma nova maneira, ou seja, a consciência nos diz apenas o que precisamos fazer 

para podermos pertencer a um grupo e o que precisamos evitar, para não sermos 

punidos ou excluídos.  

O comportamento correto é, portanto, avaliado pela consciência apenas em 

função da necessidade e das possibilidades de se pertencer ao respectivo grupo169.  

Assim considerando a consciência em função do pertencimento, o prazer é 

experimentado como inocência (boa consciência), o desprazer como culpa (má 

consciência). O conceito moral, que no código de ética define o que é certo e o que 

é errado dentro da sociedade, não diz respeito à boa ou má consciência definidas 

por Hellinger. O que para ele vigora, em termos de consciência individual, é algo que 
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brota do inconsciente coletivo, que dirige as tomadas de posição do indivíduo sem 

que ele nem saiba o porquê das escolhas que faz.  

Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem 

respeito a eles. Toda ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por 

um sentimento que conhece a inocência e a culpa. Temos consciência em cada 

momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. Dessa 

forma, o que o prejudica é experimentado como culpa; o que o favorece, como 

inocência. A consciência individual é que faz esse juízo de valor e se cobra pelo 

pertencimento. O medo de não pertencer está sempre, ocultamente, nos sinalizando. 

Para Hellinger, há três níveis de consciência: a Consciência Pessoal, a 

Consciência Coletiva e a Consciência Espiritual ou Universal. 

 

As diferentes consciências são campos espirituais. A primeira delas, a 
consciência pessoal, é estreita e tem o seu alcance limitado. Pois, através 
de sua diferenciação entre o bom e o mau, só reconhece para alguns o 
direito de pertencer, excluindo outros. A segunda, a consciência coletiva, é 
mais ampla, defendendo também os interesses daqueles que foram 
excluídos pela consciência pessoal. Por isso, está frequentemente em 
conflito com a consciência pessoal. Contudo, a consciência coletiva também 
tem um limite porque abrange somente os membros dos grupos que são 
governados por ela. A terceira, a consciência espiritual, supera as 
limitações das outras duas consciências, limitações estas que surgem 
através da diferenciação entre bom e mau e da diferenciação entre 
pertencimento e exclusão.170 
 
 

Hellinger condensou todos os seus conceitos e formulou um quadro teórico 

ao qual deu o nome de “Ordens do Amor”. As três leis principais que regem o 

relacionamento humano são: 

Primeira lei: pertencimento - todos têm o mesmo direito de pertencer ao 

sistema familiar. As exclusões causam emaranhamentos dentro do sistema como 

um todo. Segunda lei: equilíbrio entre o dar e o receber – os pais dão e os filhos 

tomam. Mais tarde os filhos irão dar para os seus filhos e assim vai acontecendo o 

equilíbrio através das gerações; (aqui o verbo “tomar” tem um significado especial. 

Hellinger explica que tomar é diferente de receber. Enquanto receber é um ato 

passivo, tomar é apoderar-se no sentido de assumir, de conscientemente assumir a 

responsabilidade por aquilo que lhe foi dado). E, por fim, a terceira lei: ordem ou 

hierarquia - dentro de um sistema de parentesco, cada um tem o seu lugar definido 

                                                           
170 HELLINGER, Bert. O amor do espírito na Hellinger Sciencia. 2 ed. Patos de Minas: Atman, 
2009. p.53. 



76 

e esse lugar deverá ser respeitado, mesmo na ausência do corpo físico. Exemplo, 

se o pai morre, não é correto o seu lugar ser ocupado por um filho. Assim também 

deverá ser respeitada a precedência, outro exemplo, um caçula não pode querer 

assumir o lugar do irmão mais velho171.  

 

Nestes campos de consciência, elas servem a três condições ou 
necessidades preestabelecidas para os relacionamentos humanos, que dão 
força ou fraqueza à alma. As Ordens do Amor se referem ao vínculo, com a 
força do pertencimento, ao equilíbrio, com a força da compensação, e a 
ordem, com a força da ordem de chegada e o lugar de cada um no sistema. 
Estas condições se complementam atuando juntas e são experimentadas 
como nossa consciência. [...] No vínculo, a culpa é experimentada como 
exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. No 
equilíbrio entre o dar e o tomar das relações, a culpa é sentida como 
obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Na ordem, a culpa 
é vivida como transgressão e medo de punição e a inocência como retidão 
e lealdade.172 
 
 

A culpa, na esfera da consciência, é considerada como um sentimento 

negativo, enquanto que a inocência é considerada como um sentimento positivo.  

 

Existe, na comunidade de destino da família e do clã familiar, uma 
necessidade irresistível – baseada no vínculo e no amor de vínculo – de 
compensação entre a vantagem de alguns e a desvantagem de outros, 
entre a inocência e a felicidade de alguns e a culpa e a infelicidade de 
outros, entre a saúde de alguns e a doença de outros, e entre a morte de 
alguns e a vida de outros. Em razão dessa necessidade, se uma pessoa foi 
infeliz, uma outra também quer ser infeliz; se uma ficou doente ou se sente 
culpada, uma outra, saudável ou inocente, também fica doente ou se sente 
culpada; e se uma morreu, outra, próxima a ela, também deseja morrer. 
Portanto, [...] levam à tentativa de pagar pelo bem-estar do outro com o 
próprio infortúnio, pela saúde do outro com a própria doença, pela inocência 
do outro com a própria culpa e pela vida do outro com a própria morte.173 

 

A dinâmica da constelação demonstra que existe uma ligação inconsciente 

que influencia mutuamente as pessoas que convivem dentro de um sistema. Quando 

conflituosa esta ligação exerce uma influência que traz dor e dificuldades, mantendo 

emaranhadas todas as pessoas que criam um sentimento de co-dependência entre 

si. É como se criassem algemas invisíveis que os prendem uns aos outros. Quando 

desatados os nós, diríamos que as chaves que abrem as algemas foram 
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encontradas, então, naturalmente, a pessoa parte em busca de seus próprios 

caminhos de realização pessoal174.  

Quando o pertencimento, o equilíbrio entre o dar e o receber e a ordem ou 

hierarquia são respeitados dentro da família, isso concorre para que o amor flua 

livremente pelo sistema familiar. Como em todas as famílias há dissabores, 

exclusões, nós, emaranhamentos; as constelações familiares foram criadas para 

trazer a paz aos vivos e aos mortos que pertencem ao sistema. Elas foram criadas 

com o intuito de serem terapêuticas, de serem curativas tanto no sentido físico como 

no emocional, mental e espiritual. 175 

A Constelação Familiar proporciona o desvendamento de quem, dentro do 

sistema, foi excluído, rejeitado, esquecido, abandonado, desrespeitado, traído, 

acidentado, assassinado, suicidou-se ou morreu de doença grave.  

Como esses fatos influenciam, sobremaneira, aqueles que vieram depois e 

que estão enredados nos sofrimentos dos antepassados, mesmo que não saibam - 

quase sempre não sabem -, encontra nas constelações uma possibilidade de juntar 

o que foi separado, de honrar o destino daqueles e, com isso, poderem se 

desidentificar os sintomas que haviam tomado como seus.  

Essa dinâmica deixa clara a necessidade da conquista da liberdade individual, 

da libertação de traumas pessoais, do respeito aos papéis que cada um exerce e do 

equilíbrio entre “o dar e receber” nas relações, para que o sistema possa se 

autorregular. A constelação permite e contribui para que os padrões inconscientes, 

que passam de geração em geração (transgeracionalidade) no seio de um 

determinado sistema, aflorem à consciência, deixando de interferir 

inconscientemente na vida dos sucessores. 176 
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4.3. Constelações sistêmicas como ciência 

 

Apesar das críticas à ciência moderna, é indiscutível que o campo científico 

continue sendo o mais importante cenário de produção de conhecimento, com 

contribuições significativas, em todas as áreas do saber. 

Um dos fundamentos do novo paradigma científico foi endossado em 1986 

por cientistas de diferentes áreas e países, que se reuniram para refletir sobre A 

Ciência diante das Fronteiras do Conhecimento, oportunidade em que se firmou a 

Declaração de Veneza, desencadeou intensos debates quando sugeriu que: 

 

[...]o conhecimento científico, no seu próprio ímpeto, atingiu o ponto em que 
pode começar um diálogo com outras formas de conhecimento. Nesse 
sentido, e mesmo reconhecendo as diferenças fundamentais entre Ciência 
e Tradição, vemos ambas em complementaridade, e não em contradição. 
Esse novo e enriquecedor intercâmbio entre a ciência e as diferentes 
tradições do mundo abre as portas para uma nova visão da humanidade, e 
mesmo para um novo racionalismo, o que poderia induzir a uma nova 
perspectiva metafísica.177 

 

Tal documento dispõe que a aproximação entre essas duas matrizes permite 

pensar no surgimento de uma nova visão de humanidade e um novo racionalismo. 

De acordo com Hellinger178, que considera as diferentes formas de perceber 

o mundo, observa que no território interdisciplinar e multidisciplinar e nas lacunas da 

ciência “as Constelações Familiares se localizam nos interstícios da ciência com 

saberes tradicional e no território transdisciplinar e multidisciplinar”. 

Segundo Zanlorenzi: 

 
Inserido nesse paradigma, o antropólogo Malinowski, que ao conviver com 
os povos tribais da Polinésia, há cem anos, percebeu que todas as esferas 
da vida- religião, estrutura familiar, política, alimentação, estética etc.- 
compõe um sistema, cujas partes não podem ser compreendidas para fora 
do todo. 179 

 

Sua visão, aprimorada por outros antropólogos, sempre com referência a 

sociedades tribais, teceu um campo de reflexões que tem contribuído para o debate 
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contemporâneo sobre a teoria sistêmica, que para Hillinger:180 “Nesse sentido, as 

constelações fizeram uma aproximação entre filosofia, psicologia, biologia, 

antropologia e saberes da sociedade tribal zulu da África do Sul.”181 

Deste modo, Ponty182 afirma que esse método sugere ao indivíduo perceber 

que o sentido das coisas se localiza para além do conhecimento e do que é lógico e 

está inseparavelmente vinculado ao não sentido, um território que transcende o ser 

e suas experiências concretas. 

 

Todo corpo de conhecimentos que Hellinger construiu corresponde a um 
escopo e alcance que ainda estão por ser dimensionados. As interfaces de 
suas descobertas em relação a estudos sobre a teoria sistêmica, a 
consciência, o funcionamento da mente, a biologia, a universalidade da 
condição humana, constituem, uma verdadeira revolução paradigmática, 
que merece povoar os diálogos acadêmicos, e muitas áreas do saber. 183 

 

 

4.4. Da aplicação das ordens do amor no Direito de Família  

 

Aproximando-se do foco central da pesquisa, salienta-se que é ponto 

pacificado em toda a doutrina e jurisprudência que os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da afetividade encontram amparo no cenário atual 

do Direito de Família.  

Assim, entende-se dignidade da pessoa humana como a qualidade de cada 

ser humano em ser merecedor de tutela e proteção por parte do Estado e, por 

consequência, detentor de uma gama de direitos e deveres fundamentais, 

colocando-o a salvo de qualquer situação degradante e desumana, garantindo-lhe 

condições de uma vida digna que possibilite sua participação ativa no seu destino e 

existência perante os outros indivíduos184.  
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 Tal cenário parece bem longe aos olhos da sociedade, porém, a norma 

regente do Estado, assim a dispõe, afirmando que no princípio da dignidade humana 

está o bem supremo da ordem jurídica, o seu fundamento e o seu fim, ou seja, o 

Estado existe em função das pessoas, e esta pessoa é um sujeito de direito, não 

seu objeto, além do mais a dignidade contempla a concepção de pessoa como um 

ser ético-espiritual que aspira determinar-se e desenvolver-se em liberdade185.  

 Em relação ao princípio da afetividade no qual é atualmente o princípio 

basilar do Direito de Família ao que tange, principalmente, os institutos que versam 

sobre as relações socioafetivas e comunhão de vida, colocando questões de cunho 

patrimonial e biológico em segundo plano.  

O conceito de afeto, dado pela doutrina, não se resume apenas ao vínculo 

entre os membros familiares, trata-se sim de um viés humanizado que compõem 

uma família “universal”, cujo lar é a aldeia global, mas cuja origem sempre será e 

sempre foi à família186.  

 A afetividade, ou amor, como é conhecido por muitos, tem inúmeras 

faces e, tal complexidade, confirma apenas a certeza de que se trata de uma força 

propulsora de todas as ações e relações humanas, sendo possível percebe-la 

inclusive no judiciário, através do esforço mútuo entre o Estado, Poder Judiciário e 

seus operadores que já perceberam que as soluções amigáveis nos conflitos 

familiares, nos quais o amor, é elemento essencial, são as mais adequadas.187 

Porém ainda, neste cenário, é possível notar-se um vestígio daqueles que 

acreditam tão somente no litigio como forma de proteção aos direitos individuais da 

família, buscando em sentenças judiciais com trânsito em julgado o poder de 

extingui-lo. Infelizmente, os dados do Conselho Nacional de Justiça nos mostram um 

cenário diferente, onde as consequências de um litígio familiar que foi devidamente 

“pulverizado, tratado e resolvido” nos autos de uma ação judicial, é o ajuizamento de 
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várias outras ações, ou seja, a insatisfação de uma resolução imposta por meio de 

sentença em relação à tutela jurisdicional, que o leva a reincidência.188 

Neste sentido, a interpretação do Direito de Família à luz do princípio da 

afetividade tem como objeto principal a compreensão de cada uma das partes 

envolvidas na demanda judicial, respeitando suas diferenças e valorizando, 

sobretudo, o afeto que os unem, ou que um dia os uniu. Este entendimento faz com 

que a compreensão do conflito familiar estenda-se àquilo que não é a primeira vista 

aparente, decifrando o que está oculto189.  

É neste ponto que, a aplicação das constelações sistêmicas familiares se 

mostra um instrumento eficaz, pois proporcionam muito mais que a resolução do 

conflito aparente e, por consequência, as soluções concretas aos litígios que 

tramitam há tempos nas Varas de Família ou aquelas que se iniciam agora, trazendo 

às partes paz e qualidade de vida que satisfeitas e felizes, evitarão casos de 

reincidência, como versa sobre o assunto Fabiano Oldoni:190 

 

Os litígios que envolvem questões de família e que abarrotam o Poder 
Judiciario na atualiadade poderiam, facilmente, ter soluções amigáveis e 
“mais definitivas” (menos reincidência) se pudessem ser constelados. Isto 
porque, na maioria dos casos, uma pequena modificação no padrão familiar, 
proposta pelo constelador/facilitador, tem o condão de colocar todo o 
sistema novamente em ordem em relação as leis do amor.191 

 

Paulo Pimont192 afirma sobre o assunto que “o sistema judiciário brasileiro 

está aplicando esta técnica que vem trazendo soluções para conflitos importantes, 

diminuindo drasticamente a reincidência e aumentando o índice de acordos”. 

 

4.5. Mediação familiar e as constelações sistêmicas familiares 

 

Com relação à aplicação da técnica das constelações sistêmicas familiares 

nas controvérsias familiares, pode ser amparada por um cenário onde é inegável a 

                                                           
188 GAGLIANO, Pablo Stolze OLDONI, Fabiano. Direito Sistêmico: Aplicação das leis sistêmicas 
de Bert Hellinger ao Direito de Família e ao Direito Penal. 1 ed. Joinville: Manuscrito. 2017. p. 69 
189 OLDONI, Fabiano. Direito Sistêmico: Aplicação das leis sistêmicas de Bert Hellinger ao Direito 
de Família e ao Direito Penal. 1 ed. Joinville: Manuscrito. 2017. p. 70. 
190 OLDONI, Fabiano. Direito Sistêmico: Aplicação das leis sistêmicas de Bert Hellinger ao Direito 
de Família e ao Direito Penal. 1ª ed. Joinville: Manuscrito. 2017. p. 70. 
191 OLDONI, Fabiano. Direito Sistêmico: Aplicação das leis sistêmicas de Bert Hellinger ao Direito 
de Família e ao Direito Penal. 1ª ed. Joinville: Manuscrito. 2017. p. 71-72. 
192 PIMONT, Paulo apud OLDONI Fabiano. Direito Sistêmico: Aplicação das leis sistêmicas de Bert 
Hellinger ao Direito de Família e ao Direito Penal. 1ª ed. Joinville: Manuscrito. 2017. p. 72 
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evolução normativa no cenário brasileiro. Deste modo, Amilton Plácido, afirma que 

ainda não existe legislação específica, tratando do tema Constelações Familiares; 

porém o Código de Processo Civil, em seu artigo 3º, § 3º, dentre outros já citados 

anteriormente, determina que os operadores do direito, tais como os juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, têm o dever de 

estimularem a práticas dos métodos de solução consensual de conflitos, dentre os 

quais se insere a mediação familiar e, não obstante, as Constelações Sistêmicas 

Familiares como técnica durante o procedimento193.  

No mesmo sentido, a Lei nº 9.099/95194, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis, estimula a conciliação e a transação, que podem ser facilitadas 

pela aplicação destas duas abordagens. 

Na Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça há outra base 

normativa que pode ser invocada pelo operador do direito para fundamentar a 

aplicação da Constelação Familiar na solução de conflitos, apesar de traçar 

diretrizes éticas e princípios, o ato normativo não trouxe a definição dos meios 

consensuais, tão pouco a técnica que deve ser aplicada a ela. Ademais, há também 

atos normativos dos Tribunais e convênios firmados por eles, para tornar o uso 

destas duas abordagens possível para se consecução da pacificação social. 

 

4.6. A dinâmica da abordagem do método das constelações no judiciário 

brasileiro 

 

O Juiz de Direito Dr. Sami Storch, depois de conseguir índices de acordos em 

conciliações que chegaram a 100% e receber o Prêmio “Conciliar é Legal”, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo projeto “Constelações na Justiça”, o 

magistrado agora viaja o Brasil disseminando o que ele chama de “Direito 

Sistêmico”, baseado nas ordens superiores que regem as relações humanas, 

segundo a ciência das Constelações195.  

                                                           
193AMILTON, Plácido. Direito Sistêmico. 2017. Coluna disponível em 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/direito-sistemico-e-constelacao-
familiar/16914>. Acesso em 22 de julho de 2017, ás 16h54.  
194 Lei 9099/95. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm> Acesso em: 25 
de julho de 2017, ás 16h55.  
195Trata-se do projeto Constelações humaniza soluções de conflitos em Varas de Família do TJRJ, feita 
por meio do Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Fórum Central. Disponível em: < 
https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43806 >. Acesso em 01 de agosto de 2017, 
ás 15h43.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43806
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Tal prática, desde então, tem sido incentivada pelo Conselho Nacional de 

Justiça que se apoia no Novo Código de Processo Civil, de 2015, no qual prioriza a 

solução consensual de conflitos nas ações de família com auxílio de profissionais de 

outras áreas de conhecimento.  

Outros tribunais já adotaram a técnica nas audiências de mediação e 

conciliação, tal como alguns escritórios privados e câmaras privadas de mediação, 

sendo possível a demonstração dessas experiências com constelações sistêmicas 

no Judiciário, e retratadas pelo próprio Conselho Nacional Justiça em sua página 

virtual. 

 

4.6.1. TJBA – Tribunal de Justiça da Bahia 

 

As técnicas aplicadas vêm auxiliando na efetivação de conciliações verdadeiras 

entre as partes. Durante e após o trabalho com constelações, os participantes têm 

demonstrado boa absorção dos assuntos tratados, um maior respeito e 

consideração em relação à outra parte envolvida, além da vontade de conciliar – o 

que se comprova também com os resultados das audiências realizadas semanas 

depois e com os relatos das partes e dos advogados da comarca. A abordagem 

coletiva, na forma de palestras vivenciais, ocupa relativamente pouco tempo, 

aproximadamente 3 horas, e atinge simultaneamente as partes envolvidas em 

algumas dezenas de processos. 

Muitas delas se identificam com as dinâmicas sistêmicas familiares umas das 

outras e aprendem juntas a reconhecer as dinâmicas prejudiciais e aquelas que 

solucionam. Posteriormente, quando da realização das audiências de conciliação, 

os acordos acontecem de forma rápida e até emocionante, pois os que participaram 

das vivências tendem a desarmar seus corações e reconhecer que, por trás das 

acusações e dos rancores mútuos, existe um sentimento de amor verdadeiro e a dor 

da frustração. 

Após as audiências de conciliação, solicita-se às pessoas que respondam 

questionários com perguntas sobre os efeitos percebidos a partir da palestra 

vivencial em relação aos relacionamentos em sua família. As respostas têm refletido, 

de forma nítida, os resultados mencionados.  

Análise estatística (vara de família): 
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Nas audiências efetivamente realizadas com a presença de ambas as 
partes, o índice de acordos foi de 100% nos processos em que ambas 
participaram da vivência de constelações; 93% nos processos em que uma 
delas participou; e 80% nos demais; 
Nos casos em que ambas as partes participaram da vivência, 100% das 
audiências se efetivaram, todas com acordo; nos casos em que pelo menos 
uma das partes participou, 73% das audiências se efetivaram e 70% 
resultaram em acordo; nos casos em que nenhuma das partes participou, 
61% das audiências se efetivaram e 48% resultaram em acordo.  196 

 

Através de questionários respondidos após a audiência de conciliação pelas 

pessoas que participaram das vivências de constelações ao longo do 1º semestre 

de 2013, obtivemos as seguintes respostas: 

 

59% das pessoas disseram ter percebido, desde a vivência, mudança de 
comportamento do pai/mãe de seu filho que melhorou o relacionamento 
entre as partes. Para 28,9%, a mudança foi considerável ou muita.  
59% afirmaram que a vivência ajudou ou facilitou na obtenção do acordo 
para conciliação durante a audiência. Para 27%, ajudou consideravelmente. 
Para 20,9%, ajudou muito.  
77% disseram que a vivência ajudou a melhorar as conversas entre os pais 
quanto à guarda, visitas, dinheiro e outras decisões em relação ao filho das 
partes. Para 41%, a ajuda foi considerável; para outros 15,5%, ajudou 
muito. 
71% disseram ter havido melhora no relacionamento com o pai/mãe de 
seu(s) filho(s), após a vivência. Melhorou consideravelmente para 26,8% e 
muito para 12,2%.  
94,5% relataram melhora no seu relacionamento com o filho. Melhorou 
muito para 48,8%, e consideravelmente para outras 30,4%. Somente 4 
pessoas (4,8%) não notaram tal melhora.  
76,8% notaram melhora no relacionamento do pai/mãe de seu(ua) filho(a) 
com ele(a). Essa melhora foi considerável em 41,5% dos casos e muita para 
9,8% dos casos.  
Além disso, 55% das pessoas afirmaram que desde a vivência de 
constelações familiares se sentiu mais calmo para tratar do assunto; 45% 
disseram que diminuíram as mágoas; 33% disse que ficou mais fácil o 
diálogo com a outra pessoa; 36% disse que passou a respeitar mais a outra 
pessoa e compreender suas dificuldades; e 24% disse que a outra pessoa 
envolvida passou a lhe respeitar mais.197 

 

Nas entrevistas, houveram diversos relatos emocionantes, constatando a 

melhora das relações familiares dos participantes, inclusive alguns casos em que o 

casal voltou a viver junto, e de modo mais feliz.  

                                                           
196 STORCH. Sami. Direito Sistêmico: A Resolução de Conflitos por Meio da Abordagem 

Sistêmica Fenomenológica das Constelações Revista Unicorp do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia: Salvador. 2011. ano 1. n.1. p.305-316. 
197 STORCH. Sami. Direito Sistêmico: A Resolução de Conflitos por Meio da Abordagem 

Sistêmica Fenomenológica das Constelações Revista Unicorp do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia: Salvador. 2011. ano 1. n.1. p.305-316. 



85 

Dessa forma, as pesquisas preliminares indicam que a prática contribui não 

apenas para o aperfeiçoamento da Justiça, mas também para a qualidade dos 

relacionamentos nas famílias – que, sabendo lidar melhor com os conflitos, podem 

viver mais em paz e assim proporcionar um ambiente familiar melhor para o 

crescimento e desenvolvimento dos filhos, com respeito e consideração à 

importância de cada um. Consequência natural disso é a melhora nos 

relacionamentos em geral e a redução dos conflitos na comunidade. 

Como exemplo, pode-se mencionar que, através da constelação sistêmica, 

considera-se fundamental importância a filiação biológica, que jamais poderá ser 

substituída pela adotiva. Isso não significa que a adoção não pode ser benéfica, e 

mesmo necessária, mas sim que é fundamental para uma criança o reconhecimento 

– e a reverência - a cada pessoa importante em sua vida, como requisito para que 

tenha verdadeiro reconhecimento de seu próprio valor e possa sentir amor próprio. 

As pessoas mais essenciais na vida de qualquer pessoa são, e nunca 

deixarão de ser, os pais biológicos, pois foram estes que lhe deram a vida, e sem 

eles nada mais teria qualquer sentido para essa pessoa. Essa importância essencial 

dos pais não é reduzida por circunstâncias como terem morrido prematuramente, 

abandonado o filho, dado ele à adoção, espancado, sido presos, alcoólatras, 

promíscuos, psicóticos ou qualquer outra.  

Seja o que tiver acontecido, negar a importância dos pais biológicos significa 

entender que seria melhor que o filho não existisse – pois sua existência é fruto da 

existência dos pais e do fato de terem procriado. Rejeitar essa importância, portanto, 

significa rejeitar o próprio filho. Ora, há inúmeros casos de pais adotivos que 

enfrentam sérias dificuldades com os filhos adotivos. É muito comum que estes se 

revoltem e pratiquem atos de violência contra si mesmos ou contra os próprios pais 

adotivos, apesar de todo o carinho e a dedicação que costumam receber deles.  

 

Nas constelações, podemos verificar que essas dificuldades estão em geral 
relacionadas à postura e ao reconhecimento dos pais adotivos em relação 
aos biológicos. Quando a postura é de negação (“seus verdadeiros pais 
somos nós; aqueles não têm valor, pois nada fizeram por você”), o filho se 
revolta, porque inconscientemente sente a rejeição como sendo contra si 
mesmo. Num nível superficial, fica com raiva dos pais biológicos, rejeita-os 
e assume como seus únicos pais os adotivos; mas depois se revolta contra 
si mesmo e contra os pais adotivos. Quando, na constelação, incluímos 
representantes para os pais biológicos (mesmo que os verdadeiros já 
estejam mortos) e pedimos aos pais adotivos para que olhem para eles, o 
filho sente um grande alívio. Podemos, então, pedir que os pais adotivos 
digam aos biológicos: “Vocês são os pais. Graças a vocês, nós ganhamos 
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um filho. Nós somos só os substitutos, e cuidamos dele em seu lugar”. Dizer 
isso é uma atitude humilde, que muitos pais adotivos não conseguem ter, 
por receio de apequenarem sua própria importância. Mas através dos 
representantes é possível experimentar o efeito dessa frase sobre cada 
membro do sistema. Os pais biológicos, ao ouvirem isso, naturalmente 
sentem-se reconhecidos e honrados, e podem então dizer: “Nós tivemos 
dificuldades, estávamos envolvidos com nossos próprios problemas, e por 
isso não pudemos criá-lo. Que bom que vocês o fizeram. Ele está em boas 
mãos”. O reconhecimento de um gera o reconhecimento do outro. E assim, 
quando o filho sente que os pais adotivos reconhecem e honram os pais 
biológicos, e que estes, por sua vez, abençoam e aprovam os pais adotivos, 
ele então se sente reconhecido e honrado por ser como é e por ter vivido a 
história que viveu. Ao invés de se sentir uma vítima, pode sentir-se 
afortunado por ter recebido de seus pais biológicos a vida, e dos adotivos 
tudo o mais que que precisou. A força, a gratidão e a alegria expressadas 
pelo representante do filho e os demais participantes, na constelação, 
confirmam o efeito benéfico e curador das frases ditas. Nesse caso, 
observa-se a atuação de uma das leis sistêmicas – a da precedência (que 
pode ser resumida como “quem veio primeiro tem precedência sobre quem 
veio depois”). 198 

 

Assim, no tratamento de casos de adoção, a aplicação do direito sistêmico se 

diferencia da abordagem tradicional e ainda vigente legalmente, segundo a qual o 

registro original de nascimento é substituído pelo decorrente da adoção, e nenhum 

reconhecimento é dado aos genitores. Um novo elemento é incorporado, como 

resultado da visão sistêmica. Diversas outras leis sistêmicas vêm sendo observadas 

nos mais diversos tipos de relações, e as experiências com as constelações mostram 

resultados impressionantes não apenas no tratamento de questões familiares e de 

sucessão, mas também criminais e empresariais, havendo ainda um vasto campo a 

ser explorado quanto à aplicabilidade dessa abordagem em questões relativas a 

direitos difusos, ações indenizatórias, previdenciárias, falimentares, entre outras. 

 Em uma comparação paradoxal, pode-se observar que outros institutos, 

emanados do direito civil familiar, como o registro das pessoas naturais, contemplam 

de alguma forma tal entendimento, e dão a oportunidade de não apenas o 

reconhecimento do pai socioafetivo, mas a não substituição deste pelo pai biológico, 

de forma que não é necessário substituir ninguém, e sim de que acrescentamos na 

vida figuras tão importante quanto a dos pais biológicos.199 

 

                                                           
198 STORCH. Sami. Direito Sistêmico: A Resolução de Conflitos por Meio da Abordagem 

Sistêmica Fenomenológica das Constelações Revista Unicorp do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia: Salvador. 2011. ano 1. n.1. p.305-316. 
199 Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº63/2017. 
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4.6.2.TJRJ- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

 

O juiz da Vara de Família, André Tredinnick, participa do Projeto de 

Desenvolvimento no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (CEJUSC) no fórum 

regional e já trabalha com o método terapêutico das Constelações Familiares nas 

sessões de conciliação ou mediação, aplicando a técnica dois meses antes de uma 

audiência, onde estimula os envolvidos a refletir sobre seus vínculos familiares, 

tendo como objetivo principal a interrupção dos comportamentos repetitivos que 

geram conflitos, possibilitando a conversa entre os litigantes, que frequentemente 

resulta em acordo. 

Nas primeiras experiências do projeto, o juiz reuniu cerca de 300 processos 

com temas semelhantes sobre questões como pensão alimentícia e guarda dos 

filhos, selecionados em 2016, e os resultados preliminares da pesquisa tiveram 

índice de aprovação da técnica com de quase 80% nas audiências e, por 

consequência dos movimentos da constelação sistêmica, 86% das audiências 

realizadas após as Constelações Familiares resultaram em acordos200.  

Recentemente na cidade do Rio de Janeiro, pela primeira vez, consteladores 

de todo o país se reuniram para apresentar a prática da Constelação Familiar no 

Poder Judiciário. Experiências desenvolvidas nos Tribunais de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Pará, Amapá, Rio Grande do 

Norte e Distrito Federal onde foram debatidas durante no I Seminário Nacional de 

Constelações Familiares na Justiça, promovida pela Associação Práxis Sistêmica201. 

No seminário inaugurou-se uma dinâmica de interlocução em escala nacional, 

apresentando casos, desafios da prática, sua relação com políticas públicas, visão 

sobre parcerias e desenvolvimento local202. “O evento foi pensado para reunir as 

diferentes abordagens da constelação familiar que têm surgido pelo país. Que 

                                                           
200 Trata-se do projeto Constelações humaniza soluções de conflitos em Varas de Família do 
TJRJ, feita por meio do Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Fórum Central. 
Disponível em: < https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43806 >. Acesso em 01 de 
agosto de 2017, ás 15h43.  
201 Trata-se do projeto Praxis Sistêmica.  Associação Práxis Sistêmica traz um conjunto de ações 
para mudanças estruturais no campo individual e social. Disponível em:< 
http://www.praxisistemica.com.br/a-praxis/sobre-nos/>. Acesso em 10 de setembro de 2017, as 16h54.  
202 PORTAL TJRJ: notícia - Prática que humaniza resolução de conflitos judiciais será debatida 
em seminário nacional neste sábado. Disponível em: <https://portaltj.tjrj.jus.br/cs/web/guest/home/-
/noticias/visualizar/49422>. Acesso em 29 de setembro de 2017, ás 15h45. 

https://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43806
http://www.praxisistemica.com.br/a-praxis/sobre-nos/
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métodos têm sido usados em outros estados? O seminário vai permitir essa troca de 

experiências”, explica a presidente da Práxis, Ruth Barbosa203. 

Nomes como o da advogada Eunice Schlieck, presidente da Comissão de 

Direito Sistêmico da OAB/SC, a primeira do país; do juiz André Tredinnick, 

coordenador do projeto Constelação Familiar do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJRJ; e Dahil Paraense, 

desembargadora responsável pelo Nupemec do Pará, estão entre os palestrantes 

do seminário.  

Em entrevista o juiz da 1ª Vara de Família do Fórum Regional da Leopoldina, 

André Tredinnick, afirmou que: 

 

O seminário será importante para discutir que tipo de técnicas devem ser 
aplicadas no judiciário, considerando a adequação ao espaço público. Meu 
desejo é que desse seminário possa resultar uma proposta de 
encaminhamento para o Conselho Nacional de Justiça, com 
recomendações sobre a aplicação da técnica da constelação familiar no 
poder judiciário e seus limites éticos. 204 
 
 

Deste modo é perceptível que há um movimento pelo qual a constelação vem 

ocupando um espaço importante nos tribunais de todo o país, e seu interesse, além 

de despertar curiosidade, vem sendo aprimorado para uma melhor pratica no 

judiciário, atentando-se para as normas e regimentos já antes estabelecidas. 

 

4.6.3 TJPR- Tribunal de Justiça do Paraná: 

 

Neste Tribunal, os profissionais foram capacitados para atuarem com as 

constelações junto ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (CEJUSC), como 

ferramenta para conciliação e mediação. A técnica não substitui as mediações, nem 

o atendimento psicológico, é utilizada nos casos pré-processuais, no decorrer de 

ações judiciais, ou mesmo após encerramento.  

                                                           
203Ruth Barbosa é Filósofa; Consteladora Familiar (IBHBC); Especialização Internacional em 
Constelação Familiar e Organizacional (ISPAB); Facilitadora de Psych-K; Practitioner em Coaching 
Generativo, treinada por Robert Dilts e Stephen Gillian - IAGC - Institute association for Generative 
Change; Practitioner no Modelo de Validação Humana Virginia Satir, treinada por Eva Wieprecht- 
InstituteVirginia Satir of Germany- IVSG; Formação em Mediação de Conflitos (TJ/RJ). 
204 PORTAL TJRJ: notícia - Prática que humaniza resolução de conflitos judiciais será debatida 
em seminário nacional neste sábado. Disponível em: <https://portaltj.tjrj.jus.br/cs/web/guest/home/-
/noticias/visualizar/49422>. Acesso em 29 de setembro de 2017, ás 15h45. 
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A execução pode ser postulada pelas partes, pelos procuradores, assim como 

encaminhadas pelo juiz de direito, como forma de agregar mais um serviço à 

comunidade. 

 

4.6.4.TJDFT- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 

 

O Tribunal Regional do Distrito Federal, com o objetivo de reduzir a excessiva 

judicialização das divergências e elevar a celeridade processual, implementou o 

Projeto Constelar e Conciliar205 que inclui as Constelações Sistêmicas como método 

alternativo. Na primeira experiência dos Projetos, usaram 48 processos de guarda 

de família, divórcio litigioso, inventário e alimentos. Desses processos, 19 formou 

acordo, o que representa 43%; a escolha dos processos não foi em vão, os critérios 

utilizados foram: antiguidade (mais antigo e com instrução avançada) por serem 

mais conflituosos, com temas semelhantes e que já tinham sido realizados outras 

audiências sem êxito, ou seja, há um diferencial tanto no tratamento utilizado quanto 

nos motivos de escolha, fazendo sentido quando se trata de ações do âmbito 

familiar. 

 

4.6.5. TJGO- Tribunal de Justiça de Goiás 

 

O Projeto Mediação Familiar aplicado pelo Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos (CEJUSC), rendeu primeiro lugar na categoria Tribunal Estadual avaliado 

pelo CNJ- Conselho Nacional de Justiça.  

A prática consiste no exercício da mediação familiar sob a perspectiva 

interdisciplinar e multidirecional e envolvem profissionais e acadêmicos do direito e 

da psicologia.  

O juiz, Paulo Cesar Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO e idealizador do projeto. 

Alicerçada na Teoria Geral dos Sistemas, na Fenomenologia, no Psicodrama e na 

Constelação Familiar, a prática existe desde abril de 2013 e já atendeu 256 famílias 

                                                           
205 Projeto constelar e conciliar. Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-
presidencia/nupemec/projeto-constelar-e-conciliar/pdf-edital-de-selecao-de-voluntarios-para-o-projeto-
constelar>. Acesso em 10 de setembro de 2017, ás 1h43. 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupemec/projeto-constelar-e-conciliar/pdf-edital-de-selecao-de-voluntarios-para-o-projeto-constelar
https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupemec/projeto-constelar-e-conciliar/pdf-edital-de-selecao-de-voluntarios-para-o-projeto-constelar
https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupemec/projeto-constelar-e-conciliar/pdf-edital-de-selecao-de-voluntarios-para-o-projeto-constelar
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de Goiânia e região metropolitana em conflitos que envolvem divórcio, pensão 

alimentícia, guarda de filhos e regulamentação de visitas.  

De acordo com o magistrado, o índice de solução é de aproximadamente 94% 

das demandas. O juiz afirma que, além de reduzir o número de ações judiciais, a 

prática também minimiza a possibilidade de novas divergências nos casos já 

tratados, permite manter os laços afetivos dessas famílias e reduzir a possibilidade 

de sofrimento, principalmente de crianças e adolescentes. Segundo dados da 

comarca, há casos que se resolvem na primeira sessão, mas o número de 

atendimentos vai depender do grau de ressentimento e mágoa dos envolvidos. 

 

4.7 Da prática das constelações sistêmicas familiares nos escritórios de 

advocacia e câmaras privadas de conciliação, mediação e arbitragem  

 

 Dada a vedação imposta pelo ar.34, inciso IV do Estatuto da Ordem 

dos Advogados e artigos 5° e 7°do Código de Ética e Disciplina, entre outros 

dispositivos, em recente decisão, o Tribunal de Ética e Disciplina decidiu que 

câmaras privadas de conciliação, mediação e arbitragem, tal como o uso de práticas 

de constelação sistêmicas, caso esse movimento seja feito como uma atividade e 

não ferramenta, vão além do exercício profissional da advocacia e portanto não 

podem funcionar juntos, dada a captação de clientela, mesmo se não feita dentro do 

mesmo escritório. 206 

 Afirma Marcella Santos207, advogada e membra da Comissão da 

Advocacia Jovem da Cidade de São Paulo que as constelações sistêmicas familiares 

são encaradas por muitos como uma moda passageira, uma chance de associar 

duas atividades dentro do mesmo escritório, ou seja, um diferencial para a captação 

de clientela e consequente margem de lucro maior, porém, a advocacia sistêmica é 

muito mais que o uso das constelações sistêmicas familiares, é, antes de tudo, um 

conjunto de valores pessoais, propósitos de compartilhamento de um olhar 

humanizado, associado à competência técnica e um nível de consciência individual, 

organizacional e coletivo. 

                                                           
206 Notícia - Câmara de conciliação e mediação não pode funcionar junto com escritório Disponível 
em:<https://www.conjur.com.br/2017-nov-08/camara-conciliacao-nao-funcionar-junto-escritorio>. 
Acesso em 11 de novembro de 2017, ás 1h45. 
207 Gestão de Advocacia Sistêmica. Disponível em:< 
https://www.gestaodaadvocaciasistemica.com.br/>. Acesso em 11 de novembro de 2017, ás 4h54. 

https://www.gestaodaadvocaciasistemica.com.br/


91 

E completa que o pensamento sistêmico aplicado à advocacia começa pelo 

autodesenvolvimento do advogado (domínio pessoal e modelos mentais) e, também, 

pela implantação de um novo modelo de gestão nos escritórios: a construção da 

Advocacia Sistêmica.  

Por meio da Gestão as intervenções e ferramentas sistêmicas podem ser 

consideradas possíveis dentro do mercado jurídico e juntamente com o 

relacionamento do cliente ao foco dos sistemas, aprimorando pelo atendimento com 

âncoras e visualização sistêmica, além do posicionamento estratégico do escritório 

à comunicação visual etc. Zelando pela honra do sistema jurídico e pela não 

instrumentalização das constelações familiares208.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
208 Gestão de Advocacia Sistêmica. Disponível em:< 

https://www.gestaodaadvocaciasistemica.com.br/>. Acesso em 11 de novembro de 2017, ás 12h50. 

https://www.gestaodaadvocaciasistemica.com.br/
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5.CONCLUSÃO 

 

Após a realização da presente pesquisa é possível observar que existe uma 

densa movimentação na busca pela humanização do direito, principalmente no que 

tange a cultura do litígio - na busca por uma nova forma de encarar o conflito, assim 

como uma nova postura do cidadão perante o Poder Judiciário.  

Não obstante o Estado vem moldando seus institutos jurídicos de acordo com 

essa realidade inédita, seja através da implantação de novas leis ou de reformas, a 

fim de adequar-se à luz da Constituição Federal de 1988, considerada marco dessa 

reforma, como aconteceu com o Código de Processo Civil de 2015. 

A busca pelo bem estar social através dos avanços comentados acaba 

inevitavelmente tendo como alicerce o Direito de Família, base do desenvolvimento 

do ser humano que ocupa lugar de destaque dentro do ordenamento recém-

positivado, do judiciário e por consequência seus operadores. 

Tais reformas que se seguiram após a implantação da Constituição Federal 

de 1988, resguardam o cidadão e sua família, faz com que o Poder Judiciário e seus 

operadores tenham que se reinventar na busca pela adequação a essa nova visão. 

A Emenda Constitucional n°45 de 30 de dezembro de 2004 e a afirmação 

constitucional dos meios alternativos de resolução de conflitos são provas concretas 

dessa tendência humanizada que tem impulsionado a ação do Estado. 

Sem desprezar os instrumentos consolidados no judiciário, os meios 

alternativos de resolução de conflitos se apresentam como um serviço 

disponibilizado pelo Estado mais que adequados para solução de conflitos na seara 

da família, em especial a mediação familiar, que, através da sua 

interdisciplinariedade, dá a família um suporte para que não apenas resolvam seus 

impasses pessoais ou jurídicos por meio de mecanismos adequados para o 

empoderamento de seus membros com o objetivo que se fortaleçam, reconheçam 

seus erros e acertos e, deste modo, criem a possibilidade de resolver seus 

problemas sozinhos, utilizando um terceiro apenas como um facilitador de diálogo. 

Consequentemente as constelações sistêmicas familiares, como técnica de 

resolução de conflitos utilizada nas audiências ou sessões privadas mostra-se 

eficiente e a válida à luz do Código de Processo Civil, art. 3° §2°, Lei da Mediação, 

art. 1°, parágrafo único, lei 13.140/2015, que exige, de seus operadores uma postura 

semelhante à postura buscada pelo judiciário, ou seja, utilização de um olhar atento 
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para o indivíduo, para o outro, e para o sistema que estes compõem, sendo possível 

analisar, compreender e demostrar onde estão as desordens que geraram tais 

conflitos, tornando mais acessíveis e fáceis de possíveis resoluções. 

Apesar de não se adotar tal técnica como única e certa, a adequação do 

judiciário que traduz a preocupação estatal, não somente com a diminuição das 

demandas, mas também com a realização pessoal daqueles que o procuram em 

busca de tutela, parece ser mais adequada à realidade social atual, ao contrário das 

tradicionais soluções judiciais vez que apresentam-se como imposições, já que 

pressupõem uma ordem emanada por uma autoridade e, no desacato dela, uma 

sanção.  

Espera-se que o uso dessas novas formas de resolução de conflitos possam 

amenizar e até extinguir o proposito muitas vezes desvirtuado das demandas 

jurídicas em Direito de Família, e que conduzem cada vez mais na direção em que 

as soluções possíveis sejam efetivamente pacificas e efetivamente cumpridas. 
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ANEXO A 

 

Estudo de caso 1: 

Cliente: Aos 25 anos fiz uma operação para me livrar do bócio, há cinco anos atrás 

uma operação abdominal e além disso sofro de bronquite crônica. 

Hellinger: Você é casada? 

Cliente: Não. 

Hellinger: Quantos anos têm? 

Cliente: 35. 

Hellinger: Aconteceu algo de especial na sua família de origem? 

Cliente: Sofri abuso por parte do meu pai. Quando contei isso para minha mãe, ela 

não me deu apoio. Disse-me: “Não conte nada a ninguém, senão ele vai para a 

cadeia”. Então eu me calei. 

Hellinger: Ok. Você tem pai, mãe e quantos irmãos e irmãs? 

Cliente: Dois irmãos e um menino, o primeiro filho de minha mãe, que morreu com 3 

dias de vida. 

Hellinger: De quê? 

Cliente: Ele ficou azul e morreu. 

Hellinger: Bem, agora disponha na constelação a sua família: pai, mãe e os filhos. 

Depois de montar a constelação, a mulher se senta e Bert Hellinger pergunta aos 

representantes dos membros da família: 

Hellinger: Como se sente o pai? 

Pai: Não sinto nenhuma mulher ao meu lado; só sinto que tenho uma relação com a 

filha. 

Hellinger: Como se sente a mãe? 

Mulher: Estou perto demais dele e a criança é de certa forma problemática. Está tão 

longe. É desagradável para mim. Quero ficar mais perto dessa criança. 

Hellinger: Como se sente a filha? 

Filha: Tenho as mãos quentes. Sinto agressividade, medo e raiva. 

Hellinger (para a cliente): Agora vamos acrescentar a criança que morreu. Escolha 

alguém e o posicione. (para a filha): O que mudou para você? 

Filha: Sinto-me bem melhor, mais protegida. Não estou mais sozinha. 

Pai: É, sinto que tenho um relacionamento com ela. 

Mulher: Quero simplesmente ir para junto dessa criança. 
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Hellinger: Para a sua filha? 

Mulher: É. 

Irmão: Eu gostaria de unir a família. 

Hellinger (para a criança morta): Como você se sente? 

Criança morta: Sinto-me morta. 

Hellinger: É. Exatamente. (para a cliente): O que aconteceu na família de sua mãe? 

Cliente: Uma irmã dela foi para um país estrangeiro com 8 anos de idade e ficou por 

lá 

Hellinger: Como uma menina de 8 anos de idade pode ir embora? 

Cliente: E, foi uma espécie de intercâmbio escolar. 

Hellinger: Com 8 anos? Estranho. 

Cliente: É, ela foi para o exterior. Foi uma espécie de intercâmbio escolar entre a 

Hungria e a Suíça. O casal suíço pediu aos meus avós que lhe dessem a criança 

porque ainda lhes restariam outros filhos. Então os meus avós... 

Hellinger: Isso já me basta. Para onde a mãe quer ir? Para junto da irmã. Novamente 

é a mãe que quer sair da família? A irmã foi entregue para adoção e a mãe também 

quer ir embora. Ela quer ir para junto da irmã. Existe um amor muito profundo e um 

vínculo muito grande entre irmãos. Se um deles sofre, os outros sofrem também. Por 

exemplo, se uma das crianças é deficiente, os outros, muito frequentemente, 

comportam-se como se não pudessem aceitar totalmente a vida. Esse é o efeito desse 

amor e lealdade.209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 (Hellinger, 2016) 
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ANEXO B 

 

Estudo de caso 2: 

THEA: Meu nome é Thea. Sou casada e tenho quatro filhos adultos, que já não moram 

conosco. Profissionalmente, comecei como professora de religião e depois me formei 

como terapeuta familiar. O que quero trabalhar aqui é o seguinte: Quanto mais o 

tempo passa, menos consigo esquecer meu irmão. Achei a princípio que isso não 

tinha muita importância, mas noto que tem. 

HELLINGER: O que há com ele? 

THEA: Suicidou-se há vinte e três anos. 

HELLINGER: Que idade tinha? 

THEA: Vinte e nove anos. 

HELLINGER: Como se matou? 

THEA: Enforcou-se. 

HELLINGER: E o que há de tão mau nisso? 

THEA: Noto que toda a minha vida, desde a infância, é atravessada pela sensação de 

estar viva à custa dele. Ainda hoje me pergunto por que fiquei viva e ele precisou 

morrer. 

HELLINGER: Precisou morrer? 

THEA: Penso que assim lhe pareceu. 

HELLINGER: Houve algum motivo para o suicídio? 

THEA: Sim, houve um motivo, mas não creio que bastasse como explicação. 

HELLINGER: Qual é o motivo presumido? 

THEA: Meu irmão fez o doutorado e já trabalhava como professor adjunto, quando um 

outro adjunto jurou prejudicá-lo de todas as formas —, e meu irmão o evitou. 

HELLINGER: Esse não pode ter sido o motivo. 

THEA: Não, nisso estou de acordo. Esse foi o pretexto imediato: ele teve a sensação 

de que alguém queria liquidá-lo e então se liquidou por suas próprias mãos. 

HELLINGER: Em casos de suicídio, acontece frequentemente que os familiares 

tomam isso como uma ofensa e se comportam como se tivessem o direito de estar 

ofendidos quando alguém toma essa decisão. Assim, para você, o primeiro passo para 

a solução é dizer a ele: “Respeito sua decisão e para mim você continua sendo o meu 

irmão.” 
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THEA: Isso eu já fiz, uns dez anos atrás. Mas, apesar de tudo, não consigo ficar em 

paz. Noto que ainda há algo mais. 

HELLINGER: Você não o fez, caso contrário estaria em paz. 

THEA: Cheguei a tal ponto que creio poder dizer: “Aceito que você mesmo tenha 

decidido sobre sua vida.” 

HELLINGER: Não, não, não. O que eu disse é totalmente distinto do que você está 

dizendo. “Aceitar” é um ato de condescendência, de superioridade. Mas, quando você 

diz “Eu respeito”, você encara o outro como grande. E o que acontece com seus 

filhos? Algum deles imita o tio? 

THEA: O segundo. 

HELLINGER: É um sinal de que a situação não foi resolvida. Ele já tentou suicídio? 

THEA: Não. 

HELLINGER: Falou disso? 

THEA: Não. 

HELLINGER: O que ele faz para preocupá-la? 

THEA: Não, não é bem isso. Eu não me preocupo. Mas ele é o mais parecido com o 

tio, mesmo exteriormente e em seus ideais. 

HELLINGER: Você o está programando. 

THEA: Hum, receio que sim. 

HELLINGER: Você o está programando com suas pretensas observações. A quem 

você precisa confiá-lo para que esteja seguro? 

THEA: Ao pai dele. 

HELLINGER: Exatamente. 

THEA: Sempre desejei isso, mas até agora não funcionou. 

HELLINGER: Então vamos configurar sua família atual. Quem faz parte dela? 

THEA: Meu marido, eu e nossos quatro filhos. 

HELLINGER: Algum de vocês esteve anteriormente casado ou noivo, ou teve um 

relacionamento sério? 

THEA: Não. 

HELLINGER: Ainda está faltando alguém? 

THEA: Minha mãe mora conosco. Não sei, porém, que espécie de papel ela 

desempenha. 

HELLINGER: Há quanto tempo vive com vocês? 

THEA: Desde que nosso segundo filho saiu de casa, há uns seis anos. 
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HELLINGER: O seu pai morreu? 

THEA: Morreu na guerra, quando eu tinha quase quatro anos. 

HELLINGER: Você precisa cuidar de sua mãe, isso é bem claro. 

THEA: Sim, esse não é o problema. 

HELLINGER: Seu pai morreu quando você... 

THEA: Tinha quase quatro anos. Quando o vi pela última vez, tinha três. 

HELLINGER: Como ele morreu? 

THEA: Na Rússia, perto de Stalingrado. 

HELLINGER: Este é o quadro de fundo para o suicídio de seu irmão. Ele seguiu o pai. 

Qual era a idade do pai quando morreu? 

THEA: Trinta anos. E meu irmão se suicidou alguns dias antes de completar trinta 

anos. 

HELLINGER: Este é o quadro de fundo. 

THEA: Não estou entendendo. 

HELLINGER: É simplesmente assim. Filhos fazem assim. Como sua mãe reagiu à 

morte de seu pai? 

THEA: Com ideias de suicídio, que também exteriorizou diante dos filhos. 

HELLINGER: Isso agrava mais a situação. Ela o amava? 

THEA: Sim. 

HELLINGER: Não estou certo disso. 

THEA: Acho que sim. 

HELLINGER: Não estou certo. Quem ama não reage com pensamentos de suicídio. 

THEA: Sim, primeiro reagiu com desespero e depois nos disse: “Se perdermos a 

guerra — mas então meu pai já estava morto — vamos pular no rio, vamos matar a 

família.” Não sei se as ameaças de suicídio tinham uma relação direta com meu pai. 

HELLINGER: Mas são ameaças de assassinato. 

THEA: Sim, ameaças de assassinato. 

HELLINGER: Assim a situação se torna cada vez mais sombria. Está bem, vamos 

representar agora a sua família. 
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Figura 1 - Representação da constelação familiar inicial 

 
Fonte: HELLINGER, B. Ordens do Amor: um guia para o trabalho  
com Constelações familiares. 
 
 

Ma - Marido 

Mu - Mulher (=Thea) 

1 - Primeiro filho 

2 - Segundo filho 

3 - Terceiro filho 

4 - Quarto filho 

 

HELLINGER: Como se sente o marido? 

MARIDO: Muito estranho. A mulher não está perto e os filhos estão ainda mais longe 

de mim. O contato passa por minha mulher, mas nada indica que venha a se realizar. 

Os filhos, ã minha frente, estão longe demais para que eu possa manter um diálogo 

com eles. 

HELLINGER: Como se sente o filho mais velho? 

PRIMEIRO FILHO: Estou fora de mim. Estou indignado, e quando minha mãe ficou 

aqui, entre meu pai e eu, esse sentimento ficou ainda mais forte. Este não é o meu 

lugar, e estou zangado. 

HELLINGER: Como se sente o segundo filho? 

SEGUNDO FILHO: Quero ir para longe de minha mãe, ainda mais longe do que estou. 
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HELLINGER: Como se sente o terceiro filho? 

TERCEIRO FILHO: Minha primeira sensação foi esta: Isso é estranho, toda essa 

arrumação aqui. Meus dois irmãos mais velhos estão muito afastados. Minha mãe 

está virada para outra direção. Notei que suporto isso melhor mantendo a mente clara 

e não entrando nessa sensação inquietante. Quando me virei para meu irmão mais 

novo, pensei: Preciso tomar conta dele, preciso tirá-lo daqui. Por mim tenho clareza, 

mas me preocupo com ele. Mas com o irmão mais velho lá atrás não me preocupo, 

ele está apenas aborrecido. 

HELLINGER: Como se sente o quarto filho? 

QUARTO FILHO: Estou diante de minha mãe, mas não sinto contato. Também o pai 

está muito distante de mim. Sinto-me um tanto só. O contato mais íntimo é com este 

meu irmão. Portanto, não me sinto bem. 

HELLINGER: Como se sente a mulher? 

MULHER: Não posso olhar os homens. Não tenho braços, eles pendem muito 

pesados. Também não posso olhar para cima, e tenho que ficar olhando para o chão. 

Hellinger altera as posições, de modo que a mulher olha para fora e os filhos ficam 

diante do pai, por ordem de idade. 

 

Figura 2 - Compreensão do desenvolvimento da Constelação familiar 

 
Fonte: HELLINGER, B. Ordens do Amor: um guia para o trabalho  
com Constelações familiares. 

 

HELLINGER: E agora, como está o marido? 

MARIDO: Na verdade, não sinto falta da mulher. Estou contente com os filhos 

alinhados aqui, como se fossem os tubos de um órgão. 

HELLINGER: O que se passa com o filho mais velho? 
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PRIMEIRO FILHO: Para mim, tudo aqui está perfeitamente em ordem. Não sinto 

falta da mãe. 

HELLINGER: Como se sente o segundo filho? 

SEGUNDO FILHO: Bem. Por mim, também gostaria de ter contato com a mãe. 

Quanto ao mais, acho que tudo está em ordem. 

TERCEIRO FILHO: Não me preocupo mais com meu irmão mais novo. 

HELLINGER: Como se sente o irmão mais novo? 

QUARTO FILHO: Sinto-me realmente melhor assim, neste círculo. Aqui recebo muita 

força e me sinto seguro. Só lamento a ausência de minha mãe. 

HELLINGER: Como se sente a mulher? 

MULHER: Estou melhor. Para mim, está em ordem. 

HELLINGER (para Thea): Não é uma boa solução a que temos agora, mas a situação 

é esta. Agora vou introduzir o seu pai e o seu irmão. 

 

Figura 3 - Desenvolvimento da constelação familiar 

 
Fonte: HELLINGER, B. Ordens do Amor: um guia para o trabalho com Constelações familiares. 

 
†PMu Pai da mulher, morreu na guerra 

†IrMu Irmão da mulher, suicidou-se 

HELLINGER: Como é isso para a mulher? 

MULHER: Acho bom ficar assim, atrás de meu pai e de meu irmão. 
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HELLINGER: Isto significa lealdade. Ela segue o pai e o irmão. Para a lealdade, a 

própria vida não tem importância. 

HELLINGER: Como se sente o marido com isso? 

MARIDO: Está em ordem. 

HELLINGER: E o irmão da mulher? 

†lRMÂO DA MULHER: Sinto a mesma coisa. 

HELLINGER (para o grupo): Vou ainda tentar uma solução mais branda. É preciso 

começar encarando o extremo, antes de contemplar a alternativa mais branda. Muitas 

vezes, porém, ela se reduz a um piedoso desejo e é o extremo que finalmente se 

impõe e atua. 

 

Figura 4 - Representação do desenvolvimento da constelação 

 
Fonte: HELLINGER, B. Ordens do Amor: um guia para o trabalho com  
Constelações familiares. 
 

 
HELLINGER: Como se sente o marido nesta situação? 

MARIDO: É pena que os filhos já não estejam diante de mim. 

HELLINGER: Como se sente a mulher? 

MULHER: Estou vinculada à minha família de origem. Gostaria de me apoiar um 

pouco em meu marido, mas prefiro não olhar e não ver coisa alguma. 

HELLINGER (para Thea): Agora precisamos também da sua mãe. 
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Figura 5 - Representação final da constelação familiar 

 
Fonte: HELLINGER, B. Ordens do Amor: um guia para o trabalho com  
Constelações familiares. 

 
MMu Mãe da mulher 

 

HELLINGER: Como está a mãe aí? 

MÃE DA MULHER: Não estou mal. 

HELLINGER: O que mudou para a mulher? 

MULHER: E bom que ela esteja aí. Agora também posso olhar um pouco o círculo. 

HELLINGER (para o grupo): É a mãe dela que precisa ir embora. Ela perdeu seu 

direito de pertencer à família. 

HELLINGER: Como se sente o pai da mulher? 

† PAI DA MULHER: Desde que minha mulher chegou, tudo me parece redondo e 

completo. 

HELLINGER: (para Thea): Coloque-se agora você mesma em seu lugar. 

THEA: (quando fica em seu lugar): Com os filhos me sinto bem. E aqui, com o meu 

marido? 

HELLINGER: Você bem poderia conceder-lhe um olhar mais amável. 

MARIDO: Ela evitou todo contato. 

HELLINGER: Ela precisa acostumar-se primeiro. Certa vez, um esquimó foi veranear 

no Caribe. Depois de duas semanas, acostumou-se. 

THEA: Outra coisa está me incomodando: ficar entre meu marido e meu irmão. 

HELLINGER: Chegue-se mais perto de seu marido, em busca de contato. 

MARIDO: Ficam sempre faltando uns três centímetros. 
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HELLINGER (para o grupo): Para ela, ficar feliz com o marido seria um crime muito 

grave, pois então estaria traindo sua mãe e presumindo ter uma sorte melhor do que 

a dela. Nisto vocês veem que espécie de coragem essa felicidade requer. 
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ANEXO C 

 

Figura 6 - Palestra e Evento de Constelação Sistêmica proferida pelo Dr. Sami Storch 

no Fórum de Castro Alves/BA 

 
Fonte: Fórum de Castro Alves/BA.2016 

 

Figura 7 - Constelação Sistêmica com a utilização de bonecos 

 
Fonte: Fórum de Castro Alves/BA. 2016 
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Figura 8 - Vivência Sistêmica com Dr. Sami Storch 

 
Fonte: Fórum de Castro Alves/BA.2016 

 

Figura 9 - Oficina de Direito Sistêmico no Fórum de Várzea Grande com a Dr. 

Jaqueline Cherulli 

 
Fonte: Várzea Grande/MT.2017 
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ANEXO D 

 

Figura 10 - Palestra vivencial estimula conciliação em questões familiares na 

Comarca de Castro Alves 

 
             Fonte: Ascom, 2016.  
 

Antes de comparecer ao fórum do município de Castro Alves, no interior baiano, 

no dia 18 de outubro, a dona de casa Edilene Alves sequer falava com Gilson 

Conceição, pai de seu filho. Com audiência de conciliação marcada para 5 de 

novembro, primeiro dia da Semana Nacional de Conciliação (SNC) do Tribunal de 

Justiça da Bahia (TJBA), Edilene compareceu apenas para assistir a uma palestra 

ministrada pelo juiz da comarca, Sami Storch. 

Alguns momentos após o evento, Edilene e Gilson já conversavam em frente 

ao fórum. Minutos depois, assinavam a ata da audiência de conciliação antecipada, 

firmando o acordo de pensão alimentícia. Com o conflito resolvido amigavelmente, os 

dois esbanjavam satisfação. “Acho que conseguimos chegar num consenso”, revelou 

aliviada Edilene. 

Edilene e Gilson são apenas duas das cerca de 80 pessoas que assistiram 

foram tocadas pela palestra vivencial “A separação de casais, os filhos e o vínculo que 

nunca se desfaz”, do magistrado Sami Storch. A partir da lista de processos que 

integrarão a SNC, o juiz selecionou 71 ações judiciais da área de Família, envolvendo 

separações, divórcios e pensões alimentícias, e convidou as partes para o evento no 

Salão do Júri do Fórum Desembargador Clóvis Leone. 

Uma sessão preparatória para a Semana Nacional da Conciliação, o evento 

teve outro importante objetivo: conscientizar as pessoas – autoras e rés – de que as 
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verdadeiras soluções para as questões familiares dependem da melhoria nos 

relacionamentos e do verdadeiro entendimento entre cada um dos envolvidos. 

Para tanto, o magistrado utilizou um método psicoterapêutico, de abordagem 

sistêmica fenomenológica, desenvolvido pelo filósofo e psicoterapeuta alemão Bert 

Hellinger: as Constelações Familiares. 

Após a abertura do evento, no qual enfatizou que o “hoje não é dia de julgar, 

mas de conciliar, e um momento dedicado à meditação”, o juiz convidou um casal de 

ex-cônjuges e quatro voluntários ao palco. Representando o casal em processo de 

divórcio e seus dois filhos, os voluntários compuseram a constelação familiar, cujo 

objetivo é identificar, através dos representantes, a dinâmica entre os membros da 

família do casal, seus conflitos, e a influência que as gerações passadas e seus 

problemas tiveram ou têm sob os indivíduos. 

Uma verdadeira terapia conciliatória, a constelação familiar permitiu às partes 

compreender melhor a origem do conflito, e conseqüentemente, se entenderem 

melhor. “Eu posso dizer que entendi e aprendi a lidar melhor com os nossos problemas 

e o divórcio”, revelou emocionada a manicure Eliana de Jesus. 

Seu ex-companheiro também não conteve as lágrimas depois de participar da 

dinâmica: “Foi muito interessante. Eu sinto que estou mais próximo dela, e mais 

disposto para a conciliação”, declarou Edvando Cruz. 

“Traz uma forma diferente para as pessoas refletirem sobre a situação familiar, 

que às vezes é tratada tão bruscamente”, comentou Joilson Jesus. O voluntário que 

representou o filho dos ex-cônjuges, Joilson não escondeu o entusiasmo com a 

palestra e a dinâmica: “Acredito que o que aconteceu aqui vai levá-los a uma 

mudança. Eu já estou pensando em como posso levar isso para a comunidade”, 

revelou o agente comunitário de saúde, que também é líder de um sindicato local. 

“Essa sessão conciliatória não só vai facilitar os acordos para a conciliação, mas 

também vai proporcionar o efetivo entendimento entre as pessoas”, afirmou o juiz 

Sami Storch. “Ela pode ter servido para aumentar o reconhecimento do vínculo entre 

as pessoas envolvidas na ação e conscientizá-las de que elas precisam estar juntas 

de alguma forma para lidar com os filhos. Elas precisam se entender” enfatizou o 

magistrado. 

Um evento inaugural, a palestra vivencial é mais um exemplo das iniciativas 

desenvolvidas pelos magistrados e servidores do Poder Judiciário baiano para 

promover a pacificação social na sociedade. Uma ação que difunde a resolução dos 
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conflitos de maneira mais humana e amigável, a palestra também dá força ao 

movimento pela conciliação. “Qualquer novidade demora um tempo para ser 

plenamente aceita. Considerando isso, eu vejo que a receptividade foi boa. Espero 

que as pessoas possam ter aproveitado”, disse Sami Storch. “Dependendo da 

aceitação que eu observar, posso fazer um grupo semanal ou mensal com a 

população, para, gradualmente, ir promovendo esse entendimento no seio da 

comunidade, evitando a cultura do litígio e aumentando a cultura da paz”, concluiu o 

magistrado. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 Texto e imagem: Ascom 2016 
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ANEXO E 

 

Figura 11 - Constelação Familiar participará do Judiciário de MS 

 
Fonte: Campo Grande- MS. 2016 

 
De forma inovadora, a Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do TJMS 

formalizou um convênio com um grupo de terapeutas sistêmicos comandados por 

Amilton Plácido Rosa que irá proporcionar atendimento gratuito às famílias, crianças 

e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência por meio da Terapia Constelação 

Familiar. 

A técnica vem sendo incorporada a diversas práticas do Judiciário nacional, no 

entanto esta será a primeira vez que a linha da Constelação Familiar será utilizada no 

atendimento de familiares, jovens e crianças vítimas ou testemunhas de violência. 

Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, trata-se de um método 

psicoterapêutico de abordagem sistêmica, reconstruindo a árvore genealógica de 

cada indivíduo de modo que seja possível analisar se os problemas de relacionamento 

dele são frutos de reprodução de problemas ou situações já vivenciados por seus 

antepassados, isto porque Hellinger observou que os padrões de comportamento das 

pessoas se repetem nas famílias ao longo das gerações. 

Já o precursor da utilização do método no Judiciário foi o juiz Sami Storch, do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ele foi pioneiro, em nível mundial, ao aplicar 
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60 o conhecimento das Constelações Familiares para resolução de conflitos em ações 

de divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, além de infrações de adolescentes. 

O magistrado chegou a receber uma menção honrosa do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) durante a premiação da 5ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, em 

junho de 2015, na qual o TJBA foi destaque. 

Segundo a equipe de facilitadores da CIJ, desde a implantação da Central de 

Depoimento Especial, que colhe os depoimentos de crianças e adolescentes 

utilizando técnicas da escuta especial, o chamado “depoimento sem dano”, havia uma 

previsão de que estas pessoas e seus familiares fossem encaminhadas a um 

tratamento especializado, no sentido de superar esta situação traumática enfrentada. 

No entanto, como não há uma estrutura capaz de atender essa demanda, a 

Coordenadoria da Infância buscou parcerias para desenvolver o atendimento. 

Foi assim que começaram as tratativas com Amilton Plácido Rosa e seu grupo 

de terapeutas que já foram parceiros da CIJ em 2013. A última reunião aconteceu na 

sexta-feira passada, dia 12 de fevereiro, onde a nova parceria foi estabelecida e agora 

caminha para a formalização junto ao Tribunal de Justiça. 

Pelo convênio, o Tribunal de Justiça irá dispor de um local adequado para os 

atendimentos que acontecem no intervalo de 15 dias. Em contrapartida, o grupo de 

terapeutas irá prestar o serviço de forma voluntária. O intuito é ainda expandir a 

utilização do método para outras áreas da Infância e Juventude, tais como Justiça 

Restaurativa, adolescentes infratores, além de crianças e adolescentes em situação 

de acolhimento.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211 Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Disponível em: 

<http://www.tjms.jus.br/noticias/visualizarNoticia.php?id=30717>. Acesso em 23 de novembro de 2017, 

ás 12h10.  

http://www.tjms.jus.br/noticias/visualizarNoticia.php?id=30717
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