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RESUMO 

  

O presente estudo busca demonstrar a importância da atuação extrajudicial do 

Ministério Público na resolução de conflitos no âmbito familiar por meio da abordagem 

sistêmica. Para a sua concretização foram utilizados dados, contendo informações 

sobre a atuação resolutiva extrajudicial, no período correspondente ao ano de 2015 a 

abril de 2017, com o objetivo de demonstrar os números de demandas que foram 

resolvidas por meio da resolução consensual de conflitos na 1ª Promotoria de Justiça 

de Itajubá/MG. A partir desses dados, constatou-se a imprescindibilidade da escuta 

compassiva, da ausência de julgamentos e do olhar humanizado no trato das 

questões familiares, enquanto recursos que viabilizam um espaço para a 

autocomposição. Somente a partir disso, torna-se possível enxergar a raiz dos 

emaranhamentos emocionais que conduzem aos conflitos familiares. Na prática, ao 

considerar apenas o conflito aparente, o atual sistema jurídico, em sua acepção 

predominantemente demandista, recepciona um litígio familiar, que vai se juntar aos 

mais de 835.440 mil processos ajuizados nas diversas varas de família no Brasil. Com 

este acervo exacerbado de feitos, pendentes de julgamento, é inevitável e desumana 

a espera pela prestação jurisdicional. Assim, o presente estudo demonstra a 

importância da utilização de métodos de solução consensual de conflitos, pelo 

Ministério Público, como forma de otimizar e dar eficácia à sua atuação, nos casos 

concretos em que intervém. Nesse contexto, a abordagem sistêmica surge como um 

instrumento alternativo, integrado à técnica jurídica, para a pacificação dos conflitos 

familiares, evitando a judicialização desnecessária, contribuindo assim para o 

estímulo à autorresponsabilidade, ao empoderamento social e a uma cultura de paz.  

 

Palavras-Chave: Ministério Público. Métodos alternativos. Abordagem Sistêmica. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study presented below seeks to demonstrate the importance of extrajudicial acting 

of the Public Prosecutor’s office to solve familiar conflicts through systemic approach. 

To make this study concrete, data with information about the extrajudicial resolutive 

acting, between 2015 and April, 2017 was used, aiming to show the number of 

demands solved by consensual resolution of conflicts at 1ª Promotoria de Justiça de 

Itajubá/MG. From these data sets, it was possible to verify the indispensability of 

compassionate listening, the absence of judgements and the humanized look while 

dealing with familiar issues, as resources to enable a space to “autocomposição”. Only 

through those, the roots of the emotional entanglements that lead to familiar conflicts 

become visible. In effect, by considering only the apparent conflict, the current judicial 

system, in its mainly demander meaning, receives a family litigation that will be added 

to other 835,440 legal proceedings filed in various family courts in Brazil. With this 

gigantic collection of demands with pending judgement, the waiting time for juridical 

support is inevitable and inhuman. Thus, the study presented below demonstrates the 

importance of the utilization of consensual conflict solution methods, by the Public 

Prosecutor`s office, as a way to optimize and enhance its operation efficacy, on the 

analysis of the concrete cases it intervenes. In this context, the systemic approach 

rises as an alternative instrument, integrated to the legal technique, to the pacification 

of the familiar conflicts, avoiding unnecessary judicialization, thus contributing to the 

stimulation of self-responsibility, to social empowerment and to a culture of peace. 

 

 

Keywords: Public Prosecutor’s office. Alternative methods. Systemic Approach.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil (CPC), que entrou em vigor em março de 2015, 

trouxe como novidade, no cenário da autocomposição, a mediação e o uso de outros 

métodos de solução consensual de conflitos, visto que, até então, a conciliação era o 

único método positivado. Além disso, no § 3º, do art. 3º, do referido diploma legal, 

dispõe que tais práticas devem ser estimuladas por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

Nesse sentido e alinhado à Resolução nº 118/2014 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), que objetiva assegurar a promoção da Justiça e a máxima 

efetividade dos direitos e interesses que reclamam a sua intervenção, o presente 

estudo busca demonstrar a importância da atuação resolutiva extrajudicial do 

Ministério Público no âmbito dos conflitos familiares. Nesse contexto, a abordagem 

sistêmica revela-se um método que contribui para a redução do número de processos 

que são judicializados anualmente. 

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a 12ª edição 

do relatório Justiça em Números, que demonstra o quantitativo de processos no 

Judiciário brasileiro em 2015, indicando que no total tramitaram 103 milhões de 

processos, apontando um aumento de 2 milhões, se comparados aos 100 milhões de 

processos em 2014. Deste montante, subsiste uma pendência de 74 milhões de 

processos tramitando que já se juntaram aos novos processos ajuizados em 2016 e 

ainda não contabilizados pelo Conselho Nacional de Justiça.  

A Justiça Estadual, com 69,3% do total dos processos ajuizados, é a que tem 

a maior demanda. Somente em 2015 foram ajuizados 18.911.657 novos processos, 

que se somaram aos 59.030.179 (79,8%) que estão pendentes.  

Ainda de acordo com a publicação do CNJ, o “Direito de Família/Alimentos” 

aparece em 5º lugar, entre os assuntos mais recorrentes no Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, totalizando 835.440 casos. Devido a essa quantidade, os processos 

levam em média 1 ano e 11 meses para serem resolvidos, isto somente na fase de 

conhecimento, podendo demorar ainda mais se deflagrada a execução, caso em que 

o tempo para a resolução da lide sobe para 2 anos e 8 meses. 

Em se tratando da atuação extrajudicial do Ministério Público nos conflitos 

familiares, além de decorrer da lei, também se justifica pelo tempo de espera da 



finalização dos processos no sistema judiciário. Tal demora pode infligir sofrimento 

ainda maior ao envolvidos no conflito, agravando por consequência a carga emocional 

já existente, trazendo a angústia para as partes e seus respectivos sistemas 

familiares, que possivelmente irá repercutir direta e indiretamente no convívio destes 

em sociedade.  

O Conselho Nacional de Justiça tem buscado, por meio de políticas de 

mediação e conciliação, incentivar o acordo entre as partes, a fim de diminuir o número 

de processos já ajuizados. Nesse sentido, foi publicada a Resolução nº 125 do 

Conselho Nacional de Justiça e a Lei nº 13.140 de julho de 2015, que alterou a lei de 

mediação de 1996. Os números mostram que o índice de Conciliação na Justiça 

Estadual foi de 9,4%, com 1,8 milhões de sentenças finalizadas com acordo.   

Contudo, o mesmo relatório mostra que, ainda que a Justiça Estadual fosse 

paralisada sem ingresso de novas demandas, com a atual produtividade de 

magistrados e servidores, seriam necessários praticamente 3 anos de trabalho para 

zerar o estoque de processos pendentes atualmente no Judiciário.  

Diante dos números apresentados, fica evidente que, para reduzir o número de 

processos no Judiciário brasileiro, se faz necessário não só a conciliação e a 

mediação homologando acordos no Judiciário, mas a atuação preventiva do Estado. 

Desse modo, este trabalho busca demonstrar a importância do papel resolutivo 

do Ministério Público na seara extrajudicial, tendo como recurso eficaz a abordagem 

sistêmica, enquanto técnica alternativa de resolução de conflitos, com ênfase na 

prevenção, na autocomposição, na pacificação dos relacionamentos e no 

empoderamento social, contribuindo para evitar a judicialização, vislumbrando a 

consolidação de uma cultura de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), em seu art. 127, caput, 

preceitua que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

Nesse sentido, José Afonso da Silva (1999, p. 583), afirma que “O Ministério 

Público vem ocupando lugar cada vez mais destacado na Organização do Estado, 

dado o alargamento de suas funções de proteção de direitos indisponíveis e de 

interesses coletivos”.  

Na prática, cabe dizer que o Ministério Público tem uma função híbrida, ou seja, 

é o fiscal da ordem jurídica, sendo o responsável pela garantia do cumprimento da lei 

e da proteção à democracia, além de fazer com que os direitos e garantias 

fundamentais sejam respeitados pelos Poderes Públicos. 

 

2.1 Estrutura Funcional  

 

A norma constitucional (BRASIL, 1988) estruturou o Ministério Público com 

base nos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência 

funcional e lhe assegurou autonomia administrativa.  

A estrutura orgânica do Ministério Público está descrita no art. 128, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), como segue:  

 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 
I - o Ministério Público da União, que compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
II - os Ministérios Públicos dos Estados.  

 

Sobre a chefia do Ministério Público, leciona José Afonso da Silva (1999, p. 

584):   

 

O Ministério Público da União integra os demais Ministérios Públicos da órbita 
federal sob a chefia unitária do Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 



membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a 
recondução, mas para cada recondução, repte-se procedimento, de tal sorte 
que ela se efetiva por via de nova nomeação; não se limitou o número de 
reconduções (art. 128, §1º). Já os Ministérios Públicos dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, formarão lista tríplice dentre integrantes da 
carreira na forma da lei respectiva, para escolha do Procurador-Geral (da 
justiça; a Constituição não o disse, mas não há razão para refugar o nome 
que se harmoniza com as funções essenciais do MP: funcionar junto de 
tribunais de justiça), que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo 
(Governadores nos Estados, Presidente da República para os Distrito Federal 
e Territórios), para mandato de dois anos, permitida uma recondução (art. 
128, §3º). Aqui, vê-se: é só uma recondução sem necessidade de repetir o 
procedimento de nova eleição, de lista tríplice; basta a renomeação pelo 
Chefe do Poder Executivo competente. No caso do Procurador-Geral da 
República, a repetição do procedimento se faz necessária, porque o Senado 
tem que aprovar a recondução, que é, no caso, forma de nomeação.  
 

Os Ministérios Públicos dividem-se por área de atuação em função da 

especialização que busca o aperfeiçoamento de seus membros em suas respectivas 

áreas de atuação, visando também ao princípio constitucional da eficiência 

administrativa. 

No artigo 127, § 1º, (BRASIL, 1988) estão elencados os princípios institucionais 

do Ministério Público, que buscam garantir a independência, autonomia e a 

imparcialidade da Instituição que irá atuar sem qualquer subordinação aos Poderes 

Executivos, Legislativo ou Judiciário. 

O princípio da unidade (LENZA, 2014) denota que os membros do Ministério 

Público estão sob a égide de um único chefe e integram um único órgão, sendo 

importante ressaltar que essa unidade prevalece somente dentro de cada Ministério 

Público, ou seja, inexiste a unidade entre o Ministério Público da União e o Estadual 

e tampouco entre os Estados. 

Por sua vez, o princípio da indivisibilidade (LENZA, 2014) dispõe que o membro 

do Ministério Público pode substituir e ser substituído por outro dentro da mesma 

função, sem que haja qualquer consequência prática, ou seja, quem exerce os atos é 

a instituição e não a pessoa do Promotor de Justiça ou Procurador. Tal princípio faz 

com que os membros não estejam vinculados aos processos em que atuam de modo 

a suprirem as demandas estruturais e funcionais do órgão.  

Já o princípio da independência ou autonomia funcional (LENZA, 2014) 

determina que o Ministério Público não se submeta a nenhum poder hierárquico, ou 

seja, no cumprimento dos seus deveres institucionais, o membro do Ministério Público 

não se submeterá a nenhum outro Poder. Ele tem a liberdade de atuação, não se 



submetendo nem mesmo ao Presidente da República, podendo assim atuar no 

processo com base na lei e de acordo com o seu livre convencimento motivado. 

Partindo dessas premissas, os membros do Ministério Público, como agentes 

políticos, precisam de garantias para exercerem as suas funções. Nesse sentido, José 

Afonso da Silva (1999, p. 586) leciona:  

 

Como agentes políticos, os membros do Ministério Público precisam de 
ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas 
funções, não sendo privilégios pessoais as prerrogativas da vitaliciedade, a 
irredutibilidade de subsídio, na forma do art. 39, § 4º (EC-19/98) e a 
inamovibilidade (art. 128, §5º, II), que se lhes reconhecem, a todos, mas 
garantias necessárias ao pleno exercício de suas elevadas funções que 
incluem até mesmo o poder-dever da ação penal contra membros dos órgãos 
governamentais.  

 

 Em contrapartida a esse rol de garantias dos membros do Ministério Público, 

foram positivadas também vedações à sua atuação. Acerca do assunto, acrescenta 

José Afonso da Silva (1999, p. 586): 

 

Também se lhes preordenaram garantias de imparcialidade na forma de 
vedações (art. 128, §5º, II) de: receber, a qualquer título e sob qualquer 
pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; exercer a 
advocacia; participar de sociedade comercial, na forma da lei; exercer, ainda 
que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; e exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas 
em lei (aqui, como se vê, deixa-se a válvula; se a lei não for cautelosa, desfaz-
se tudo o mais).  

 

Portanto, as atribuições dos membros do Ministério Público estão alicerçadas 

em uma estrutura que os garante atuar, de forma imparcial, valendo-se da técnica e 

dos recursos disponíveis e assegurados pelo ordenamento jurídico, visando ao 

cumprimento de seu mister. 

 

2.2 Atribuições 

 

As atribuições do Ministério Público estão dispostas no art. 127, § 1º CF/88 

(BRASIL, 1988). Paulo Cézar Pinheiro Carneiro (1995, p. 43-44) explica: “A 

Constituição ao dotar o Ministério Público de unidade e indivisibilidade possibilitou a 

qualquer agente ministerial que, ao atuar, impute sua vontade funcional à instituição”.  

 



Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

As funções institucionais do Ministério Público estão elencadas no art. 129 da 

CF/88 (BRASIL, 1988), podendo ele exercer outras funções, desde que estas sejam 

compatíveis com sua finalidade institucional. Assim, segue como exemplo, alguns 

incisos do disposto no referido artigo: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; (grifo nosso) 

 

Com legitimidade para salvaguardar a sociedade, o Ministério Público é um 

rigoroso fiscal da ordem jurídica e da tutela dos direitos indisponíveis, como o direito 

à vida, ao trabalho, à liberdade e à saúde. Além disso, atua na defesa dos interesses 

metaindividuais, por exemplo, nas tutelas do consumidor, do meio ambiente, da 

pessoa com deficiência, idoso, educação, saúde, patrimônio público, infância e 

juventude, entre outros. Logo, em casos em que um cidadão perceba possível lesão 

desses direitos, ele poderá reivindicar a intervenção do Ministério Público. 

Como nos ensina José Afonso da Silva (1999, p. 587): 

 

As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas no art. 129, 
em que ele aparece como: titular da ação penal, da ação civil pública para a 
tutela dos interesses públicos coletivos, sociais e difusos, e da ação direta de 
inconstitucionalidade genérica e interventiva, nos termos da Constituição; 
garantidor do respeito aos Poderes Públicos e aos serviços de relevância 
pública.  

 

Como protetor da democracia, o Ministério Público atua para impedir ameaças 

ou violações à paz, à liberdade, às garantias e aos direitos descritos na Constituição. 

Tem ainda a função de exigir que os Poderes Públicos respeitem esses direitos e 

garantias.  

É de suma importância ressaltar que o Ministério Público não atua na proteção 

de direitos individuais disponíveis ou assuntos particulares, estando proibido de 

exercer a representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. 



Por fim, a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis 

públicas não afasta a de outros colegitimados, tais como: Defensoria Pública, União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista e a associação, desde que sejam cumpridos os 

requisitos estabelecidos no art. 5.º da Lei 7.347/1985 (BRASIL, 1985) e na 

Constituição Federal.  

Diante do exposto, é importante destacar a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no habeas corpus nº 67.759 (STF, 1993), de relatoria do Ministro Celso de 

Mello, sobre o princípio do Promotor Natural:  

 

Esse princípio consagra uma garantia de ordem pública, destinada tanto a 
proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o 
exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria 
coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer 
causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios 
abstratos e predeterminados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional 
desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da 
inamovibilidade dos membros da Instituição. O postulado do Promotor Natural 
limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão 
visível da unidade institucional, não deve exercer a chefia do Ministério 
Público de modo hegemônico e incontrastável.  

 

Tal princípio pretende vedar a figura do promotor de exceção, ou seja, 

designações arbitrárias do Procurador em casos de acompanhamento de 

procedimentos de atuação do Ministério Público, uma vez que estes são de 

incumbência do membro com atribuição para atuar no feito, de acordo com as regras 

da distribuição de serviços. 

Por fim, as atribuições dos membros do Ministério Público são importantes, 

tanto pelo seu relevante papel social para a garantia do Estado Democrático de Direito 

bem como para a manutenção do acesso à justiça a toda a sociedade. 

 

2.3 O Ministério Público Demandista 

 

A figura do Ministério Público no Brasil surgiu a partir do Decreto nº 120/1843, 

que regulamentou a Instituição e estabeleceu que os promotores seriam nomeados 

pelo Imperador. Posteriormente, no Código de Processo Penal Brasileiro de 1932, 

houve a primeira referência de “promotor da ação penal”. Foi só após uma reforma na 

Justiça do Brasil, com a edição dos Decretos nº 848 e 1030, que o Ministério Público 



teve a sua independência declarada, bem como a sua indispensabilidade reconhecida 

(NETO, 2017). 

No contexto constitucional, a figura de instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado apenas ocorreu depois da promulgação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, tendo como base os princípios institucionais da unidade, 

da indivisibilidade, da independência funcional e o princípio do promotor natural 

(BRASIL, 1988). 

Pedro Lenza (2014, p. 927-928), sobre a evolução do Ministério, escreveu: 

 

O texto de 1988 consagrou a evolução do Ministério Público, separando-o 
dos Poderes e o alocando no capítulo que trata das funções essenciais à 
Justiça (Seção I do Capítulo IV do Título IV). Em verdadeira consagração, o 
MO foi elevado à posição de instituição permanente e desatrelado, de vez, 
da representação judicial da União, tanto é que de maneira categórica e 
enérgica, o art. 129, IX, expressamente vedou a representação judicial e a 
consultoria jurídica de entidades públicas, ficando essa atribuição nas mãos 
da advocacia pública. 

 

Nesse sentido, apesar de tantas discussões sobre a independência e o poder 

do Ministério Público no Brasil, a instituição hoje é reconhecida como o porta-voz do 

cidadão que, caso perceba alguma situação que lese ou mesmo ameace os direitos 

de um grupo de pessoas, uma comunidade ou até mesmo a sociedade, poderá 

recorrer a ela para a defesa desses direitos. 

Ocorre que o Ministério Público, no cumprimento de suas funções, consolidou-

se como instituição de perfil demandista, valendo-se do Poder Judiciário como 

primeira alternativa para solucionar o conflito. Essa postura reativa, com transferência 

da responsabilidade da resolução do conflito para o Judiciário, com base na 

formalidade e burocracia, indiferentes aos resultados extrajudiciais, trouxe como efeito 

colateral o distanciamento da Instituição e a sua essência.  

Assim, segundo nos ensina João Gaspar Rodrigues (2010, p. 07): 

 

O Ministério Público de perfil antigo (ou clássico, como queiram) se 
caracteriza por simplesmente reagir aos fatos sociais, aguardando que os 
fatos se tornem patológicos, conflituosos, para serem submetidos ao crivo 
judicial. É uma postura institucional reativa (inercial, fragmentária), que nega 
parcela valiosa de atribuições extrajudiciais do Ministério Público e que se 
inspira, claramente, no antigo art. 1º da Lei Complementar nº 40/81: Art. 1º O 
Ministério Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional 
do Estado, é responsável, perante o Judiciário, pela defesa da ordem 
jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da 
Constituição e das leis [...].  

 



Ademais, de 1988 até os dias de hoje, já se passaram quase 30 anos e embora 

esse sistema tenha funcionado bem, a estrutura atual do sistema judiciário brasileiro 

reclama métodos alternativos de solução de conflitos. Isso porque, devido à alta 

demanda de processos ajuizados, não só pelo Ministério Público, mas pelas próprias 

partes assistidas pelo advogado ou pelo Defensor Público, a eficiência da prestação 

jurisdicional resta comprometida, seja pela estrutura precária e ineficaz, seja demora 

na entrega da tutela jurisdicional. 

Nesse sentido, nos explicam Gregório Assagra de Almeida, Martha Silva 

Beltrame e Michel Betenjane Romano (2014, p. 118): 

 

O modelo tradicional e antigo do Ministério Público, de caráter demandista é 
o que prevalece. Em inúmeras situações, os membros do Ministério Público, 
com destaque para as comarcas do interior, estão sufocados de atribuições 
processuais em demandas judiciais. Nessas hipóteses, a atuação resolutiva, 
no plano extrajurisdicional, acaba sendo prejudicada, impedindo a devida 
inserção social da instituição ministerial. E o pior: o Judiciário vive uma 
verdadeira crise de efetividade, o que acaba por recair também sobre o 
Ministério Público e, nesses casos, em dose muito pesada, principalmente 
em razão do interesse social que está quase sempre presente nas demandas 
judiciais que justificam a sua atuação.  

 

Diante da estrutura jurídico-social na qual estamos inseridos, é imprescindível 

que o Ministério Público esteja atento à sua função social, para não ficar condicionado 

à resolução dos conflitos somente por meio da judicialização, assumindo a sua 

responsabilidade na busca por uma justiça efetiva.  

Nesse sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público divulgou a Resolução 

nº 118/2014 (CNMP, 2014), que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à 

autocomposição no âmbito do Ministério Público, consolidando uma nova 

possibilidade de atuação da Instituição, valendo-se, inclusive, de recursos 

multidisciplinares capazes de auxiliar eficazmente a resolução de conflito. 

 

2.4 O Ministério Público Resolutivo 

 

O Ministério Público Resolutivo é uma instituição que representa um Estado 

proativo.  Segundo Gregório Assagra de Almeida e Elaine Martins Parise (2013), o 

Ministério Público resolutivo como um grande intermediador e pacificador da 

conflitualidade social é o que atua no plano extrajudicial.  



Em dezembro de 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público publicou a 

Resolução nº 118 (CNMP, 2014), incentivando a autocomposição no âmbito do 

Ministério Público, como segue: 

 

CAPÍTULO III  
DAS PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO  
Seção II – Da mediação 
Art. 9º A mediação é recomendada para solucionar controvérsias ou conflitos 
que envolvam relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária 
ação de ambas as partes divergentes. 
Art. 10. No âmbito do Ministério Público: I – a mediação poderá ser promovida 
como mecanismo de prevenção ou resolução de conflito e controvérsias que 
ainda não tenham sido judicializados; 
§1º Ao final da mediação, havendo acordo entre os envolvidos, este poderá 
ser referendado pelo órgão do Ministério Público ou levado ao Judiciário com 
pedido de homologação. 

 

O Código Processo Civil (CPC) que entrou em vigor em março de 2015 

(BRASIL, 2015), atento à alta demanda de processos tramitando no Judiciário, 

positivou a utilização da mediação e de outros métodos alternativos de resolução 

consensual de conflitos. Vejamos: 

 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 
de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. (grifo nosso) 

  

A positivação do uso da mediação e de técnicas alternativas de resolução 

consensual de conflitos surge da evolução da sociedade, e não como um modelo 

perfeito que exclui e que reduz a importância de todo o trabalho já realizado pelo 

Ministério Público em seu perfil demandista. Até porque a resolução dos conflitos é 

multifacetada e nem sempre será comporta resolução extrajudicial, de modo que em 

certos casos a deflagração de processo judicial é imprescindível.  

Logo, em se tratando do perfil resolutivo do Ministério Público, estamos nos 

referindo à sua missão de guardiã da democracia e, para tanto, é imperioso que a 

instituição acompanhe da evolução da sociedade e seus anseios, que representam a 

própria razão de ser da atuação ministerial.  

Sobre o tema, Marcelo Pedroso Goulart (1998, p. 121-122) destaca que 

  



O Ministério Público deve transformar-se em efetivo agente político, 
superando a perspectiva meramente processual da sua atuação; atuar 
integradamente em rede, nos mais diversos níveis local, regional, estatal. 
Comunitário e global, ocupando novos espaços e habilitando-se como 
negociador e formulador de políticas públicas; transnacionalizar sua atuação, 
buscando parceiros no mundo globalizado, pois a luta pela hegemonia (a 
guerra de posição) está sendo travada no âmbito da ‘sociedade planetária’; 
buscar a solução judicial depois de esgotadas todas as possibilidades 
políticas e administrativas de resolução das questões que lhe são postas (ter 
o Judiciário como espaço excepcional de atuação). 

 

Destarte, o que se espera da atuação do Ministério Público é que a invocação 

da tutela jurisdicional seja a ultima ratio, sendo oportuno o esgotamento de recursos 

extrajudiciais, por meio da autocomposição e das diversas técnicas alternativas de 

resolução consensual de conflitos. 

Pois bem, a necessidade da atuação extrajudicial no Ministério Público é 

notória, ainda mais para atendar a sua finalidade na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Ademais, como se sabe, a atuação extrajudicial do Parquet abrange outros 

aspectos igualmente relevantes no aspecto preventivo, como por exemplo, a 

fiscalização de fundações, abrigos, delegacias de polícia, instituições de longa 

permanência ou ainda quando promove audiências públicas, para discutir problemas 

comunitários. 

Complementando essa ideia, Gregório Assagra de Almeida e Elaine Martins 

Parise (2013, p. 265) observam:  

 

A tutela jurídica preventiva é a mais genuína forma de proteção jurídica no 
contexto do Estado Democrático de Direito. Ela decorre do princípio da 
prevenção geral como diretriz, inserida no princípio democrático (art. 1º da 
CF). Por intermédio da tutela jurídica preventiva poderá ser atacado 
diretamente o ilícito, evitando-se a sua prática, continuidade ou repetição. 
Com isso, evita-se o dano, que é o objeto da tutela jurídica repressiva, no 
caso a ressarcitória. Ocorre que muitos danos, especialmente dos de 
dimensão social (aqueles que afetam o ambiente; a saúde do consumidor; a 
criança e o adolescente; o idoso; a saúde pública etc.), não são possíveis de 
reparação in natura. Portanto, só restaria nesses casos uma tutela repressiva 
do tipo compensatória ou do tipo punitiva, que é espécie de tutela 
“apequenada”, já que não responde ao direito a uma tutela jurídica 
genuinamente adequada. Ora, se ao Ministério Público como Instituição 
incumbe a defesa do regime democrático, a ele incumbe prioritariamente a 
defesa preventiva da sociedade, pois é essa, repita-se, a mais genuína forma 
de tutela jurídica no Estado Democrático de Direito. 

 



Logo, o Ministério Público para cumprir a sua finalidade disposta no art. 127 

CF/88 (BRASIL, 1988), necessita assumir uma postura proativa e resolutiva, atuando 

preventivamente ao invés de apenas reagir aos fatos que chegam até ele.  

Chamam a atenção para a intervenção do Ministério Público na promoção da 

cultura de paz, Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima Goettenauer de Oliveira 

(2014, p. 84-85): 

  

[...] construir uma cultura participativa, que favoreça o consenso e a paz, é 
uma exigência dos Objetivos Fundamentais da República Federativa do 
Brasil, consagrados no art. 3º da CF/1998. É também uma demanda da 
Teoria dos Direitos das Garantias Fundamentais, adotada na Constituição, 
especialmente no que tange à garantia da aplicabilidade imediata dos direitos 
e das garantias fundamentais e à sua cláusula aberta de conteúdo material. 
(art. 5º, §§ 1º e 2º, da CF/1998). 

 

Só assim, buscando resolver extrajudicialmente os conflitos sociais que 

aportam no Ministério Público, este, analisando caso a caso, valendo-se de em um 

trabalho criativo e pragmático, estará agindo mais próximo da comunidade, podendo 

fazer a diferença e efetivamente cumprir o seu papel de defensor da democracia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 SOLUÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS  

 

O acesso à justiça é uma característica de Estados Democráticos e, no Brasil, 

o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição está consagrado na Constituição Federal 

de 1988, que dispõe, no art. 5.º, XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). 

Contudo, Cândido Rangel Dinamarco (1996, p. 271) nos lembra que não basta 

ter lei, é necessário que elas produzam efeito real: 

 

A capacidade do processo de produzir um efeito real deve se realizar a partir 
da firme adoção de mecanismos que evitem a sua conversão em fonte perene 
de decepções. Por isso a eficácia positiva de um direito previsto 
constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF) deve fomentar a celeridade que 
conjura uma luta processual prolongada e desnecessária, sob pena de induzir 
a julgamento tardio que perde progressivamente o seu sentido reparador. 

 

Nesse contexto, foi somente após a Secretaria de Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça (SRJ/ML) promover a reforma do Judiciário, conhecida como 

Emenda Constitucional nº 45/2004 (BRASIL, 2004), que alterou pontos importantes 

da Constituição e criou o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do 

Ministério Público, que se intensificou o discurso sobre políticas de autocompositivos 

no sistema judiciário do Brasil. 

No âmbito do Ministério Público, Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima 

Goettenauer de Oliveira (2014, p. 78) comentam que 

 

nos últimos anos, a Secretaria de Reforma do Judiciário tem ampliado seu 
campo de atuação para trabalhar na construção de uma concepção de 
acesso à justiça como direito fundamental que vai muito além do acesso ao 
Judiciário, abrangendo também o acesso a todo meio legítimo de proteção 
de efetivação de direitos fundamentais individuais e coletivos. Assim, a SRJ 
tem contribuído no fortalecimento da atuação do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e de outras instituições de defesa social. 

 

Essa ampliação de campo de atuação proativa e resolutiva do Parquet justifica-

se devido à morosidade dos processos e à baixa eficácia das decisões proferidas pelo 

Poder Judiciário, que não raro geram a sensação de impunidade e reforçam a 

desconfiança dos cidadãos na efetividade da justiça, em razão da não entrega da 

prestação jurisdicional a tempo e modo. 



Atento a essa morosidade, explicitada por números trazidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça, este publicou a Resolução nº 125 de 29/11/2010, que dispõe 

sobre o tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 

Judiciário. Essa iniciativa demonstra a preocupação do Conselho Nacional de Justiça, 

na criação e no aperfeiçoamento de políticas públicas que trazem em seu escopo o 

incentivo de mecanismos de solução consensual de litígios, como a conciliação e 

mediação, como instrumentos de pacificação social. Vide art. 1º da Resolução nº 

125/2010 (CNJ, 2010): 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos 
de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 
por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação dada pela 
Emenda nº 1, de 31.01.13). 
Parágrafo único. Aos órgãos Judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do 
Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, 
antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros 
mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 
consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 
atendimento e orientação ao cidadão. 

 

Nesse mesmo caminho, em 2015 foi publicado o Código de Processo Civil 

alterou a Lei da Arbitragem, a da mediação que regula as relações entre particulares 

e a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública, além de ter 

positivado no art. 3º, §3º “outros meios alternativos de resolução de conflito”. (BRASIL, 

2015). 

Isso, na prática, significa que é preciso olhar os conflitos sociais por outra 

perspectiva, que não somente a judicial. Uma prova disso é o relatório Justiça em 

números 2016, referente ao ano-base de 2015, que é elaborado anualmente pelo 

CNJ, que demonstrou que o número de processos aumenta a cada dia nas varas 

brasileiras, provocando uma demora na resolução da lide, bem como evidencia a 

ineficiência do atual sistema judiciário (CNJ, 2016). 

Ainda de acordo com o relatório supracitado, todos os processos que 

tramitaram na Justiça em 2015, somente 27,8% tiveram solução definitiva, sendo que 

os processos sem definição pelo Judiciário chegaram a 72,2%. Em continuidade ao 

exposto, na mesma publicação, em 2014 o Judiciário lidou com 100 milhões de 

processo.  Já em 2015 precisou lidar com 102 milhões, ou seja, mesmo tendo baixado 

1,2 milhão de processos a mais do que o quantitativo ingressado, o estoque aumentou 

em 1,9 milhão de processos (3%) em relação ao ano anterior. Além disso, a mesma 



publicação, informa que a Justiça Estadual é o segmento responsável por 69,3% da 

demanda e 79,8% do acervo processual do Poder Judiciário (CNJ, 2016). 

Diante dos números mencionados acima, todos os esforços para uma política 

voltada à autocomposição inclusive por meio da mediação e de métodos alternativos 

de resolução consensual de conflitos, mais do que desafogar o Judiciário brasileiro, 

que sofre com a sobrecarga excessiva de processos, visa ao empoderamento dos 

cidadãos, à autorresponsabilização e à cultura de paz social.  

 

3.1 Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

A Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 118 foi publicada 

em 27 de janeiro de 2015 (CNMP, 2015) e instituiu a Política de Incentivo à 

Autocomposição no Ministério Público, que tem como objetivo assegurar a promoção 

da Justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação 

da Instituição.  

Samia Saad Gallotti Bonavides e Kelly Cristina Ferreira Tesserolli (2015, p. 01), 

demonstrando a importância da atuação resolutiva do Parquet, explicitam: 

 

Por essa normativa, o Ministério Público passa a ter como incumbência 
implementar e adotar mecanismos de autocomposição, como a negociação, 
a mediação, a conciliação, o processo restaurativo e as convenções 
processuais, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre 
tais mecanismos1 A adoção se justifica, principalmente, para privilegiar a 
atuação preventiva, de redução de litigiosidade e também a disseminação 
social da cultura de paz, por meio da participação do diálogo e do consenso. 

 

O Ministério Público, como instituição permanente, é uma das garantias 

fundamentais de acesso à justiça da sociedade, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(arts. 127, caput, e 129, da CR/1988), funções essenciais à efetiva promoção da 

justiça. 

 Alinhado com as várias disposições legais (art. 585, inciso II, do CPC; art. 57, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995; art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985, dentre 

outras), que conferem legitimidade ao Ministério Público para a construção de 

soluções autocompositivas, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao instituir 

Resolução nº 118/2014, estipula que cabe ao Ministério Público a implementação e 

adoção de mecanismos de autocomposição, como a negociação, a mediação, a 



conciliação, além de prestar atendimento e orientação ao cidadão sobre esses 

mecanismos (CNMP, 2014).  

Portanto, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao publicar a Resolução 

nº 118/2014, demonstra a sua preocupação no aprimoramento do perfil do Ministério 

Público resolutivo, alinhada com a tendência mundial ao adotar mecanismos de 

autocomposição pacífica dos conflitos. Prioriza, pois, uma política de permanente 

incentivo aos mecanismos de autocomposição extrajudicial, contribuindo diretamente 

com o Judiciário, ao reduzir a excessiva e, muitas vezes, desnecessária judicialização.  

 

3.2 Recomendação nº 01/2017 da Corregedoria-Geral do Ministério Público  

 

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais tem função 

orientadora dentro da Instituição. Desse modo, atenta à publicação da Lei Federal nº 

13.105, de 16 de março de 2015, ou seja, do Código de Processo Civil, e diante da 

importância da atuação dos seus membros e servidores, publicou a Recomendação 

nº 01/2017 que dispõe sobre a atuação do Ministério Público como órgão agente e 

interveniente no processo civil (CGMPMG, 2017). 

Todas as disposições gerais direcionadas ao Ministério Público, como órgão 

agente ou interveniente no processo civil, buscam zelar para que o Código de 

Processo Civil seja interpretado e concretizado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

No que diz respeito à novidade trazida pelo art. 3º Código de Processo Civil 

quanto à mediação e utilização de outros métodos de resolução consensual de 

conflitos, os parágrafos 2º e 3º explicitam o dever do Estado, por meio de seus juízes, 

membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos advogados 

em promoverem, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Além 

disso, atribui a eles a responsabilidade também de estimular outros métodos de 

solução consensual de conflitos judiciais e extrajudiciais (BRASIL, 1988).  Como 

segue: 

 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. 



§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. (grifo nosso). 

 

A Corregedoria-Geral do Ministério Público, no que diz respeito ao § 2º, do art. 

3º, da Recomendação nº 01/2017 (CGMPMG, 2017), orienta aos membros a 

priorizarem, sempre que possível, a resolução consensual dos conflitos em todas as 

suas áreas de atuação jurisdicional ou extrajurisdicional. Para tanto, aferirão a 

adequação, justiça e razoabilidade da resolução consensual, por intermédio da 

aplicabilidade de testes de fatores e/ou indicadores de resultado, amparados nas 

regras de experiência comum decorrentes da observação do que ordinariamente 

acontece nas atuações dos órgãos Institucionais do Ministério Público. 

Dessa feita, a Corregedoria-Geral do Ministério Público busca, com a 

Recomendação nº 01/2017, manter os membros do Ministério Público alinhados à 

função ministerial descrita do Código de Processo Civil, que passa a ter como recurso 

alternativo o uso de outros métodos de solução consensual de conflitos na busca de 

efetivação mais célere dos direitos fundamentais. 

 

3.3 A Autocomposição no âmbito do Ministério Público 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do Mapa Estratégico 

Nacional (CNMP, 2011), realizou o lançamento e a implantação do modelo de Gestão 

Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público, para o período de 2010-2015. 

No referido documento estão dispostos, missão, visão e valores do Ministério 

Público, como segue:  

 

Missão: Fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro, assegurando 
sua autonomia e unidade, para uma atuação responsável e socialmente 
efetiva. Visão: Ser o órgão de integração e desenvolvimento do Ministério 
Público brasileiro. Valores: Ética, Transparência, Pluralismo, Acessibilidade, 
Cooperação, Credibilidade, Inovação, Identidade Institucional, Valorização 
das Pessoas, Proatividade (grifo nosso). 

 

Consoante ao texto supracitado, Paulo Valério Dal Pai Moraes (2014, p. 21) 

nos ensina que 

 

nesse MAPA, é possível identificar, como missão do Ministério Público 
brasileiro a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 



sociais e individuais indisponíveis para a concretização dos valores 
democráticos e da cidadania. Nele também foi definido como “visão de 
futuro”, o objetivo de consolidar o Ministério Público brasileiro como uma 
“instituição reconhecida como transformadora da realidade social e 
essencial à preservação da ordem jurídica e da democracia” (grifo nosso). 

 

Nesse sentido, a fim de cumprir as diretrizes institucionais, foram eleitos quatro 

retornos para a sociedade, quais sejam: a) defesa dos direitos fundamentais; b) 

transformação social; c) indução de políticas públicas; d) diminuição da criminalidade 

e corrupção. E como instrumentos para se alcançar tais resultados foram definidos 

três processos: a) unidade institucional; b) eficiência da atuação institucional; c) 

comunicação e relacionamento (CNMP, 2011). (grifo nosso). 

No que tange à forma de pacificação de conflitos, nos ensina Paulo Valério Dal 

Pai Moraes (2014, p. 22) sobre a imprescindibilidade do processo de eficiência na 

atuação Ministério Público: 

 

No processo de eficiência da atuação institucional, devem ser ressaltadas 
a ampliação da atuação extrajudicial como forma de pacificação de 
conflitos, a atuação de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva e 
a celeridade procedimental. [...] (grifo nosso). 

 

É notório o esforço do Ministério Público, por meio de políticas institucionais, a 

exemplo da Recomendação CGMPMG nº 01/2017, em dar um retorno para a 

sociedade a partir de um perfil resolutivo a fim de manter a essência e a finalidade da 

instituição. Ainda sob os ensinamentos de Paulo Valério Dal Pai Moraes (2014, p. 23): 

 

Empreendimentos tão grandiosos como os identificados sob a denominação 
retornos para a sociedade precisam de organização, método, prática e 
lucidez, mas acima de tudo, precisam de princípios. Diretrizes valorativas que 
possam ser o alicerce da estrutura que se cria, de modo que ela não sucumba 
com o passar do tempo e das pessoas, permanecendo firme e forte, fazendo, 
assim, com que os princípios se integrem ao cotidiano e à cultura do 
Ministério Público. O primeiro desses princípios é o princípio da paz. 

 

Os métodos autocompositivos, diferentes dos meios heterocompositivos de 

solução de conflitos, encontrados no nosso sistema jurídico, conferem autonomia às 

partes para que construam juntas, com a ajuda de um mediador e, por meio de 

comportamentos colaborativos, uma solução para o problema.   

Segundo nos ensina Rodolfo de Camargo Mancuso (2010, p. 92-93): 

 



Os meios alternativos se apresentam como estradas vicinais, vocacionadas 
a recepcionar boa parte do congestionado tráfego das vias judiciárias 
estatais, de tudo resultando que o Judiciário possa resolver, com mais tempo 
e percucientemente, as lides efetivamente singulares (não 
repetitivas), complexas (de minimis non curat praetor!) e que se tenham 
revelado incompossíveis pelos outros meios, auto e heterocompositivos. 

 

A prática de autocomposição por parte do Ministério Público, além de reforçar 

a missão constitucional delegada à instituição, priorizando o diálogo e o consenso na 

resolução dos conflitos, também tem um efeito ainda mais forte ao estimular a cultura 

de paz social, o empoderamento dos envolvidos que, satisfeitos, propiciam a redução 

do índice de reincidência de processos. 

De acordo com Pinho e Durço (2010, p. 381), as diferenças entre e a 

Conciliação e a Mediação são tênues, porém, essencialmente significativas:  

 

A distinção entre mediação e conciliação é tarefa um tanto árdua. Alguns 
autores recomendam tratar os dois termos como sinônimos. Entretanto, na 
Itália os autores traduzem a palavra inglesa mediation para conciliazione, 
reservando o termo mediazione para a gestão dos conflitos em matéria 
familiar, social, escolástica e penal. Isto com o objetivo de distinguir 
claramente a atividade praticada pelo Estado em face da existência ou 
iminência de um processo (conciliazione), da atividade meramente 
espontânea de pacificação social, praticada em face da existência de conflitos 
latentes ou iminentes, mas sem que ainda se tenha cogitado do processo 
judicial (mediazione).  

 

A conciliação, no Manual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2010), foi 

definida como um processo autocompositivo breve no qual as partes ou os 

interessados são auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de 

pessoas sem interesse na causa, para assisti-las, por meio de técnicas adequadas, a 

chegar a uma solução ou a um acordo. 

No Manual de Mediação do CNJ (2015, p. 22) a recomendação para a 

conciliação no Poder Judiciário segue as diretrizes a saber:  

 

I além do acordo, uma efetiva harmonização social das partes;  
II restaurar, dentro dos limites possíveis, a relação social das partes;  
III utilizar técnicas persuasivas, mas não impositivas ou coercitivas para se 
alcançarem soluções;  
IV demorar suficientemente para que os interessados compreendam que o 
conciliador se importa com o caso e a solução encontrada;  
V humanizar o processo de resolução de disputas;  
VI preservar a intimidade dos interessados sempre que possível;  
VII visar a uma solução construtiva para o conflito, com enfoque prospectivo 
para a relação dos envolvidos;  
VIII permitir que as partes sintam-se ouvidas;  



IX utilizar-se de técnicas multidisciplinares para permitir que se encontrem 
soluções satisfatórias no menor prazo possível. 

 

Já a mediação, nos termos descritos no site do Conselho Nacional de Justiça, 

é uma forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, 

facilita o diálogo entre as partes, para que elas construam, com autonomia e 

solidariedade, a melhor solução para o problema. Em regra, é utilizada em conflitos 

multidimensionais, ou complexos. A Mediação é um procedimento estruturado, não 

tem um prazo definido, e pode terminar ou não em acordo, pois as partes têm 

autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus interesses e necessidades.  

Consoante nos ensina Fernanda Tartuce (2016, p. 52):  

 

Mediação é o meio consensual de abordagem de controvérsias em que uma 
pessoa isenta e devidamente capacitada atua tecnicamente para facilitar a 
comunicação entre as pessoas para propiciar que elas possam, a partir da 
restauração do diálogo, encontrar formas proveitosas de lidar com as 
disputas. 

 

Por sua vez, Diogo Assumpção Rezende de Almeida (2016, p. 01), de maneira 

mais detalhada descreve:  

 

A mediação, particularmente, é essencialmente um mecanismo extrajudicial 
para resolver conflitos. Deve ser buscada espontaneamente pelas partes que 
se encontram envolvidas em um problema e que não conseguem, por esforço 
próprio, resolvê-lo. Mediante técnicas que têm como objetivo a pacificação 
dos indivíduos, o mediador facilitará a abertura dos caminhos dialógicos para 
que os próprios protagonistas envolvidos no conflito envidem esforços para 
encontrar solução para o impasse, consensualmente, contribuindo assim 
para a preservação de relacionamentos que precisam ser mantidos, 
compondo a matriz de uma justiça coexistencial.  

 

O fato é que, tanto na mediação, quanto na conciliação, os procedimentos são 

norteados por princípios como: informalidade, simplicidade, economia processual, 

celeridade, oralidade e flexibilidade processual.  

Ademais, os mediadores e conciliadores atuam de acordo com princípios 

fundamentais, como: a confidencialidade, decisão informada, competência, 

imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 

vigentes, empoderamento e validação, que estão estabelecidos na Resolução 

125/2010 (CNJ, 2010). 

Na prática, significa dizer que, tanto na conciliação e mediação, ou por meio do 

uso de outras técnicas de resolução consensual de conflitos, as partes renunciam a 



parte do controle da disputa e, orientadas pelo conciliador ou mediador, podem se 

comunicar diretamente a fim de chegar a um consenso. 

Na lição de Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima Goettenauer de Oliveira 

(2014, p. 87): 

 

A negociação, a mediação a conciliação e os processos restaurativos são 
instrumentos efetivos de pacificação social, resolução e prevenção de litígios, 
controvérsias e problemas. A utilização apropriada destas técnicas em 
programas já implementados no Ministério Público tem reduzido a excessiva 
judicialização e tem levado os envolvidos, à satisfação, à pacificação, à não 
reincidência e ao empoderamento social.  

 

Dito isso, convém salientar que tanto na mediação, quanto na conciliação, as 

partes não são obrigadas a celebrar um acordo, ou seja, a mediação e a conciliação 

são alternativas em que se busca evitar a judicialização desnecessária, demonstrando 

também a importância da autoresponsabilização, cabendo as partes decidirem por um 

acordo. 

 

3.4 Desafios 

 

São muitos os desafios para se construir uma sociedade que busca a 

autocomposição como primeira alternativa para a resolução de conflitos. Hoje no 

Brasil a cultura demandista se baseia nos hábitos da sociedade, em que as partes 

envolvidas em um conflito, mais do que querer resolvê-lo, desejam vencer a outra. 

Estabelece-se assim uma cultura de litigiosidade, mesmo em pequenos problemas.  

 Nesse azimute, na visão de Gisele Câmara Groeninga (2011, p. 67), “muitas 

das partes tendem a interpretar a realidade das relações [...] como inocentes e outros 

como culpados”.  

Como também nos explicam Gregório Assagra de Almeida, Martha Silva 

Beltrame e Michel Betenjane Romano (2014, p. 130): 

 

A “cultura da sentença”, que se materializa na busca preferencial pela solução 
adjudicada do conflito ou controvérsia, infelizmente ainda prevalece no Brasil. 
Isto apresenta alguns inconvenientes, pois as partes abrem mãe da decisão 
de questões que poderiam ser resolvidas por elas próprias, e isso gera [...] 
frustração quando do recebimento da decisão. 

 

Esse perfil demandista da sociedade brasileira deságua na precária estrutura 

do judiciário brasileiro que, conforme o relatório Justiça em Números 2016 elaborado 



pelo Conselho Nacional de Justiça com referência o ano-base de 2015, demonstra 

que o Poder Judiciário conta com 7,9 juízes para cada 100 mil habitantes, número 

ainda mais baixo na Justiça Estadual, que cai para 5,4 juízes (CNJ, 2016).  

Esses números ainda revelam que hoje tramitam no Judiciário 

aproximadamente 102 milhões de processos, sendo que 74% deles encontram-se 

pendentes, ou seja, não receberam movimentação. Dados estes que indicam o que o 

Brasileiro conhece na prática, ou seja, a falta de efetividade da Justiça, ainda que o 

acesso a ela seja facilitado, considerada a possibilidade de obtenção do benefício da 

justiça gratuita, além da garantia da assistência judiciária, a cargo da Defensoria 

Pública (CNJ, 2016).  

Sobre a estrutura do Judiciário, Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima 

Goettenauer de Oliveira (2014, p. 84) ressaltam que 

 

o formato de solução de litígios usado hoje no Brasil [...] concentrado no 
Estado-Juiz, revela-se esgotado em face do aumento exponencial e 
progressivo das demandas sociais à Jurisdição, associado, ainda, a 
estruturas sempre deficitárias dos atores institucionais que atuam neste 
campo.  

 

Essa cultura de litígios, faz com que o Judiciário deixa de efetivar 

satisfatoriamente a tutela jurídica do direito ao cidadão, como nos explicam Gregório 

Assagra de Almeida, Martha Silva Beltrame e Michel Betenjane Romano (2014, p. 

118): 

 

[...] o número de processos em andamento aumentou e tem aumentado em 
progressão geométrica, contribuindo para o enorme volume de trabaho de 
juízes e servidores do Judiciário, intensificando a demora na prestação 
jurisdicional. Não é pretensão afirmar aqui que a utilização de meios 
consensuais de solução de conflitos é a única e principal solução para a atual 
situação de crise do Judiciário, manifestada congestionamento dos tribunais 
e pela demora na tramitação dos feitos. 

 

Como nos lembra Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima Goettenauer de 

Oliveira (2014, p. 77): “A ampliação do acesso à justiça para todos os brasileiros pode 

ser alcançada com o estímulo a uma série de medidas”.  

É necessário se trabalhar com políticas institucionais, seja pela efetividade do 

disposto no § 3º, do art. 3º, do Código de Processo Civil, bem como da Resolução nº 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e no âmbito do Ministério Público pela 

efetivação do conteúdo da Resolução do CNMP nº 118/2014 e da Recomendação 



CGMPMG nº 01/2017, que mantêm o foco nas práticas autocompositivas de resolução 

de conflitos. 

Contudo, somente teoria, documentos, textos e lei, não são suficientes. É 

imprescindível que a cultura de autocomposição nos conflitos inicie-se com os 

operadores do Direito, que são os agentes que representam o principal canal de 

comunicação dos cidadãos com o Judiciário.  

A cultura de uma sociedade surge de hábitos que vão se consolidando com o 

passar dos anos. Isto posto, para que a autocomposição seja vista como primeira 

alternativa faz-se necessário que desde já os estudantes de Direito tenham acesso a 

uma formação acadêmica consentânea com a cultura de pacificação social e com o 

perfil resolutivo, ao invés do estritamente adversarial. 

Boaventura de Souza Santos (2011, p. 81) elucida que “é necessário que haja 

uma evolução democrática da justiça em que para alcançar a democracia no judiciário 

se faz necessário uma revolução no ensino do direito e na formação permanente”. 

Acrescenta ainda que 

 

as funções que o sistema judicial está a ser chamado a desempenhar e o 
contexto social, político e cultural em que os vai desempenhar está em 
transformação. A despolitização da regulação social, o aumento das 
desigualdades sócias, a globalização das sociedades são realidades que 
criam um novo contexto a exigir novas funções à prática jurídica. É, por isso, 
que o ensino do direito e a formação, e muito especialmente a formação 
permanente, assume uma importância central, não só no aumento da eficácia 
do sistema judicial como, fundamentalmente, na sua transformação. 

 

Gregório Assagra de Almeida e Igor Lima Goettenauer de Oliveira (2014, p. 84) 

compartilham desse mesmo entendimento: 

 

Pode-se afirmar que vigente modelo de formação de bacharéis pelos cursos 
de Direito no Brasil é um dos grandes responsáveis pela cultura que privilegia 
as formas heterocompositivos e arbitrárias de se lidar com o conflito, como é 
o caso do processo judicial típico. Isso porque o estudante de Direito aprende, 
ao longo do curso, a litigar em juízo. Seu treinamento é voltado para a “guerra 
jurisdicional”, e para a percepção do conflito como sendo, necessariamente 
uma disputa que resultará “ganhadores” e “perdedores”. Os estudantes de 
Direito pouco aprendem sobre a pacificação social que pode ser alcançada 
por intermédio da humanização dos mecanismos de resolução dos litígios e 
da construção de uma cultura do diálogo que leva ao consenso e à paz. 

 

O Ministério Público, como instituição autônoma e independente para exercer 

as suas atribuições constitucionais e contribuir para a criação de uma cultura de 

autocomposição nos conflitos, além de políticas internas como a Resolução nº 118 do 



Conselho Nacional do Ministério Público, deve também ter assegurar a devida 

estruturação de todas as suas unidades, viabilizando cursos de aperfeiçoamento aos 

membros e servidores, bem como criando cargos técnicos que incluam especialidades 

multidisciplinares.  

Gregório Assagra de Almeida, Martha Silva Beltrame e Michel Betenjane 

Romano (2014, p. 118-119) chamam a atenção a esse respeito:   

 

[...] por isso, são imprescindíveis a sistematização e a ampliação do 
investimento para fortalecer a atuação extrajurisdicional do Ministério 
Público”. A mudança cultural interna para a compreensão do modelo do 
Ministério Público resolutivo faz-se necessária, especialmente com o preparo 
dos seus membros e servidores para o diálogo e consenso na resolução dos 
conflitos sociais.  

 

Por derradeiro, considerando que na autocomposição é essencial que as 

partes, de fato, tencionem a resolução do conflito, é fundamental que as instituições 

públicas que integram o sistema jurídico brasileiro, assim como as de ensino superior 

na formação jurídica, assumam a sua responsabilidade na missão de criação de uma 

cultura de pacificação. Isso porque o primeiro desafio para mudar o paradigma da 

cultura da solução pela sentença do juiz, para a cultura da solução pelas vias 

consensuais, é dar ao cidadão a alternativa da autocomposição para que ele faça uma 

escolha consciente sobre a necessidade de uma judicialização ou não do conflito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DIREITO SISTÊMICO 

 

O Direito Sistêmico é uma perspectiva de aplicação do direito positivado com o 

auxílio da abordagem sistêmica, ou seja, é uma possibilidade que considera a 

aplicação da lei material e processual, sob um prisma conglobante familiar. Desse 

modo, observa-se o conflito apresentado pelas partes, situado dentro de todo o 

contexto no qual elas estão inseridas, permitindo-se a constatação da sua real origem 

do problema. É que, não raro, até mesmo os contendores não têm consciência daquilo 

que efetivamente os levam a disputar um direito, sendo que, comumente, o problema 

apresentado como principal tem raízes mais profundas, as quais dificultam a própria 

eficácia da solução do conflito. 

O Direito Sistêmico, enquanto recurso alternativo que possibilita a constatação 

das dinâmicas existentes nas relações humanas, tem por base os estudos do alemão 

Bert Hellinger (2007, p. 14), que vislumbrou dois caminhos para a busca do 

conhecimento:  

 

Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é o 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. [...] pois somente 
quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à 
plenitude e suportá-la. [...] Esse movimento, que inicialmente se detém e 
depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Ele nos leva a conhecimentos 
diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento 
exploratório. Ambos se completam, porém. Pois também no movimento do 
conhecimento científico exploratório precisamos às vezes parar e dirigir o 
olhar do estreito para o amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o 
conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo 
e no próximo. 

 

Sobre a utilização da abordagem sistêmica, enquanto recurso na aplicação do 

direito material, o Juiz de Direito, Sami Storch que foi o precursor mundial da utilização 

da técnica no meio jurídico, definiu em seu blog (2010):  

 

A expressão “direito sistêmico”, no contexto aqui abordado, surgiu da análise 
do direito sob uma ótica baseada nas ordens superiores que regem as 
relações humanas, segundo a ciência das constelações familiares sistêmicas 
desenvolvida pelo terapeuta e filósofo alemão Bert Hellinger.  

 



No que concerne às diversas formas de emprego da visão sistêmica pelos 

profissionais do direito, o magistrado acrescenta que 

 

trata-se de uma ciência dos relacionamentos, válidas para relações humanas, 
organizacionais e relações jurídicas em geral, uma vez que toda relação 
constitui um sistema ou se constitui dentro de um sistema.  

 

Vislumbrando a eficácia do método, no âmbito da resolutividade de conflitos, o 

Procurador de Justiça Amilton Plácido da Rosa foi o precursor da utilização da 

abordagem sistêmica no Ministério Público brasileiro. Segundo ele, em entrevista ao 

Jornal Carta Forense (2016), o Direito Sistêmico é, “antes de tudo, uma postura. É 

uma nova forma de viver e de se fazer justiça, buscando o equilíbrio entre o dar e o 

receber, de modo a trazer paz para os envolvidos em um conflito”.  

 Corroborando a imprescindibilidade da utilização de métodos alternativos que 

incrementem e integrem a função institucional, tendentes à efetivação dos direitos dos 

destinatários da tutela estatal, José Rogério Cruz e Tucci (1999, p. 234) nos lembra 

que 

 

é de suma relevância que o processo civil disponha de mecanismos aptos a 
realizar a função institucional que lhe toca, qual seja, a de assegurar ao 
jurisdicionado que tenha razão praticamente tudo aquilo que, porventura, 
tenha direitos de receber. 

 

Alinhado a essa tendência de resolução de conflitos por meio da 

autocomposição e de métodos alternativos, oriunda da necessidade de redução dos 

elevados índices de processos no Judiciário, a atuação do Ministério Público por meio 

da abordagem sistêmica constitui uma das formas que possibilitam a atuação 

resolutiva e proativa da instituição.  Trata-se de um método que confere efetividade 

ao §3º, do art. 3º, do Código de Processo Civil, bem como à Resolução nº 118 do 

CNMP e à Recomendação nº 01/2017 da CGMP do Estado de Minas Gerais, mas 

principalmente que busca garantir uma intervenção mais efetiva e célere do Ministério 

Público enquanto guardião dos interesses da sociedade, nos termos do art. 127, 

caput, da Constituição. 

  

4.1 A Abordagem Sistêmica no âmbito resolutivo familiar  

 



Todos nós conhecemos a palavra família e o seu significado. Uns podem 

conceituar família como o conjunto de pessoas ligadas por um grau de parentesco, 

vivendo ou não num mesmo lar. Outros podem dizer que o conceito de família vai 

além dos vínculos sanguíneos. Se fosse indagado a dez pessoas diferentes sobre o 

significado de família, é provável que obteríamos dez diferentes respostas.  

Do ponto de vista técnico, a Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006) conceituou 

família como sendo a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

independentemente de orientação sexual” (art. 5º, inciso II, e parágrafo único). 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, enuncia que “a família é a 

base da sociedade e tem especial proteção do Estado” (BRASIL, 1988).  

Com efeito, é com a nossa família, de maneira geral, que passamos os nossos 

primeiros 18 anos de vida. É também neste período que experimentamos e 

aprendemos sobre os mais fortes sentimentos que norteiam o relacionamento familiar. 

Não é demasiado lembrar que o amor talvez seja o sentimento mais forte que o 

permeia.  

De igual forma, a experiência revela que, mesmo em um ambiente abundante 

em amor, seus componentes vivenciam sentimentos antagônicos, como por exemplo: 

a raiva, tensão, mágoa, ódio e frustrações.  

Independentemente do sentimento que esteja mais latente no relacionamento 

familiar, é inevitável o seu reflexo sobre esses indivíduos e a forma com que interagem 

entre si e na sociedade. Nesse cenário, John Paul Lederach (2012, p. 38) faz a 

seguinte observação: 

 

Presentes nos relacionamentos familiares de forma perene e constante, os 
conflitos muitas vezes atingem o bem-estar físico, a autoestima, a 
estabilidade emocional, a capacidade de percepção clara, integridade 
espiritual das pessoas envolvidas. 

 

E é justamente a partir desse quadro de conflito familiar que o indivíduo invoca 

a tutela do Estado, que assume a responsabilidade de lidar com os emaranhamentos 

familiares, com a incumbência de que dar uma solução concreta ao caso. 

Na descrição da juíza titular da 2ª vara da família e sucessões da comarca de 

São Vicente, São Paulo, Vanessa Aufíreo da Rocha (2016, p. 31): 

  



Por não conseguirem enxergar nos conflitos uma oportunidade para o 
crescimento e o amadurecimento, nem lidar com eles de forma dialógica, 
muitas pessoas procuram o Poder Judiciário, levando para o processo todos 
aqueles fortes sentimentos e transformando-o em um verdadeiro campo de 
batalha. 

   

Nesse contexto, os litigantes “esperam uma decisão justa, a qual, na percepção 

delas, implica não só lhes dar razão, mas também tirar a razão da outra parte” 

(GROENINGA, 2011, p. 67). 

É cediço que na maioria das vezes a legislação não acompanha o ritmo de 

evolução da sociedade, que cada vez mais experimenta novas formas de 

comunicação e de interação. Essa maneira multifacetada de os indivíduos 

relacionarem-se, considerado o imediatismo da comunicação, advindo da evolução 

tecnológica, fomenta um cenário propício a conflitos que desencadeia em mais 

demanda ao Estado. Logo, espera-se dos operadores do direito uma capacidade de 

resposta mais proativia e criativa, valendo-se de métodos alternativos de resolução 

de conflitos, além da mediação e conciliação, tudo com vista a garantir a efetividade 

da legislação vigente, inclusive, do disposto no §3º, do art. 3º, do CPC. 

Não é demasiado lembrar que a atuação do Estado, enquanto órgão 

responsável por dirimir os conflitos, deveria ser subsidiária. Contudo, não é o que se 

verifica na realidade brasileira.  

Os dados divulgados pelo CNJ, referente ao ano-base de 2015, revelam que 

tramitaram 835.440 processos de família no Judiciário brasileiro, que levam em média 

1 ano e 11 meses para serem resolvidos, somente na fase de conhecimento (CNJ, 

2010). Esses números demonstram a importância da proatividade e resolutividade 

esperada da comunidade jurídica, cuja atuação mantém-se adstrita ao perfil 

demandista.  

Além dessa cultura adversarial, que inevitavelmente é responsável pela 

banalização da judicialização, outro fator agravante é dificuldade da autocomposição 

no próprio ambiente familiar. Assim é que, não raro, o Estado transformou-se no 

principal e, talvez, o único meio para a resolução dos conflitos, o que não deveria 

ocorrer. Até porque muitas das respostas dadas pelo Estado desconsideram os 

emaranhamentos familiares, que são as principais raízes das celeumas.  

Acerca da subsidiariedade da intervenção estatal, enquanto balizador de 

conflitos, o Papa Francisco (2016, p. 125) discorrendo sobre família, enfatiza a 

importância desta enquanto principal e mais eficaz solucionador de seus conflitos: 



Falando da família afirmei que é o hospital mais próximo: quando alguém está 
doente é ali que encontra a cura. A família é a primeira escola das crianças, 
é o ponto imprescindível para os jovens, é o melhor lar para os idosos. 
Acrescento que a família é também a primeira escola da misericórdia, porque 
ali se é amado e se aprende a amar, se é perdoado e aprende-se a perdoar.  

 

Até que isso seja factível, o art. 3º, §3º do Código de Processo Civil, impõe aos 

operadores do direito a incumbência de promoverem a autocomposição, seja pela 

mediação, pela conciliação ou por outros métodos de solução consensual de conflitos. 

Nesse esteio, no âmbito do Ministério Público, a abordagem sistêmica pode 

representar, dentre outros, um recurso auxiliar no desempenho da atividade de seus 

órgãos na resolução dos conflitos familiares, que aportam diariamente nas 

Promotorias de Justiça. 

Conforme bem salientado pelos autores Gregório Assagra de Almeida, Martha 

Silva Beltrame e Michel Betenjane Romano (2014, p. 122-123): 

  

Além do Inquérito Civil, da Recomendação e do TAC, que possuem amparo 
no texto constitucional e no infraconstitucional, outros mecanismos legítimos, 
fundamentados no interesse social, poderão ser utilizados pelo Ministério 
Público para a defesa da sociedade (art. 1º, 3º, 127, caput, e art. 129, II, III e 
IX, todos da CF/1988). Com base na multifuncionalidade dos direitos e das 
garantias constitucionais e fundamentais, as técnicas de atuação devem ser 
flexibilizadas para atendar às necessidades do direito material. Outras 
técnicas legítimas de atuação também poderão ser utilizadas para atender às 
necessidades dos direitos e das garantias fundamentais, mesmo que não 
previstas expressamente em lei, como ocorre com a utilização de projetos 
sociais como legítimos mecanismos de atuação social pelo Ministério Público. 

 

Portanto, a viabilidade da abordagem sistêmica, no campo resolutivo da 

atuação ministerial nos conflitos de ordem familiar, tem por razão principal a 

possibilidade de se buscar soluções a partir da autocomposição, na medida em que 

propicia um olhar humanizado sobre todo o sistema, considerando as raízes 

profundas que desencadeiam tais embates. 

 

4.2 A descrição da abordagem sistêmica 

 

O objeto da abordagem sistêmica é a análise de um problema a partir de uma 

visão sobre o todo, ou seja, o contexto global na qual a problemática está inserida. 

Essa perspectiva conglobante pode ser feita com a utilização de diversos métodos, 

dentre os quais: as constelações sistêmicas familiares, estruturais ou organizacionais, 

bem como o coaching sistêmico. As de interesse para este trabalho são as 



constelações familiares, dada a sua pertinência na busca de soluções para os conflitos 

desta mesma natureza.  

Bert Hellinger, ao estudar as relações humanas, constatou padrões 

comportamentais que, quando vistos e submetidos a um olhar inclusivo, com a 

observância da ordem de chegada dos membros no sistema familiar, bem como do 

equilíbrio de troca entre eles, os emaranhamentos tornavam-se passíveis de 

resolução e os conflitos tendiam a se dissolver. Tais dinâmicas evidenciadas, como 

“leis sistêmicas”, foram intituladas por ele como “Ordens do Amor” e consideradas a 

partir do trinômio: Pertencimento, Hierarquia e Equilíbrio entre Dar e Receber 

(HELLINGER, 2006). 

Hellinger percebeu que esses princípios, quando violadas, constituíam os 

principais motivos dos conflitos familiares. Dessa percepção, extraiu que uma das 

formas de restabelecimento da paz familiar era a recomposição do status quo ante, 

ou seja, viabilizar que os integrantes dos núcleos familiares se recolocassem em seus 

respectivos lugares de origem na estrutura da família (HELLINGER, 2006). 

A respeito de tais princípios sistêmicos, Bert Hellinger (2006, p. 25) nos 

apresenta uma breve e inicial explicação:  

 

Em todos os nossos relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam 
umas sobre as outras de maneira complexa: A necessidade de pertencer, isto 
é, de vinculação. A necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e 
receber. A necessidade da segurança proporcionada pela convenção e 
previsibilidade sociais, isto é, a necessidade da ordem. Sentimos essas três 
necessidades com a premência de impulsos ou reações instintivas. Elas nos 
subjugam a forças que nos desafiam, exigem obediência, coagem e 
controlam; elas limitam as nossas escolhas e nos impingem, queiramos ou 
não, objetivos que entram em conflito com os nossos desejos e prazeres 
pessoais. 

 

Nos esclarece ainda que “Constelação familiar não é uma técnica ou método. 

É um caminho. Uma transição para um novo nível de consciência” (HELLINGER, 

2006).  

Trataremos a seguir dos três princípios sistêmicos: 

Como explica Bert Hellinger (2006, p. 27), o pertencimento é o princípio 

segundo o qual todos que integram um sistema familiar devem ter os seus respectivos 

lugares e papéis reconhecidos, de modo que, independentemente de suas histórias 

de vida e de seus comportamentos “positivos” ou “negativos”, são dignos de pertencer 

àquele sistema, senão vejamos: 



Agindo em prol da necessidade de pertinência, a consciência nos liga às 
pessoas e grupos necessários à nossa sobrevivência, independentemente 
das condições que estabelece para essa pertinência. Embora o carvalho não 
escolha o chão em que vai crescer, seu ambiente o afeta e ele se desenvolve 
diferentemente em campo aberto, numa floresta densa, num vale protegido 
ou num monte exposto aos ventos. Do mesmo modo, as crianças se adaptam 
sem questionamento aos grupos dentro dos quais nascem, e apegam-se a 
eles cm uma tenacidade que lembra o condicionamento. As crianças sentem 
sua ligação com a família sob a forme de amor e boa sorte, não importa se 
essa família as alimente ou as negligencie; para elas, os valores e hábitos 
familiares são bons, pouco importando as crenças e atos dessa família. 
(HELLINGER, 2006) 

 

E continua:  

 

No serviço da pertinência, a consciência reage a tudo o que estreite ou 
ameace nossos vínculos. Ela é inocente quando agimos de modo a assegurar 
a integração, e culpada quando, depois de nos afastarmos das normas do 
grupo, temos medo de que o nosso direito a pertencer a ele esteja ameaçado 
ou anulado. Como a maça amarrada à ponta de uma vara bem diante do 
focinho do cavalo e o chicote na mão do condutor culpa e inocência tem o 
mesmo objetivo. Puxam-nos e empurram-nos na mesma direção, 
preservando ciosamente nossos laços com a família e comunidade. 

  

Relativamente a essa mesma necessidade de o homem pertencer a um grupo, 

à qual se referiu Bert Hellinger, Dalmo de Abreu Dallari (2005, p. 10), nos relembra a 

afirmação de SANTO TOMÁS DE AQUINO, o mais expressivo seguidor de Aristóteles 

para quem “o homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, 

ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela necessidade”. E 

conclui:  

 

Reafirma-se, portanto, a existência de fatores naturais determinando que o 
homem procure a permanente associação com os outros homens, como 
forma normal de vida. Assim, como ARISTÓTELES, dissera que só os 
indivíduos de natureza vil ou superior procuram viver isolados. 

 

Portanto, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e Bert Hellinger, de perspectivas 

diferentes, destacam a necessidade do homem de pertencimento a um grupo ou 

sociedade.   

No que atina à segunda lei sistêmica, qual seja, O Equilíbrio entre Dar e 

Receber, Bert Hellinger (2004, p. 31) percebeu que os relacionamentos humanos para 

terem êxito necessitam de um equilíbrio entre aquilo que se dá e aquilo que se recebe. 

Do contrário, as relações sofrem um desgaste por sobrecarregar ou onerar um em 



detrimento do outro, circunstância esta que inevitavelmente conduzirá a conflitos de 

interesses e até mesmo a rompimento de vínculos: 

  

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

 

Nessa linha de raciocínio, em que o desequilíbrio entre o dar e o receber, não 

raro, implica a imputação de culpa ou responsabilidade de um ao outro, pelo fracasso 

da relação, o Papa Francisco (2016, p. 115), mais uma vez, ao discorrer sobre as 

dinâmicas evidenciadas nos relacionamentos, nos ensina que “A misericórdia e o 

perdão são importantes, mesmo nas relações sociais e nas relações entre os 

Estados”. E chama a atenção citando uma mensagem de João Paulo II na Jornada 

Mundial da paz de 2002: 

 

Não há justiça sem perdão e que a capacidade de perdão está na base de 
cada projeto de uma sociedade futura mais justa e solidária. A ausência de 
perdão e fazer justiça com as próprias mãos, “olho por olho, dente por dente”, 
arriscam a alimentar uma espiral de conflitos sem fim. 

  

Por fim, o terceiro princípio sistêmico vislumbrado por Bert Hellinger, qual seja, 

o da Hierarquia, enuncia que é salutar o respeito à ordem de chegada dos membros 

de uma família, de sorte que, quando a precedência não é respeitada, conflitos 

passam a ser inevitáveis, uma vez que se instala uma situação de violação estrutural 

daquele sistema familiar.  Nos dizeres de Hellinger (2006, p. 43): 

 

Em primeiro lugar, entendemos por “ordem” o conjunto de regras e 
convenções sociais que regem a vida comunitária de um grupo social. Todo 
relacionamento duradouro cria normas, regras, crenças e tabus que se 
tornam obrigatórios para os seus membros. Desse modo, os relacionamentos 
transformam-se em sistemas de relações providos de ordem e estrutura. As 
convenções sociais representam o modelo superficial que todos os membros 
aceitam, mas varia amplamente de grupo para grupo. As ordens marcam os 
limites da integração: os que aceitam as convenções pertencem ao grupo, os 
que não as seguem logo o deixam. [...] As ordens sociais governam o nosso 
comportamento dentro do grupo e dão forma aos nossos papéis ou funções; 
e nunca sentimos tanta culpa por violá-las do que quando rompemos a 
integração[...]. 



Também a respeito do princípio sistêmico da hierarquia, Hunter Beaumont 

(Hellinger, Weber & Beaumont, 2006, p. 13), diz que “ [...] a cura sobrevém quando 

nossas relações íntimas são recolocadas nessa ordem”.  

Fica evidenciado pelos estudos de Bert Hellinger que tais leis revelam a 

existência de uma consciência sistêmica, que atua nos nossos relacionamentos sem 

que percebamos, porque está situada em um nível de inconsciência humana, que, 

para ser acessada requer um olhar humanizado, destituído de julgamentos 

(HELLINGER, 2006). 

Nessa linha de pensamento, Bert Hellinger (2006, p. 44) esclarece que 

 

estas são as leis naturais ocultas que modelam e regem o comportamento 
dos sistemas das relações humanas. Elas constituem, em parte, as forças 
naturais da biologia e da evolução; a dinâmica geral de sistemas complexos 
que se manifestam em nossa intimidade; e as forças da Simetria Oculta do 
Amor que operam no interior da alma. 

 

E, ainda, acrescenta: 

 

Embora sem  percebê-las diretamente, podemos reconhecer as ordens 
dessa consciência oculta pelos seus efeitos, pela dor resultante de sua 
violação, pelo amor profundo e estável que elas alimentam. Frequentemente, 
obedecendo à nossa consciência pessoal, violamos as Ordens do Amor. 
Tragédias em família e nos relacionamentos íntimos [...] estão muitas vezes 
associadas a conflitos entre a consciência que preserva a integração, o dar e 
o receber, e a convenção social, e a consciência oculta que preserva o 
sistema familiar. Mas o afeto floresce quando a consciência pessoal e a 
convenção social se curvam às ordens e à simetria oculta do amor.  

 

Cumpre esclarecer, acerca da abordagem sistêmica por meio da constelação 

familiar, que tal método, apesar da denominação atribuída à técnica, não tem qualquer 

correspondência com o estudo da astrologia, tampouco possui conotação esotérica 

ou religiosa. Tal esclarecimento se faz necessário devido ao desafio de se traduzir 

uma palavra de origem alemã para outros idiomas.  

A palavra familienaufstellung, de origem alemã, por ocasião de sua tradução 

para o idioma inglês, recebeu a designação de “constellate”, devido ao verbo “stellen”. 

Por sua vez, os primeiros livros de Bert Hellinger foram traduzidos para o idioma 

português, a partir das obras em inglês. Logo, algo que deveria significar “colocação 

ou representação familiar”, passou a ser designado como “constelação”. Daí, muitas 

vezes o termo em português levar a uma compreensão equívoca do seu real 

significado (IDSV, 2017).   



Nesse cenário, a abordagem sistêmica, segundo os princípios estruturados por 

Bert Hellinger, constitui um norte para a compreensão das inúmeras questões trazidas 

diariamente ao Estado, à quem as partes delegam a solução de seus conflitos 

familiares. É exatamente nesse contexto que tal recurso multidisciplinar, entre outros, 

pode ser utilizado, pelo Ministério Público, como instrumento auxiliador na condução 

da autocomposição entre as partes que a ele se socorrem, no âmbito de seu papel 

proativo e resolutivo, enquanto facilitador daquela, na seara extrajudicial. 

Portanto, no seu mister de promotor da efetivação dos direitos fundamentais, 

pode o Ministério Público, também com o auxílio da abordagem sistêmica, propiciar 

um olhar humanizado na resolução dos conflitos familiares, estimulando a 

autorresponsabilidade, o empoderamento social e uma cultura de paz, alinhado ao § 

3º, do art. 3º, do Código de Processo Civil, da Resolução CNMP nº 118 e a 

Recomendação CGMP nº 01/2017, do Estado de Minas Gerais. 

 

4.3 A cultura de paz e a Dignidade da Pessoa Humana  

 

A paz é um ideal buscado por toda humanidade. A sua importância é clara e 

consta da Carta das Nações Unidas de 1945, ratificada pelo Brasil também no mesmo 

ano.  

 

Art. 1º - Os propósitos das Nações Unidas São: 2. Desenvolver relações entre 
as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 
autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao 
fortalecimento da paz universal; (grifo nosso). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, também assinada pelo 

Brasil, dispõe: 

  

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade da justiça e da paz no mundo. 

 

Ao Ministério Público, no cumprimento da sua missão institucional prevista pela 

CF/88, no art. 127, incumbe a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 1988).  



O CNMP, ao publicar a Resolução nº 118, busca assegurar a promoção da paz, 

por meio do acesso à justiça, incentivando à autocomposição, por intermédio do 

diálogo, do respeito, da tolerância etc (CNMP, 2014). 

Sob esse prisma, Samia Saad Gallotti Bonavides e Kelly Cristina Ferreira 

Tesserolli (2015, p. 01) nos lembram que 

 

o Conselho Nacional do Ministério Público, em dezembro de 2014, editou a 
Resolução 118 que estabelece, para o Ministério Público Brasileiro, a Política 
Nacional de Incentivo à Autocomposição. Por essa normativa, o Ministério 
Público passa a ter como incumbência implementar e adotar mecanismos de 
autocomposição, como a negociação, a mediação, a conciliação, o processo 
restaurativo e as convenções processuais, bem assim prestar atendimento e 
orientação ao cidadão sobre tais mecanismos. A adoção se justifica, 
principalmente, para privilegiar a atuação preventiva, de redução de 
litigiosidade e também a disseminação social da cultura de paz, por meio da 
participação do diálogo e do consenso. 

 

Por sua vez, Marlova Jovchelovitch Noleto (2010, p. 11-13), Coordenadora de 

Ciências Humanas e Sociais da UNESCO no Brasil, discursando sobre a importância 

da devida atenção à prevenção e à comunicação não violenta, no cenário da resolução 

de conflitos, contextualiza: 

 

A Cultura de Paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução 
não violenta dos conflitos. É uma cultura baseada em tolerância, 
solidariedade e compartilhamento em base cotidiana, uma cultura que 
respeita todos os direitos individuais - o princípio do pluralismo, que assegura 
e sustenta a liberdade de opinião - e que se empenha em prevenir conflitos 
resolvendo-os em suas fontes, que englobam novas ameaças não-militares 
para a paz e para a segurança como exclusão, pobreza extrema e 
degradação ambiental. A Cultura de Paz procura resolver os problemas por 
meio do diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e 
a violência inviáveis. 

 

É importante ressaltar que a cultura da paz, embora seja responsabilidade de 

cada cidadão, deve ser incentivada no universo jurídico, principalmente por todas as 

instituições, que devem promover o estímulo para que os seus respectivos membros 

estejam alinhados à promoção da pacificação social. Para Fernanda Lima e Vânia Vaz 

(2012, p. 18), "a chave da cultura de paz é a transformação da competição em 

cooperação". 

Nesse particular, um grande passo seria o aprimoramento por todos os 

operadores do direito de uma escuta de respeito para com o próximo, destituída de 

preconceitos e julgamentos. O que parece ser uma necessidade óbvia nem sempre 

na prática demonstra ser exercitada, a partir do momento que, não raro, presenciamos 



uma reatividade exacerbada no dia a dia forense, o que em nada contribui na 

pacificação dos conflitos. Pelo contrário, o que se verifica na prática é que muitos 

acordos deixam de ser celebrados pela intransigência dos próprios profissionais do 

Direito. 

O Papa Francisco (2016, p. 103), enquanto líder mundial, nos conduz à 

seguinte reflexão: 

 

Quando alguém começa a perceber que está enfermo na alma [...] e 
encaminha o coração na direção de um reconhecimento inicial do seu próprio 
pecado tem de encontrar as portas abertas e não fechadas. Tem de encontrar 
acolhida, não julgamento, preconceito ou condenação. Tem de ser ajudado e 
não expulso e marginalizado.  

 

Essa fala do Papa Francisco encontra ressonância em muitos contextos, mas, 

talvez, no meio jurídico, assume um papel relevante, uma vez que as terminologias 

próprias da técnica e do vocabulário erudito, muitas vezes, promovem um 

distanciamento do cidadão com o seu direito, o que reforça a importância do operador 

do direito em não olvidar a essência da sua função social, como ferramenta da busca 

pela justiça.  

Nesse sentido, com a maestria que lhe é peculiar, o Papa Francisco (2016, p. 

103-104) acrescenta que 

 

por vezes, existe o risco de os cristãos, com sua psicologia de doutores da 
Lei, [...] como neles muitas vezes existe hipocrisia, uma adesão formal à lei 
que esconde feridas profundas. [...] praticantes apenas no exterior, mas por 
dentro na sua interioridade ... hipócritas. Homens que viviam agarrados à 
palavra da Lei, mas que esqueciam o amor, homens que sabiam fechar as 
portas e marcar os limites.  

   

A abordagem sistêmica, além de constituir um recurso eficaz no auxílio da 

promoção da cultura de paz, a partir de sua contribuição na inclusão daqueles que de 

alguma forma foram alijados ou marginalizados de seus sistemas, assume relevância 

ainda em seu aspecto de valoração da dignidade da pessoa humana. A propósito, 

este princípio de tão fundamental consta no art. 1º, III, da CF/88 (BRASIL, 1988): 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos, III - a dignidade da pessoa 
humana. 

 



Francisco Tomazoli da Fonseca (2015, p. 91) sobre o princípio da dignidade 

Humana, destaca a sua natureza:  

 

A natureza jurídica do princípio da dignidade da pessoa humana tem origem 
na filosofia; desta forma é axiológica, banhada de valor, ligada a ideia de justo 
e bom, sendo assim a justificação ética dos direitos humanos e fundamentais. 
Todavia, a partir do momento em que integra o ordenamento constitucional, 
transita do filosófico para o jurídico, deixa de ser um valor moral fundamental 
e ganha status de princípio jurídico.  

 

Nessa mesma linha de pensamento, Luís Roberto Barroso (2010, p. 26), ao 

falar sobre a dignidade da pessoa humana no direito constitucional evidencia a 

eficácia imediata da norma constitucional:  

 

[...] utilizando a Constituição brasileira como parâmetro, é possível incluir no 
seu âmbito, como já feito na doutrina, o direito à educação básica, à saúde 
essencial, à assistência aos desamparados e ao acesso à justiça. Por integrar 
o núcleo essencial dos direitos fundamentais, o mínimo existencial tem 
eficácia direta e imediata, operando tal qual uma regra, não dependendo de 
prévio desenvolvimento pelo legislador. 

 

Nesse sentido, Francisco Tomazoli da Fonseca (2015, p. 95), ao mencionar a 

importância da “análise sistemática constitucional [...] já no preâmbulo, com seu viés 

não impositivo, mas tão somente hermenêutico”, também nos mostra a importância 

da interpretação sistemática, que encontra ressonância no próprio conteúdo da 

abordagem sistêmica, que confere primazia à análise conglobante de todo o contexto 

familiar.  

Nesse diapasão, a longa espera pela resolução dos conflitos familiares reflete 

a própria ineficácia na efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que as partes envolvidas, até que tenham a resposta do Estado, por vezes, 

perecem progressivamente mergulhadas nos emaranhamentos emocionais que 

envolvem a complexa dinâmica familiar.  

Isso porque os números do relatório, justiça em números 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, referente ao ano-base de 2015, revelam que os processos no 

direito de família, somente na fase de conhecimento, ou seja, na 1ª instância, tem 

duração média 1 ano e 11 meses, e na fase de execução, levam em 2 anos e 8 meses 

(CNJ, 2016).   

Logo, falar em acesso à justiça e em dignidade da pessoa humana, sem 

considerar o tempo razoável de duração dos litígios, representa flagrante desconexão 



com a essência do referido princípio, que aliada à busca de uma cultura de paz, devem 

ser o ideal de toda a comunidade jurídica. 

 

4.4 Iniciativas da abordagem sistêmica no âmbito jurídico 

 

A abordagem sistêmica, enquanto recurso que viabiliza um olhar profundo 

sobre as dinâmicas que envolvem as relações familiares, além de já ser aplicada em 

outros ramos, como por exemplo, a pedagogia e na área da saúde, na seara jurídica, 

também tem norteado novos rumos na busca pela autocomposição.  

 A pedagoga alemã Marianne Franke-Gricksch (2014, p. 142), sobre o uso dos 

elementos essenciais do pensamento sistêmico observa: 

 

Somos definitivamente capazes de mudar nossas emoções ou mesmo 
nossas ideias da realidade. Contudo, com isso não somos somente nós que 
mudamos, mas também nosso meio ambiente. [...] Nós somos os 
modeladores de nosso meio ambiente. Ao mesmo tempo, isso nos concede 
um poder com o qual somos também responsáveis por tudo que fazemos, 
pelas consequências de nossas ações e pelo estado de nosso mundo. 

 

Com efeito, tem sido crescente o número de iniciativas em vários segmentos 

da comunidade jurídica, o que demonstra a eficácia dessa abordagem, como 

instrumento multidisciplinar capaz de auxiliar os profissionais do direito, no uso de 

métodos alternativos de resolução de conflitos.  

Nesse sentido, essa iniciativa de conferir uma alternativa distinta da até então 

vigente, viciada em uma cultura eminentemente adversarial, vai ao encontro da 

efetivação da função social de todos os operadores do direito, na busca por uma 

justiça mais célere, eficiente e humana. 

 

4.4.1 A abordagem sistêmica no Ministério Público de Minas Gerais 

 

A 1ª Promotoria de Justiça de Itajubá, com atribuição na defesa dos idosos, 

deficientes e saúde, desde o ano de 2014, vem aprimorando sua atuação resolutiva e 

proativa, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), 

alinhado ao §3, do art. 3º, do Código de Processo Civil, à Resolução CNMP nº 110 e 

à Recomendação CGMPMG nº 01/2017. 



 No âmbito da atuação extrajudicial do Ministério Público, nos atendimentos aos 

idosos, em que são denunciadas situações de violação de direitos e de 

vulnerabilidade, contextualizadas por conflitos entre os membros da família, os 

números do Sistema de Registro Único (SRU) do MPMG, referentes aos anos de 

2014, 2015 e 2016, mostram que de um total de 340 casos apresentados à 1ª 

Promotoria de Itajubá-MG (1ª PJ de Itajubá-MG), 233 processos judiciais foram 

evitados, o que representam uma média de resolutividade de 77,6 %. 

 

Figura 1 – Período de 01/01/2014 a 21/12/2014 

 

 

Fonte: Sistema de Registro Único do Ministério Público de Minas Gerais 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Período de 01/01/2015 a 21/12/2015 

 

 

Fonte: Sistema de Registro Único do Ministério Público de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 – Período de 01/01/2016 a 21/12/2016 

 

 

Fonte: Sistema de Registro Único do Ministério Público de Minas Gerais 

 

Este índice de resolutividade representa um expressivo número de 

atendimentos com potencialidade para a deflagração de ações judiciais. Contudo, ao 

priorizar a resolução dos conflitos no âmbito extrajudicial, seja por meio de audiências, 

seja por meio de reuniões ou outros meios de intervenção, a 1ª PJ de Itajubá-MG com 

a sua atuação proativa, resolutiva e preventiva, vem contribuindo para a formação de 

uma cultura de paz.  

Além disso, o tempo de conclusão desses procedimentos, no âmbito da 1ª PJ, 

está bem distante daquele cenário de morosidade já conhecido, que inclusive tem 

ensejado inúmeras políticas institucionais no contexto da reforma do Judiciário, com 

vista à autocomposição não só na esfera judicial, como também na extrajudicial, a 

cargo de toda a comunidade jurídica.  



É também nesse contexto que surge a eficácia do recurso auxiliar da 

abordagem sistêmica utilizada pela 1ª PJ de Itajubá-MG, que tem contribuído para a 

sua atuação preventiva, proativa e resolutiva, assegurando inclusive a efetivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, a partir de um olhar humanizado e 

conglobante dos conflitos familiares.  

No tocante à abordagem sistêmica, além da escuta compassiva e da 

comunicação diferenciada promovida nas audiências e reuniões, a 1ª PJ de Itajubá-

MG tem promovido workshops públicos, nos quais conta com o trabalho voluntário de 

facilitadores da constelação sistêmica familiar, ocasiões em que casos concretos 

atendidos pela Promotoria são colocados e representados. 

Considerando a importância da integração de todos os órgãos voltados ao 

atendimento do público envolvido em conflitos familiares e acreditando nas 

contribuições de conhecimentos multidisciplinares, a 1º Promotoria de Itajubá-MG em 

tais eventos conta com a participação de operadores do direito, dentre outros 

profissionais da ajuda, como: assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, médicos, 

educadores, enfermeiros, bem como representantes de lideranças sociais e 

teológicas.  

Esses eventos são iniciados com uma palestra do Promotor de Justiça, que 

explica a importância de um despertar para uma cultura de paz, a começar pela forma 

com que os profissionais da ajuda recepcionam o seu público. Isso porque, em se 

tratando de famílias que apresentam questões de alta complexidade, como é o caso 

daqueles que aportam no Ministério Público, na maioria das vezes estão envolvidas 

situações de vulnerabilidade social, o que agrava a angústia da família em obter uma 

solução para seus problemas.  

 Nesse contexto, criar um ambiente em que a autocomposição possa ser vista 

como uma alternativa para a resolução do conflito, é o grande desafio, já que a eficácia 

da resolutividade pressupõe uma escuta compassiva, empática e destituída de 

julgamentos, especialmente se considerados os emaranhamentos complexos 

próprios dos casos atendidos pela 1ª PJ de Itajubá, qual seja, de família, da saúde, 

dos idosos e das pessoas com deficiência. 

O titular da 1ª Promotoria de Justiça, Elkio Uehara (2016), descrevendo sua 

preocupação no aprimoramento e na efetivação do perfil proativo, resolutivo e 

preventivo do Ministério Público, no âmbito extrajudicial, esclarece a importância do 

recurso da abordagem sistêmica nos casos de conflitos familiares em que atua: 



Por possibilitar um olhar diferenciado, sensível e profundo para as possíveis 
causas que desencadeiam o conflito familiar, ou seja, por viabilizar uma 
análise que vai além do conflito aparente, as constelações familiares 
propiciam uma abordagem mais humana na solução de imbróglios, 
especialmente num campo tão sensível socialmente, como o das relações 
familiares. Trata-se de um recurso interdisciplinar eficaz, para a estabilização 
das relações familiares e empoderamento de indivíduos em situação de 
vulnerabilidade, muitas vezes, em decorrência de inversão de papéis, de 
desordem ou ainda de hipóteses de exclusão de seus respectivos sistemas 
familiares e da própria sociedade. 

 

E completa, ainda, o Promotor:  

 

Em todas as situações concretas abordadas, os familiares envolvidos puderam entrar 
em contato com potenciais soluções, capazes de trazer a harmonização e pacificação 
em seus sistemas familiares. Tudo como forma de resolução extrajudicial de seus 
conflitos, oriundos de emanharamentos e de desordens familiares. 

 

Desse modo, por ocasião das colocações sistêmicas familiares, com o auxílio 

das facilitadoras, Gianeh Borges e Rúbia de Oliveira Vasquez, a 1ª PJ de Itajubá-MG 

pôde conferir oportunidade às famílias, por ela atendidas de colocarem as suas 

questões conflituosas e obterem uma melhor compreensão sobre os 

emaranhamentos que as impedem de resolverem seus conflitos de forma efetiva. 

Assim, por meio da técnica de Bert Hellinger, são escolhidos representantes 

para os principais membros da família envolvida, possibilitando a estes identificarem 

as raízes profundas de seus conflitos. A partir daí surge uma perspectiva para um 

recomeço, abrindo-se um caminho para uma nova forma de comunicação e de 

relacionamento, o que facilita, por consequência, a autocomposição.  

Com isso, a 1ª PJ de Itajubá-MG, valendo-se da abordagem sistêmica, tem 

integrado a técnica jurídica com o auxílio deste recurso multidisciplinar, que propicia 

um olhar mais humanizado, na forma de resolução dos conflitos. Logo, enquanto 

método alternativo de resolução consensual de conflitos, a abordagem sistêmica tem 

contribuído para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

estimulando a autorresponsabilidade, o empoderamento pessoal e social e, 

principalmente, a consolidação da cultura de paz. 

 

4.4.2 A abordagem sistêmica no Poder Judiciário 

 

No âmbito do Poder Judiciário, a abordagem sistêmica tem sido bem 

recepcionada por seus desembargadores e juízes, como método alternativo de 



resolução consensual de conflitos, à luz do §3º, do art. 3º, do Código de Processo Civil 

e da Resolução nº 125/2010 do CNJ. 

A respeito da essencialidade do apoio e participação da comunidade jurídica 

no uso de métodos alternativos para a resolução consensual de conflitos, Enia Cecilia 

Briquet (2016, p. 231) alude: 

 

a integração da cultura da Resolução Alternativa de Disputas à cultura jurídica 
é essencial que o tribunal obtenha e mantenha tanto o apoio como o empenho 
das quatro comunidades envolvidas: advogados, juízes, mediadores e os 
gestores do tribunal. 

 

Com efeito, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, extrai-se 

várias iniciativas e artigos que tratam sobre o uso das constelações sistêmicas 

familiares no Judiciário brasileiro. O uso dessa técnica desenvolvida por Bert Hellinger 

tem contribuído para humanizar as práticas de autocomposição nos conflitos que 

chegam ao Poder Judiciário. 

Em artigo publicado em 2016, pelo Conselho Nacional de Justiça, foi divulgado 

que pelo menos 11 Estados (Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Amapá) e o Distrito 

Federal estão utilizando a constelação familiar como reforço na resolução de conflitos 

(CNJ, 2016). 

O Juiz Sami Storch, da 2ª Vara de Família de Itabuna (BA), foi o primeiro 

magistrado a incluir a técnica da constelação familiar no Poder Judiciário como 

método alternativo de solução de conflitos. Como ele mesmo explica:  

 

Venho me dedicando ao estudo desse assunto desde o ano de 2004, quando 
tive meu primeiro contato com a terapia das constelações familiares e percebi 
que, além de ser uma terapia altamente eficaz na solução de questões 
pessoais, o conhecimento dessa ciência tem um potencial imenso para 
utilização na área jurídica, na qual tenho formação acadêmica e profissional. 
Isso porque, na prática, mesmo tendo as leis positivadas como referência, as 
pessoas nem sempre se guiam por elas em suas relações. Os conflitos entre 
grupos, pessoas ou internamente em cada indivíduo são provocados em 
geral por causas mais profundas do que um mero desentendimento pontual, 
e os autos de um processo judicial dificilmente refletem essa realidade 
complexa. Nesses casos, uma solução simplista imposta por uma lei ou por 
uma sentença judicial pode até trazer algum alívio momentâneo, uma trégua 
na relação conflituosa, mas às vezes não é capaz de solucionar 
verdadeiramente a questão, de trazer paz às pessoas. 

 

Ele elucida, ainda, que a sua atuação, por meio da técnica da constelação 

sistêmica familiar, possibilitou a resolução de inúmeros conflitos familiares, a partir do 



olhar humanizado que a abordagem sistêmica viabiliza. Assim, disse o magistrado 

que “o método contribui fortemente para o fim do conflito, que impacta tanto os atores 

diretos quanto os envolvidos indiretamente na causa, como filhos e família” (CNJ, 

2014). 

Sobre o expressivo índice de conciliação obtido, com o auxílio das constelações 

familiares, Sami Storch (CNJ, 2014), explica que 

 

em 2012 e 2013, a técnica foi levada aos cidadãos envolvidos em ações 
judiciais na Vara de Família do município de Castro Alves, a 191 km de 
Salvador. A maior parte dos conflitos dizia respeito a guarda de filhos, 
alimentos e divórcio. Foram seis reuniões, com três casos “constelados” por 
dia. Das 90 audiências dos processos nos quais pelo menos uma das partes 
participou da vivência de constelações, o índice de conciliações foi de 91%; 
nos demais, foi de 73%. Nos processos em que ambas as partes participaram 
da vivência de constelações, o índice de acordos foi de 100%. 

 

Conclui, outrossim, dizendo que em sua experiência “a Constelação familiar é 

um instrumento que pode melhorar ainda mais os resultados das sessões de 

conciliação, abrindo espaço para uma Justiça mais humana e eficiente na pacificação 

dos conflitos” (CNJ, 2014). 

Por sua vez, o TJDFT, por meio do Projeto Constelar e Conciliar, vem utilizando 

a técnica de constelação familiar sistêmica, em experiências realizadas na vara cível, 

de família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (DF). Na ocasião, a técnica foi 

aplicada em cerca de 52 processos, desde março de 2016, alcançando índice de 

acordos de 86%, com a participação das duas partes na dinâmica (CNJ, 2016) .  

A juíza Magáli Dallape Gomes, supervisora do projeto “Constelar e Conciliar”, 

afirma que 

 

depois de participarem da constelação, as partes ficam mais dispostas a 
chegar a um acordo. Isso é fato. A abordagem, além de humanizar a justiça 
dá novo ânimo para a busca de uma solução que seja benéfica aos 
envolvidos. Quem faz, percebe uma mudança em sua vida.  

 

Já na vara da infância e juventude de Brasília, no ano de 2015, houve oito 

atendimentos com adolescentes em situação de acolhimento, que segundo Adhara 

Campos os constelados que estavam afastados da família conseguiram uma sensível 

melhora na relação entre eles (CNJ, 2016).  

 



A constelação a amenizar o conflito deles com as famílias adotivas e, em 
outras situações, ajudou na reaproximação com os pais biológicos. Também 
foram percebidas mudanças positivas dos jovens no trato com as cuidadoras. 
 
 

O Tribunal de Justiça de Goiás, com o Projeto Mediação Familiar, do 3º Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Goiânia, ganhou o 

primeiro lugar no V Prêmio “Conciliar é legal”, promovido pelo Conselho Nacional de 

Justiça. A novidade apresentada no projeto era exatamente a utilização da técnica da 

constelação nas sessões de mediação. O projeto foi idealizado pelo juiz Paulo César 

Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos do tribunal, que declarou que “o índice de solução de conflitos 

com auxílio da técnica é de aproximadamente 94% das demandas (CNJ, 2016). 

Iniciativas semelhantes também ocorreram nos Tribunais de Justiça do Paraná 

e do Mato Grosso, que têm utilizado a técnica da Constelação familiar nos seus 

“Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania” (CEJUSC), como no caso 

de União da Vitória e da comarca de Sorriso (CNJ, 2016).  

O juiz Anderson Candiotto (CNJ, 2016), coordenador do Cejusc de Sorriso, 
destaca que 

 

O Poder Judiciário deve lançar mão de toda e qualquer forma lícita e 
adequada para a solução de conflitos de interesses, inclusive metodologia de 
constelação sistêmica, sempre focado na humanização do acesso ao sistema 
judicial, propiciando ambiente favorável e profícuo à mediação como 
instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana. 

 

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua Corregedoria-Geral da Justiça 

(CGJ-MT), realizou o projeto piloto idealizado pelo juiz da 1ª vara especializada de 

violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá, Jamilson Haddad Campos, 

com auxílio da orientadora sistêmica Gilmara Thomé. Nas palavras do magistrado 

(TJMT, 2016): 

 

Herdamos dos nossos familiares um patrimônio genético de crenças, hábitos 
e valores. E nesse ínterim também herdamos conflitos familiares não 
resolvidos por eles no passado, que podem ser repetidos inconscientemente, 
o que causa grande sofrimento aos descendentes. A constelação familiar 
oferece a possibilidade de solucionar estas questões no momento presente, 
num curto espaço de tempo. 

 

Sobre os resultados do trabalho que vem sendo realizado pelo TJMT, inclusive, 

no âmbito do sistema penitenciário, o magistrado defende também que propiciar um 



olhar humanizado na condução dos trabalhos junto às reeducandas, a partir de uma 

postura menos autoritária e mais empática, é garantir a devolução de paz para a 

sociedade (TJMT, 2016): 

 

É uma honra para o Judiciário estar realizando um trabalho magnífico desse. 
Não é fácil sairmos do gabinete, temos milhares de processos onde existem 
muitas dores também. O importante é o Poder Judiciário estar aqui para 
colaborar, seja através de outras constelações no sistema prisional feminino 
e masculino ou na 1ª Vara de Violência Doméstica, de modo a colaborar com 
o sistema prisional, buscar soluções junto ao Estado, trazer a pacificação 
social e contribuir de maneira real e responsável na vida do ser humano. 

 

O trabalho realizado na capital matogrossense, desde agosto de 2016, chamou 

a atenção da juíza da Comarca de Nobres, Sabrina Galdino, que relatou (TJMT, 2016):  

 

Logo que ouvi falar da constelação me interessei pelo método, pois acredito 
que temos que trabalhar mais que a Justiça de papel, então vim conhecer 
pessoalmente a iniciativa. O Direito Sistêmico é algo inovador e pretendo 
firmar parceria para implementar esta sistemática na comarca. Os 
jurisdicionados precisam ter acesso a essa técnica. 

 

Por sua vez, a juíza da terceira vara especializada de família e sucessões de 

Várzea Grande, MT, Jaqueline Cherulli, defende a aplicação da ciência desenvolvida 

por Bert Hellinger no Judiciário (TJMT, 2016): 

 

É o novo chegando. Tudo que é novo tem resistência. Às vezes é mais fácil 
criticar do que eu parar e me inteirar do que é, de onde veio, se tem dado 
resultados, onde já se aplicou. É até bom que as pessoas não acreditem, 
façam uma pesquisa e busquem como tem mexido com o Judiciário. É um 
trabalho de ponta que vem atender o que hoje o Direito Processual Civil tem 
como visão de solução, pacificação e resolução. É uma Justiça humanizada, 
que está mais próxima das partes e tenta mostrar um caminho, uma luz e 
uma solução. 

 

A desembargadora Clarice Claudino da Silva, Presidente do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJMT, 

fala sobre a importância de abrirmos a mente e trazer novos olhares para as pessoas, 

problemas e desafios. Ressaltou ainda os bons resultados que vêm sendo obtido por 

meio das constelações sistêmicas em Mato Grosso (TJMT, 2016):  

 

Assim que começaram a ver o trabalho científico das constelações muitos 
aderiram e muitos estão na fila aguardando uma oportunidade para aderir. O 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) da Infância e Juventude 
tem sido um grande laboratório neste sentido. É uma benção na vida de muita 



gente poder ser percebido e trabalhado não só na perspectiva de tentar 
recuperar os adolescentes, mas também para unir a família e resgatar os 
laços. 

 

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde já existe o projeto Justiça 

Sistêmica, a juíza Lizandra dos Passos, que atua na Vara Integrada de Parobé, explica 

(CNJ, 2016):  

 

Temos um projeto há quase um ano em Capão da Canoa que se chama 
Justiça Sistema. Ele trabalha com as constelações familiares na área da 
infância e juventude, violência doméstica e família em geral, e o curso está 
me proporcionado aprofundar ainda mais esse olhar sistêmico sobre as 
questões judiciais. Mato Grosso já está bem à frente na utilização desta 
técnica, na medida em que está capacitando os seus magistrados e 
servidores a atuar com ela. 

 

No que concerne ao Tribunal de Justiça de Alagoas, o método criado por Bert 

Hellinger, foi introduzido pelo magistrado Yulli Roter Maia, que expõe que, em todas 

as audiências em que o recurso foi empregado, obteve-se acordo. Chamou atenção 

ainda para a seguinte necessidade (TJAL, 2016):  

  

para conciliar, mediar e entender o que está acontecendo, muitas vezes é 
necessário se despir da toga para que ele encurte a distância entre as partes 
e ganhe confiança.  

 

Ainda em Alagoas, a técnica foi apresentada da Semana Nacional da 

Conciliação, por meio da juíza Juliana Batistela, titular da vara do único ofício de Santa 

Luzia do Norte. Ela ministrou um workshop para cerca de 50 pessoas envolvidas em 

35 processos de família em trâmite na comarca, relacionados à guarda de filhos, 

divórcio e pensão (TJAL, 2016).  

A magistrada acredita que a técnica faz com que as pessoas olhem para o seu 

interior:  

 

Esperamos que mesmo quando um casal decida se separar, façam isso de 
forma harmoniosa e com equilíbrio, principalmente quando possuem um 
vínculo forte, que é um filho.  

 

Além disso, a magistrada promoveu palestras para 40 jovens do 8º e 9º anos 

do ensino fundamental da Escola Municipal Silvestre Péricles, discursando sobre 



“Prevenção e Combate ao Uso de Drogas”, no Programa Justiça e Cidadania na 

Escola (PCJE), da Escola Superior da Magistratura (Esmal) (TJAL, 2016): 

 

Conversei com eles sobre o que leva as pessoas a usar drogas. Com esse 
método da constelação familiar, a pessoa visualiza todas as vidas que estão 
por trás da vida dela, e isso permite uma maior consciência de quem é a 
pessoa e do que contribuiu para ela ser o ser humano que ela é hoje. 

 

Na região sudeste, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro desenvolve o projeto 

Constelações pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania (Cejusc), do 

fórum regional da Leopoldina. O idealizador foi o juiz da 1ª vara de família da referida 

comarca, André Tredinnick, que também se vale da técnica de Bert Hellinger, 

explicando (CNJ, 2016): 

 

Muitas vezes, mesmo quando há acordo judicial, o conflito que levou uma 
família a procurar a Justiça permanece, gerando reincidência. Se o motivo 
inicial era a pensão alimentícia, o novo processo pode tratar da guarda, por 
exemplo. A constelação familiar não substitui um processo terapêutico, mas 
proporciona ferramentas para que as pessoas envolvidas encontrem, elas 
mesmas, soluções.  

 

 Também nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por 

meio da Coordenadoria da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem, em 

novembro de 2016, com o intuito de resgatar os vínculos familiares, iniciou a 

utilização do método da constelação familiar sistêmica no auxílio da resolução das 

divergências e dos conflitos (CNJ, 2016).  

A juíza Wilka Vilela Domingues, titular da 5ª vara de família e registro civil da 

capital pernambucana, com competência para decidir sobre divórcio, guarda, 

regulamentação de visitas, e alienação parental, esclareceu que 

 
utilizou o método em 30 processos de alto litígio, convidando os casais das 
ações para a palestra e vivência sobre a Constelação familiar Sistêmica como 
instrumento de resolução de conflitos no Poder Judiciário. E que a expectativa 
é que os casais, após esta prática, entrem em conciliação nos processos, que 
estão inscritos na 11ª Semana Nacional de Conciliação, promovida de [...], 
em todo o país.  

 

Por fim, o Tribunal de Justiça do Pará, a fim de contribuir para a solução dos 

conflitos que chegam ao Judiciário, iniciou o projeto piloto Aplicação das Constelações 

Familiares no Judiciário Paraense, que será implantado na 2ª e nas 4ª varas de família 



de Belém, e será conduzido pelas juízas Flávia Oliveira do Rosário e Eliane Figueiredo 

(CNJ, 2016). 

Segundo a coordenadora do Nupemec, desembargadora Dahil Paraense de 

Souza, “a constelação familiar é um método inovador que revela o que está por traz 

do conflito, possibilitando a real percepção do problema” (CNJ, 2016).  

Diante do exposto, fica evidente que o uso do método da constelação sistêmica 

familiar enquanto recurso alternativo de resolução consensual de conflitos, nos 

Tribunais brasileiros já é uma realidade. São os passos iniciais para a formação de 

uma cultura jurídica capaz de conduzir uma sociedade em direção a uma cultura de 

paz. Contudo, mais do que uma técnica, faz-se necessário que nossos magistrados 

não apenas julguem e apliquem as leis, mas que também estimulem a transformação 

social, a partir de um olhar humanizado, respeitoso e empático, que contribua para o 

diálogo entre os litigantes. É preciso bons manejadores para que essas sementes 

plantadas deem frutos para uma sociedade pacífica, fraterna e solidária, 

especialmente, diante do desafio da Justiça de julgar, sem julgar. 

 

4.4.3 - A abordagem sistêmica na Defensoria Pública 

  

No âmbito da Defensoria Pública, o uso da constelação sistêmica familiar, como 

método auxiliar na resolução consensual de conflitos familiares, tem dado os primeiros 

passos.  

Em João Pessoa, capital da paraíba, a constelação familiar foi tema do evento 

“Ciclo de Palestras - Um novo olhar sobre a Defensoria Pública” (DPEPA, 2016), que 

objetivou debater a atuação extrajudicial na resolução de conflitos pelos membros da 

Defensoria Pública. A solenidade foi promovida pela Associação Paraibana de 

Defensores Públicos (APDP-PB) e Defensoria Pública do Estado (DPE-PB) em 

parceria com a Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) e a Escola 

Nacional dos Defensores Públicos do Brasil (ENADEP).  

No debate sobre a atuação extrajudicial na resolução de conflitos pelos 

membros da Defensoria Pública, uma das palestrantes, a Advogada Alice Satin 

Carales enfatizou a necessidade do olhar humanizado e sem julgamento dos 

profissionais do direito diante do problema do outro. Em suas palavras, ressaltou o 

uso da técnica, como forma de "trazer o equilíbrio do sistema. Isso é inovador. A 

postura do direito sistêmico é a postura do não-julgamento”.  



O psicolólogo Paulo Pimont, outro palestrante do evento, reforçou a importância 

da visão do direito sistêmico no âmbito jurídico a fim de fortalecer o vínculo afetivo 

entre as partes envolvidas (DPEPA, 2016): 

 

O Direito Sistêmico tem uma visão pela qual só há direito quando a solução 
traz paz e equilíbrio para todo o sistema, ou seja, todos os envolvidos. 
Sempre que há uma exclusão coloca-se em risco todos os membros. A 
judicialização separa as vítimas. Ela separa as partes. Mas, na solução 
extrajudical de conflitos o panorama muda. 

 

No Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública promoveu em Belo Horizonte, 

no final de 2016, uma palestra para defensores públicos e servidores sobre a 

importância do uso da técnica da constelação na prática jurídica, que alinhada com a 

Resolução CNJ nº 125/2010, deve ser utilizada como método alternativo para 

estimular a resolução consensual de conflitos (DPMG, 2016).  

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Núcleo de 

Atendimento Especializado da Família (Naefa), em parceria com o Tribunal de Justiça 

do estado paraense, por seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (Nupemec), vem realizando eventos para tratar sobre a utilização 

da constelação familiar sistêmica no âmbito da Defensoria Pública (DPEPA, 2016). 

Alessandra Guedes, defensora pública e coordenadora do Naefa, explicou a 

importância de uma nova ferramenta que permite um olhar humanizado do profissional 

do direito ao lidar no trato das demandas familiares: 

 

Foi apresentado aos membros da Defensoria Pública uma nova ferramenta 
que contribuirá para a solução de conflitos, autoconhecimento e 
desenvolvimento humano.  A finalidade é uniformizar e fomentar a atuação 
na área especializada da família. 

 

 Nesse viés, Carmem Sisnando, pedagoga que faz parte do projeto do Tribunal 

de Justiça paraense, falou sobre a constelação familiar no mundo jurídico:  

 

O objetivo da Constelação dentro do Tribunal é ajudar as pessoas a se 
perceberem e a procurarem seus próprios caminhos de harmonia [...]. As 
pessoas me dizem que mudaram a percepção do problema e que indicariam 
o método para outras pessoas. 

 

 Na ocasião, a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, Rossana 

Parente, salientou a importância da busca de resolução consensual extrajudicial nos 



conflitos, "especialmente no que tange às relações familiares, que são complexas e, 

às vezes, as demandas judiciais tendem a agravar a situação de conflito” (DPEPA, 

2016). 

 Em conclusão, as iniciativas das Defensorias Públicas no Brasil de adotarem a 

constelação familiar como método alternativo de resolução consensual de conflitos, 

ainda que tímidas, são importantes para o despertar de um olhar mais humano e 

eficiente na solução de problemas familiares, a fim de se evitar a judicialização 

desnecessária.  

  

4.4.4 - A abordagem sistêmica na Ordem dos Advogados do Brasil 

 

No âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, o método das constelações 

sistêmicas, enquanto recurso auxiliar na resolução consensual de conflitos, nos 

termos do §3º, do art. 3º do Código de Processo Civil, já apresenta sinais de adesão. 

A OAB de Santa Catarina (OAB/SC) acaba de criar uma comissão de Direito 

Sistêmico, que objetiva reduzir a judicialização por meio do uso das constelações 

sistêmicas, como explica a advogada e presidente da comissão Eunice Schlieck 

(OAB-SC, 2017): 

 

olhar para a questão de forma sistêmica possibilita ao advogado desenvolver 
melhores acordos e contratos, além de atender demandas de forma mais 
efetiva e evitar a judicialização dos casos”. Outro fator determinante nas 
Constelações Sistêmicas “é promover acordos que preservam as relações 
humanas. 

 

A iniciativa da OAB/SC é endossada pela magistrada Vânia Petermann, que 

utiliza o método constelações no Juizado Especial e Vara da Família do Fórum do 

Norte da Ilha de Santa Catarina. 

Já a OAB do Distrito Federal, em setembro de 2016, promoveu a palestra 

intitulada “A Constelação como um Instrumento de Resolução de Conflitos no Poder 

Judiciário”, que contou com a participação de Adhara Campos Vieira, analista 

judiciária da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e da juíza Magáli 

Dellape Gomes, da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo 

Bandeirante como palestrantes (OAB-DF, 2016).  

A advogada, Liliana Barbosa do Nascimento Marquez, Presidente do 

IBDFAM/DF e Conselheira da OAB/DF, participou do evento e ressaltou a importância 



do uso de métodos alternativos na resolução de conflitos familiares, diante dos 

reflexos negativos que a demora da resposta estatal traz para o ambiente familiar: 

 

No Direito de Família, necessariamente, a conciliação e a mediação são 
muito importantes. A gente precisa caminhar juntos. Sentar, tentar conciliar e 
saber qual o real problema é muito importante e benéfico do que deixar a 
família por anos se arrastando para resolver um problema [...] Passa o tempo, 
perde a convivência e gera inimigos dentro da família. 

 

Recentemente, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), 

em parceria com a advogada Milena Patrícia da Silva, promoveu um workshop sobre 

a aplicação da constelação na mediação de conflitos familiares na busca da Justiça 

(OAB-PR, 2017). 

Essas iniciativas por parte da Ordem dos Advogados do Brasil são de 

fundamental relevância, na medida em que a atuação do advogado nos termos da 

CF/88 é essencial à função jurisdicional do Estado, de modo que a cultura de paz 

somente poderá ser alcançada se todos os pilares da justiça estiverem imbuídos no 

mesmo propósito, qual seja, a consolidação da pacificação social, valendo-se 

inclusive de meios de métodos alternativos de resolução consensual de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana previsto na Constituição Federal 

1988 é um anseio de toda humanidade. 

Sobre o acesso à Justiça, mais do que acessível, deve ser eficaz e eficiente, 

ou seja, há que ser célere e resolutiva, a ponto de não ensejar reincidências.  

Os números demonstram que o Judiciário brasileiro, diante de tantos 

processos, não consegue mais dar uma resposta em tempo adequado à sociedade, 

restando evidente que a justiça brasileira está longe desse ideal, seja pela falta de 

estrutura do Poder Judiciário, que não consegue acompanhar a evolução da 

sociedade, seja pela cultura da sociedade jurídica e acadêmica que incentivam a 

litigiosidade. 

Nesse sentido, o Ministério Público, enquanto instituição dotada de autonomia 

e independência funcional, é um pilar importante na estrutura da Justiça, na busca da 

satisfação dos anseios jurídicos da sociedade, no que diz respeito à resolução de 

conflitos.  

Assim, atenta aos números e à necessidade de consolidação também do perfil 

resolutivo e proativo do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público 

e a Corregedoria Geral do Ministério do Público, por meio da Resolução nº 118/2014 

e da Recomendação 01/2017, respectivamente, editaram tais documentos, como 

forma de acompanhar e estimular as ações de seus membros, no âmbito da 

autocomposição. 

Essa mudança de paradigmas de atuação do Ministério Público, aprimorando 

no âmbito extrajudicial seu perfil proativo e resolutivo, contribui significativamente com 

a promoção da cultura de paz e da efetivação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, visto que a judicialização fica relegada a segundo plano, o que reflete 

diretamente no número exacerbado de processos em andamento no Poder Judiciário, 

bem como influenciando no tempo de sua duração. 

Sob essa ótica, o Ministério Público encontra na abordagem sistêmica um 

precioso recurso auxiliar multidisciplinar, que leva em consideração não só a questão 

apresentada pelo indivíduo como causa principal do conflito, mas o contexto 

conglobante, o que conduz a um olhar profundo sobre as raízes que desencadeiam o 

emaranhamento familiar.  



Essa visão sistêmica pode ser demonstrada por meio do uso da técnica da 

constelação sistêmica familiar, criada por Bert Hellinger, que tem como base de 

aplicação as leis sistêmicas intituladas “As Ordens do Amor”, quais sejam, o Equilíbrio 

entre dar e receber, o Pertencimento e a Hierarquia, que possibilitam conhecer as 

dinâmicas ocultas que norteiam o conflito, sob uma perspectiva isenta de julgamento, 

que, conhecida, abre caminhos para a resolução consensual da demanda. 

A família enquanto base da sociedade há que ser considerada não só do ponto 

de vista estrutural, mas também em seu contexto intrínseco. Um olhar humanizado 

sobre o conteúdo dessa estrutura familiar é de suma importância, na medida em que 

o alto índice de conflitos oriundos do rompimento de vínculos afetivos nos leva a 

concluir a imprescindibilidade de mudança de paradigmas no trato destes problemas 

que aportam diuturnamente no Estado. 

Portanto, não há como olvidar que tais conflitos trazem consigo toda a dor, 

sofrimento, angústia e raiva, sentimentos estes experimentados muitas vezes pela 

dificuldade de compreensão do amor que envolve as relações familiares. Logo, 

considerando que toda essa gama de sentimentos tem como origem o amor, ainda 

que distorcido, a solução para tais conflitos não pode estar distante do próprio 

elemento essencial das relações humanas, qual seja, o amor.  

Esse trabalho buscou demonstrar a importância da atuação do Ministério 

Público nas demandas extrajudiciais no âmbito familiar, por meio da autocomposição, 

inclusive com o auxílio do método alternativo multidisciplinar da visão sistêmica. Com 

isso, o Ministério Público encontra mais um recurso capaz de auxiliá-lo em seu perfil 

proativo e resolutivo, invocando a tutela jurisdicional somente em caráter excepcional, 

contribuindo para a redução do número de processos em andamento no Poder 

Judiciário, cumprindo com sua função institucional no estímulo da formação de uma 

cultura de paz, sedimentada na autorresponsabilização e no empoderamento social.  

Nesse sentido, espera-se que os agentes do Estado possam, na aplicação da 

lei, integrar a técnica jurídica com um olhar humanizado e sensível aos sentimentos 

que norteiam os conflitos familiares. Assim, ainda que não seja possível alcançar, a 

curto prazo, o ideal de uma Justiça mais justa, que os operadores do direito possam, 

com seus exemplos de lidar com a resolução de conflitos, inspirar as partes envolvidas 

a buscar caminhos alternativos, em que estejam inseridas a escuta compassiva, a 

tolerância, o amor e o respeito ao próximo, com vista à autorresponsabilidade, ao 

empoderamento social e à cultura de paz. 
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