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RESUMO 

 

Esta monografia objetiva demonstrar como as Constelações Familiares podem 

contribuir para solucionar conflitos no Direito de Família, sendo observada sua 

aplicação para auxiliar as partes envolvidas na identificação do que deve ser 

esclarecido e integrado, como meio para o restabelecimento das ordens sistêmicas do 

amor, possibilitando e permitindo uma decisão harmoniosa para os envolvidos. Trata-se 

de um recurso que pode ser utilizado pelos construtores do Direito, facilitando a 

identificação das causas do conflito. A pergunta de partida que norteou esta pesquisa 

foi como e em que medida as Constelações Familiares podem contribuir para solucionar 

conflitos no Direito de Família. O trabalho aborda o que é Constelação Familiar e o seu 

objetivo, apresentando que ela foi introduzida no Judiciário brasileiro como um dos 

métodos alternativos de resolução de conflitos, previstos na Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) nº 125/2010 e no Novo Código de Processo Civil (NCPC). 

Reflete, ainda, na seara do Direito de Família, quando podem ser usadas as 

Constelações Familiares e qual tem sido sua eficácia. Justifica-se pelas evidências de 

benefícios que as Constelações Familiares como método alternativo para a solução de 

conflitos tem trazido às partes, buscando-se comprovar a hipótese de ser um meio para 

o acesso a uma solução mais harmônica e satisfatória, ou seja, uma solução capaz de 

resolver a questão de modo mais integrado, trazendo paz e tranquilidade às pessoas 

envolvidas. A metodologia utilizada para a confecção do referido trabalho é teórica, 

descritiva, qualitativa e bibliográfica, de natureza interdisciplinar, propondo um diálogo 

do Direito com outras áreas do saber. Visualiza-se que a utilização das Constelações 

Familiares, por ser nova, é passível de adequações e adaptações, embora já apresente 

resultados positivos do modo que vem sendo aplicada.  

 

Palavras-chave: Direito Sistêmico. Constelação Familiar. Solução de conflitos. Direito 

de Família. 
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ABSTRACT 

 

This objective monograph as a Constellation Family members can contribute to the 

obtaining of conflicts in the Right of Family, and their implementations may be more 

important for the identification of copyright, allowing a harmonious decision for those 

involved. It is a resource that can be used by law-makers, making it easier to identify the 

causes of the conflict. A starting question to the north is the research and the decision 

as Family Constellations can help to achieve conflicts in the Right of Family. "What can 

you get if it is not a judiciary and not a new code of conduct?" Civil Procedure (NCPC). It 

also reflects on the Family Law section, when they can be used as Family Constellations 

and what their opinion is. It is justified by the evidence of benefits such as Family 

Constellations as the alternative method for a solution of problems has brought to the 

parties, seeking a hypothesis of being a means to access a more harmonic and 

satisfactory solution, ie a solution power solve a more integrated issue, bringing peace 

and tranquility to the people involved. A methodology used for soil preparation is applied 

in a theoretical, descriptive, qualitative and bibliographical way, of an interdisciplinary 

nature, with a dialogue with other areas of knowledge. It is seen that use from Family 

Constellations, being new, is subject to adjustments and adaptations, although it is 

already one of the positive results of the way that has been applied. 

 

Keywords: Systemic Law. Family Constellation. Conflict resolution. Family right. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A sociedade há muito solicita uma resposta mais humanizada, célere e que 

realmente proporcione, promova e possibilite um aprimoramento da justiça no sentido 

do alcance da paz social. Esta busca que vem orientando várias iniciativas, no sentido 

de humanizar o Poder Judiciário, numa tentativa de modificar a realidade atual, 

marcada pela morosidade, pela burocratização e pela prevalência da cultura do litígio.  

Para se ter uma ideia, em 2017, segundo dados do Conselho Nacional de 

Justiça (2018) o Judiciário conta com cerca de 80,1 milhões de disputas judiciais das 

mais diversas naturezas que aguardam uma solução. 

A partir desse cenário desafiador é que se deve olhar a Resolução n° 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre o uso da 

conciliação e da mediação, e que nasceu da premissa de que cabe ao Judiciário 

estabelecer uma política pública de tratamento apropriado aos conflitos de interesses 

resolvidos no seu âmbito.  

Nesse novo modelo, espera-se que o Judiciário tenha uma atitude 

pacificadora, pois se intensifica a inquietação e a preocupação com o uso de meios que 

visam a uma maior eficiência na composição das disputas, na medida em que essa 

escolha poderá refletir na efetividade do sistema de resolução de conflitos, implicando, 

por exemplo, na redução de movimentações processuais, seja em sede recursal, ou de 

rediscussões em torno de um mesmo tema por partes incorformadas com decisões 

concedidas.  

A Resolução trouxe essa possibilidade de tratativa, por onde é possível 

articular e consolidar uma postura sistêmica do construtor do Direito, a partir da 

incorporação das leis sistêmicas de Bert Hellinger (teólogo, filósofo e psicólogo, 

idealizador das Contelações Familiares) em sua prática profissional. De acordo com 

estas leis, todos devem ser vistos como membros de um sistema, que juntos buscam a 

melhor solução para o conflito social existente. 

Faz-se necessário, neste momento, esclarecer que, no presente trabalho, as 

palavras operador e construtor do Direito são utilizadas, conceitualmente, de forma 

distinta: para operador observa-se uma atuação do profissional do Direito mais 
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tradicional, simplista, cartesiana, em que prevalece uma adequação do caso à letra da 

lei; já o construtor do Direito é aquele em cuja prática se observa um olhar mais 

sistêmico e interdisciplinar, integrando toda a complexidade necessária para a atuação 

do profissional do Direito Sistêmico. Essa distinção será necessária durante toda a 

leitura do trabalho.   

Como uma solução alternativa para a resolução dos conflitos, a Constelação 

é um conjunto de técnicas humanizadas, utilizadas para ampliar a percepção dos 

sujeitos envolvidos em situações conflituosas (emaranhamentos), ampliando o foco 

sobre a questão e tentando identificar as causas do problema a partir da identificação 

de certos padrões comportamentais familiares, os quais, vindos à tona, podem ser 

quebrados. Assim, aprende-se a observar e considerar o que não é dito pelo cidadão 

que busca a justiça e a ajuda do Estado, aquilo que está nas entrelinhas, mas que 

impacta diretamente na ação e na comunicação interpessoal (verbal, escrita e corporal). 

O método costuma se utilizar de representantes de pessoas do sistema 

familiar do sujeito trabalhado (cliente), os quais, por razões ainda não completamente 

conhecidas, apresentam padrões de comportamento e reações semelhantes a de seus 

representados, facilitando a identificação de do que deve mudar na dinâmica familiar, 

de sorte a restabelecer as ordens sistêmicas (ordens do amor).  

Trata-se de uma técnica que procura trazer clareza para resolver conflitos 

mais rapidamente e otimizar o tempo de tramitação de processos, conquistando 

segurança na atuação jurídica, por meio da resolução de dilemas de forma mais 

diligente e eficaz. A aplicação da técnica pode ocorrer, inclusive, antes ou após a 

interposição de um processo judicial, e, em qualquer fase em que este se encontre uma 

lide.  

A experiência vivenciada pelo magistrado Sami Storch demonstra um índice 

de acordo de 100% em processos judiciais onde as partes participaram do método 

terapêutico. 

Segundo Hellinger, as ordens do amor ou leis sistêmicas são o alicerce 

organizador e agregador do pensamento sistêmico, que a todos inclui, respeita e que 

busca o equilíbrio entre o dar e o receber, regendo, assim, as relações humanas. 
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Estar atento à inobservância destas leis auxilia o aplicador do Direito a 

identificar as motivações profundas dos conflitos judiciais. Com a aplicação deste 

recurso, sua principal expectativa é que possa atenuar as demandas nos processos 

judiciais, com a finalidade de obter celeridade no Judiciário, de modo a solucionar os 

conflitos pacífica e harmoniosamente. 

O Direito Sistêmico se propõe a encontrar, assim, uma solução sustentável 

para o conflito. Essa solução não poderá nunca se focar em apenas uma das partes, 

mas precisará considerar e abranger todo o sistema envolvido no conflito. Portanto, a 

expressão Direito Sistêmico representa a atuação dos profissionais do Direito, não com 

um olhar apenas processualista, legalista, mas sim, sistêmico, em que as leis 

sistêmicas são aplicadas aos conflitos, seja em vivências, reuniões individuais ou 

coletivas ou em audiências de mediação. 

O Direito Sistêmico propõe a busca de uma solução, não mais focada 

apenas na óptica competitiva, mas sim cooperativa, o que vem perfeitamente ao 

encontro da demanda de pacificação social e se distancia da visão opositiva, belicosa e 

dual, hoje ainda muito utilizada pelos profissionais do Direito.  

Quando um juiz de Direito recebe as partes e seus advogados com essa 

postura, de acolhimento e de cooperação, a audiência ocorre de uma forma harmônica 

e conciliadora. Os envolvidos tendem a sentir o respeito que reina no ambiente e 

percebem que o resultado poderá ser bom para todos os envolvidos no problema, 

obtendo uma melhor solução. 

A escolha pelo tema desta monografia ocorreu quando, em dinâmicas de 

Constelação Familiar, no âmbito terapêutico, tomou-se conhecimento de sua introdução 

na esfera jurídica. Este fato se deu antes mesmo do meu ingresso no curso do Direito e, 

inclusive, despertou a intenção de, no futuro, vir a trabalhar na área.  

Destaca-se, em especial, que o método foi pioneiramente aplicado no Direito 

pelo juiz estadual Sami Storch, na Bahia, e, atualmente, está sendo disseminado em 

várias unidades da federação, inclusive no Ceará, por meio da juíza Maria das Graças 

Quental, no âmbito do Programa Olhares e Fazeres, que funciona junto à Vara de 

Execução de Penas Alternativas em Fortaleza.  
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Este trabalho, pioneiro no Centro Universitário 7 de Setembro, traz a 

importância desta temática inovadora, trazendo possibilidades de compreensão mais 

ampla das nuances de um processo – que pode carregar questões profundas daquele 

núcleo familiar e das relações – quando da aplicação da lei numa lide, podendo 

representar uma quebra de paradigmas.   

Diante disso, a pergunta de partida que norteou esta pesquisa foi como e em 

que medida as Constelações Familiares podem contribuir para solucionar conflitos no 

Direito de Família, conforme Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 

125/2010 e previsão nos dispositivos do Novo Código de Processo Civil (NCPC), arts. 

2º, 3º e 6º, podendo servir de suporte aos juízes na solução de conflitos, atendendo a 

demanda das partes por uma solução satisfativa. Ressalte-se que isso não significa 

qualquer tipo de conivência com eventuais infratores, mas sim, que a noção de justiça 

envolve punição e ressocialização, não devendo ser confundida com a vingança.  

Tem-se como objetivo geral investigar como e em que medida o uso das 

Constelações Familiares podem contribuir para solucionar conflitos no Direito de 

Família e os objetivos específicos são: conceituar o que é a Constelação Familiar e 

como ela foi introduzida no Judiciário; demonstrar como o uso de métodos alternativos, 

como a Constelação Familiar, pode ajudar as partes envolvidas (litigantes, advogados e 

juízes) na solução de conflitos no Direito de Família, conforme Resolução do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) nº 125/2010 e previsão nos dispositivos do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), lei 13.105/2015, arts. 2º, 3º e 6º; quando as Constelações 

Familiares podem ser utilizadas no Direito de Família e qual é a sua potencial eficácia.  

A metodologia utilizada para a confecção do referido trabalho é teórica, 

descritiva e bibliográfica, por meio de um estudo dos assuntos abordados, a fim de 

evidenciar e contribuir para uma análise que explique, fundadamente o presente 

assunto, no entanto, frisa-se o método indutivo, pois por meio dele que se deu a 

adequação do presente trabalho, procurando relacionar conceitos fixados entre si, sua 

observação para a construção do conhecimento, proporcionando uma  fundamentação 

da conclusão, mas não encerrando. A abordagem qualitativa se fez presente, utilizando 

dados coletados para buscar entender o problema e a situação mediante percepções, 
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sendo também interdisciplinar, posto que dialogou com várias áreas de conhecimento, 

tais como Direito, Psicologia, Sociologia e Administração. 

A monografia está dividida em três capítulos de desenvolvimento, além desta 

introdução, considerações finais e referências. No primeiro momento do trabalho, 

aborda-se o que é Constelação Familiar (leis de base), qual o seu objetivo, como foi 

introduzida no Judiciário e a transdisciplinaridade. 

Na sequência, serão caracterizados os métodos alternativos que podem ser 

usados para resolução de conflitos no Judiciário, de acordo com o Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), arts. 2º, 3º e 6º, entre os quais se insere o uso da Constelação 

Familiar, a qual, especificamente, pode ajudar as partes envolvidas no processo na 

solução de conflitos, conceitua-se o Direito Sistêmico e a Advocacia Sistêmica, bem 

como as habilidades e competências necessárias aos profissionais desta área.  

Posteriormente, será analisado como é utilizada a Constelação Familiar no 

processo de solução de conflitos no Direito de Família, explicando como a técnica é 

empregada (utilizada antes da audiência de mediação, com a finalidade de “esclarecer” 

as partes o que está oculto no seu conflito, resultando de forma benigna na solução do 

litígio), além de analisar sua aplicabilidade nos instrumentos da dissolução conjugal, de 

guarda dos filhos menores após a dissolução conjugal, de alienação parental e adoção, 

foco principal deste estudo.  



14 
 

  



15 
 

  

2. O DIREITO SISTÊMICO E AS CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

 

No contexto da transformação do paradigma vivenciado pela Justiça, saindo 

de uma cominação da sanção por meio dos procedimentos puramente punitivos e 

buscando uma solução mais integradora para as partes, com uma compreensão e uma 

investigação dos motivos mais profundos que levam as pessoas à transgressão, surge 

o Direito Sistêmico. 

Segundo um caminho do bem e da paz, muitas pessoas almejam os 

desejados sentimentos de pertencimento e de reconhecimento social. Quando estes 

não acontecem, as situações difíceis familiares ou pessoais impõem reflexos negativos 

na formação da personalidade e na vida habitual, tudo de forma a desenvolver, nesse 

ser humano, um sentimento depreciativo de autoestima. Essas situações desafiantes 

podem acontecer motivadas por uma série de fatores, inclusive inconscientes para 

aquele ser, e podem gerar uma série de conflitos no decorrer da vida, que, recebem o 

nome de emaranhamentos. 

É compreensível que assim aconteça por conta das circunstâncias de vida 

em que estão inseridos grande número de pessoas, habituadas com as mais duras 

condições, privadas de oportunidades, desejos e sonhos e desestimuladas pelos 

familiares e pela realidade, o que gera, para elas, a percepção de que as condições 

existenciais que lhe foram impostas são implacáveis e intransponíveis. 

A Constelação Familiar e sua aplicação no Direito tem essa finalidade, esse 

propósito de revelar o inconsciente e os motivos mais profundos, que levam a adotar 

determinados procedimentos, condutas e comportamentos diante das situações 

desafiantes da vida. 

Neste capítulo, será abordado o que é a Constelação Familiar, bem como o 

conceito de Direito Sistêmico e como este pode ajudar na consecução de uma justiça 

que busca a cura, por meio de soluções profundas e duradouras.  
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2.1 O QUE É CONSTELAÇÃO FAMILIAR  

 

Antes mesmo de partir para a explicação do conceito de Constelação 

Familiar, importante explorar quem é o seu fundador ou descobridor. Anton 

Suitbert Hellinger nasceu na Alemanha, no dia 18 de dezembro de 1925. Foi 

sacerdote e missionário dos Zulus, atuando na África do Sul por 16 anos, exercendo as 

funções de educador, psicanalista, terapeuta corporal, terapeuta de dinâmica de grupo 

e terapeuta familiar, conforme relatam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 25).  

A técnica desenvolvida por Bert Hellinger é um método psicoterápico com 

uma abordagem sistêmica, que estuda as emoções e energias do sujeito que, 

consciente e inconscientemente, acumulam-se, também, compreendendo todos os 

fatores que pertencem ao seu sistema ou campo familiar, fundamentando-se em 

conceitos da Sociologia, Psicologia, Fenomenologia, Psicanálise, Terapia Sistêmica, 

Familiar e Estrutural (HELLINGER, 2003, p. 45). 

Assim, afirma Hellinger:  

 

O método pode ser adotado para auxiliar pessoas a identificar o que 
deve ser feito e a utilizar as reações dos representantes para mudar a 
dinâmica familiar, de sorte a restabelecer as ordens sistêmicas ocultas 
do amor e permitir que ele flua livremente. (2003, p. 45). 

 

Nas Constelações, cuida-se, principalmente, de lidar com os conflitos com 

um coração pacífico, conforme descreve Schneider (2013, p. 24).  

Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi é um método no qual, reconstruindo a 

árvore genealógica de um determinado indivíduo, observam-se os vínculos e como 

estes foram estabelecidos, permitindo identificar, localizar e remover bloqueios do fluxo 

amoroso daquele núcleo familiar (2018, p. 2). 

É oportuno identificar algumas teorias que fundamentaram o trabalho de Bert 

Hellinger. Conforme relata Carvalho:  
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As Constelações Familiares de Bert Hellinger se baseiam no 
pensamento sistêmico (Gregory Bateson1) e experiências de várias 
metodologias, como análise do script (Eric Berne2), terapia do grito 
primal (Arthur Janov3), psicodrama (Jakob Moreno4), reconstrução 
familiar (Virginia Satir), terapia familiar (Ruth McCIenton e Lês Kadis5), 
Constelações Familiares (Thea Schõnfelder6), hipnose ericksoniana 
(Milton Erickson7) e programação neurolinguística. (2018, p. 18).  

 

Bert Hellinger ampliou esses trabalhos com a visão fenomenológica8 e 

observação dos vínculos invisíveis que atuam nos membros pertencentes ao sistema 

familiar.  

Neste trabalho, foram escolhidas as Esculturas Familiares de Virginia Satir e 

Ressonância Mórfica de Rupert Sheldrake para abordar sucintamente e recomenda-se 

aos leitores que pesquisem e estudem um pouco sobre cada uma dessas fontes. 

O experimento Esculturas Familiares, de Virginia Satir (1916), notável autora 

e psicofacilitadora norte-americana, buscou encontrar respostas para um problema 

biográfico, uma vez que seu pai era dependente do álcool. Satir pôde observar e 

experimentar na própria família a dinâmica da relação entre o comportamento de um 

indivíduo e o de sua família. Ela buscava compreender as próprias dinâmicas e conflitos 

familiares, relata Carvalho (2018, p. 18). 

 
1 Gregory Bateson, antropólogo, psicólogo e biólogo, nasceu em 1904 na Inglaterra, realizou pesquisas 
em diversas áreas (psiquiatria, psicologia e lingüística).  
2 Eric Berne nasceu em 1910, desenvolveu a Análise Transacional, utilizada para auxiliar clientes na 
mudança de padrões de interação. 
3 Arthur Janov, psicoterapeuta, norte-americano, nasceu em 1924, é o criador da terapia primal, que 
retrata a dor primal, origem de todas as neuroses posteriores, afetando o comportamento.  
4 Jacob Moreno criou o conceito de co-inconsciente (conteúdo secreto, não dito, indizível).  
5 Ruth McCIenton e Lês Kadis são as inventoras das Constelações sistêmicas.  
6 Thea Schõnfelder demonstrou que os representantes sentem como os membros da família que 
representam na Constelação. 
7 Milton Ericson, psiquiatra, americano, especialista em hipnose médica (transformação da percepção 
humana modificando crenças limitantes) e terapia familiar. 
8Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 32), a fenomenologia pode ser compreendida através da 
ausência de intenção, estar no vazio (ausência de julgamentos, vontade e sentimentos) e presença. 
Segundo Vieira (2018, p. 74), é a revelação de uma faceta, um aspecto do ser. Método que tenta 
descrever e não explicar, muito menos analisar, um mundo que já está ali, antes da reflexão. Pode ser 
desenhado quando ocorre o encontro direto e imediato com o sensível, trazendo a qualidade da 
presença, e a atenção fisgada, como requisito essencial para o encontro com a essência do ser, sendo 
uma escuta sincera. O método fenomenológico terapêutico, praticado nas Constelações Familiares, é a 
observação do fenômeno, no intuito de perceber o essencial, ultrapassando os fenômenos visíveis 
presentes nas relações. Para tanto, é necessário estar no presente, sendo o centro, trazendo à tona as 
dinâmicas ocultas, desvelando-as. 
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Outra curiosidade sobre Satir foi que ela se viu acometida por uma surdez 

temporária na infância, provocada por uma doença. Nesse período, aprendeu a 

observar o comportamento não verbal das pessoas para poder se comunicar. Assim, 

Satir teria criado a habilidade de ouvir não só o conteúdo, mas também o que não é dito 

verbalmente, esclarece Carvalho (2018, p. 18).  

Uma das propostas de Satir (apud Carvalho, 2018, p. 19) é a teoria dos cinco 

papéis familiares, demonstrados de modo mais evidente quando os membros de uma 

família não conseguem expressar seus sentimentos de maneira adequada. Esses 

papéis são chamados também de posturas de Satir.  

Conforme sua teoria, o Acusador é aquele que aponta os erros e as falhas 

dos outros. O Apaziguador é aquele que tenta acalmar os problemas, sem resolvê-los. 

O Computador é aquele que se fecha no seu mundo particular e não partilha seus 

sentimentos e experiências. Tem ainda o Distraidor, aquele que desloca a atenção de 

todos para não olhar para os problemas e, ainda o Nivelador, aquele que busca 

comunicar-se de forma verdadeira para encontrar uma boa solução, esclarece Carvalho 

(2018, p. 19).  

Bert Hellinger encontrou Virginia Satir nos anos 70, quando pôde observar o 

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

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

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

O modelo de escultura familiar evidenciava modelos de relacionamentos 

(negativos), possibilitando a conscientização para essas estruturas, novas perspectivas 

de crescimento e de desenvolvimento para o sistema. 

O outro experimento foi chamado de Ressonância Mórfica, de Rupert 

Sheldrake. Carvalho acredita que o estudo e a compreensão do campo morfogenético é 

um dos temas mais importantes para o trabalho com o pensamento sistêmico e as 

Constelações (2018, p. 20).  

O método se utiliza, assim, da teoria de evolução dos campos 

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

postula, segundo Carvalho:  

 



19 
 

  

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

 

O relato dessa observação permite registrar a mudança ocorrida no 

comportamento dos animais nas outras ilhas: macacos, que não tinham tido contato 

com Imo, lavavam suas batatas, possibilitando para os observadores a percepção e a 

compreensão do campo mórfico, afirma Carvalho (2018, p. 21).  

É importante destacar, para concluir, que Hellinger teve contato com 

inúmeras experiências, conhecimentos e estudiosos para então desenvolver a técnica, 

que seria uma maneira dinâmica, breve e instintiva, que leva a parte a consultar sua 

própria experiência, focando no essencial e olhando para a solução, conforme relata 

Vieira (2018, p. 73).      

Compreendido o conceito da Constelação Familiar e teorias que 

fundamentaram o trabalho de Hellinger, será aprofundado, no tópico seguinte, o 

entendimento das ordens ou leis sistêmicas disseminadas pelo autor.   

 

2.2 ORDENS OU LEIS SISTÊMICAS DE BERT HELLINGER 

 

Aprofundando o entendimento no método de terapia breve de Hellinger, este 

apresenta “três ordens ou leis que devem ser respeitadas para que haja harmonia 
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dentro do sistema familiar, denominadas de ordens do amor”, comentam Oldoni, 

Lippmann e Girardi (2018, p. 38).  

As ordens do amor ou leis sistêmicas são a base para se criar o pensamento 

sistêmico, que regem as relações humanas e auxiliam os construtores do Direito a 

utilizar o olhar sistêmico nos conflitos judiciais.  

As leis sistêmicas são leis naturais, percebidas por Hellinger a partir da 

observação das relações sociais dos zulus, que necessitam ser obedecidas para que 

haja equilíbrio no sistema, trabalhando juntas para preservar os grupos sociais a que se 

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

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

cumpridas, começavam a acontecer desordens, a que ele denominou 

emaranhamentos.  

Conforme sua percepção, cada membro de uma família está comprometido 

com o destino do grupo, estando a serviço do seu sistema familiar, e que quando atua 

em favor, em sintonia com esse sistema ao qual pertence, sua consciência fica 

tranquila, porque ao agir igual, tendo as mesmas atitudes, sente-se pertencente e 

seguro, compartilhando os mesmos valores.   

Assim, segundo Bert Hellinger (2003, p. 60), as ordens do amor são: 

a) lei do pertencimento: a primeira lei trata que todos possuem o direito de 

pertencer ao seu sistema familiar, segundo o qual cada grupo social se mantém 

vinculado, em decorrência de suas crenças e normas, sem haver qualquer tipo de 

exclusão, seja de pessoas falecidas, doentes, idosas ou outros. Todos devem ser 

incluídos e reconhecidos.  

É importante ressaltar que a alma do grupo não tolera exclusões e todos os 

membros do sistema tem igual direito ao pertencimento. Quando algum membro do 

grupo é excluído ou rejeitado, outro membro toma seu lugar, repetindo o padrão de 

forma inconsciente.    

A partir dessa lei, Hellinger cita sua percepção de que cada pessoa está 

comprometida com o destino do grupo e que todo indivíduo está, acima de tudo, muito 

mais a serviço do seu sistema, do que a serviço do seu próprio querer, ainda que 
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inconscientemente9. Escreve também sobre a consciência do clã; onde participamos de 

uma alma, de uma consciência comum pertencente aquela família, observada pelos 

acontecimentos e seus efeitos sobre os membros da família (2008, p. 8).         

Percebeu, ainda, que quando se atua em sintonia e harmonia com o sistema 

ao qual se pertence, a consciência fica tranquila. Isso explica o fato de algo parecer 

mau e totalmente errado perante os outros, mas quando a pessoa age de modo igual, 

mantendo as atitudes, o sentimento é de segurança e de pertencimento ao seu sistema, 

ficando com a consciência tranquila, porque a ação foi igual a dos demais entes.     

b) lei da precedência: esta lei traduz a noção de que os entes mais velhos 

prevalecem relativamente aos mais novos e que deve haver uma hierarquia entre os 

membros da família: os mais velhos são hierarquicamente superiores aos mais novos, e 

exercem direitos sobre estes, cada um tendo o seu lugar e contribuindo para a evolução 

do sistema ao ocupar o seu lugar, a partir de uma posição de gratidão e respeito aos 

ascendentes. Afinal, graças a eles, o sujeito obteve a vida, o seu bem mais precioso. 

Conforme abordam Oldoni, Lippmann e Girardi, fazendo uma interpretação 

conjunta das duas leis já explicadas, quando a hierarquia não é respeitada e a 

precedência é violada, o sistema sofre disfunções. Caso alguém não ocupe seu lugar, 

isso implicará em desordem dentro daquele sistema, havendo a necessidade de cada 

um respeitar e ocupar o seu papel (2018, p. 40).    

c) lei do equilíbrio: a terceira ordem do amor estabelece que deve haver um 

equilíbrio entre o dar e o receber nas relações para que não haja um sentimento de 

dívida de um para com o outro, mas de amor, pois à medida que se dá amor, se recebe 

também, havendo um movimento ascendente nesse sentido, em que todos os membros 

da família se beneficiam e as relações encontram harmonia. Tanto o que dá quanto o 

que recebe conhecem a paz se o dar e o receber forem equivalentes.  

Importante evidenciar que Hellinger e Hövel trazem a exceção do equilíbrio 

entre o dar e o receber quando retratam a relação entre pais e filhos, pois todos os 

cuidados que aqueles tiveram, acompanhando as necessidades e doando para a 

criança o amor de que necessitava para o seu desenvolvimento, são impagáveis, por 

 
9 Jung (2008, p. 24) formulou o conceito de inconsciente coletivo, afirmando que este contém não só 
compenentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletivo, sob a forma de categorias herdadas 
ou arquétipos. 
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mais que se tente compensar (2006, p. 36). Cabe aos filhos, nesse contexto, o 

sentimento de gratidão pela vida e de reconhecimento de que recebem mais do que 

dão, ainda que se reconheça todas eventuais limitações que os pais possam ter.   

Oldoni, Lippmann e Girardi destacam a importância da definição de sistema 

para entender a aplicação das leis, sendo este um conjunto de elementos 

interrelacionados com um objetivo comum (2018, p. 29).  

Para concluir o pensamento, Oldoni, Lippmann e Girardi afirmam que 

Hellinger percebe e analisa o indivíduo como parte de um sistema familiar e determina 

regras de organização deste sistema, denominadas de ordens de amor. Ele utiliza a 

premissa de que todos aqueles que fazem parte do sistema familiar estão conectados 

entre si (2018, p. 30). 

Desta forma, a família é vista como um sistema, possuindo características, 

regras e normas próprias, que faz com que se comportem de determinado modo, onde 

cada membro contribui para o seu desenvolvimento.  

Oldoni, Lippmann e Girardi comentam que as Constelações revelam a 

percepção do fenômeno, que para ser compreendido em sua manifestação precisa ser 

observado com olhos livres de julgamentos. Trata-se de uma expressão da perspectiva 

fenomenológica das Constelações Familiares. A representação é um quadro vivo e em 

movimento, onde por meio da interação dos representantes se pode observar a 

dinâmica da situação levada e como parte envolvida interage com ela. Cada movimento 

realizado pelos representantes deve ser delicado, sendo essencial para a harmonia do 

sistema (2018, p. 32). 

Assim, as ordens do amor valorizam cada pessoa que nasce em um sistema, 

em um grupo familiar, demonstrando que a sua questão ou a sua dor é também 

daquele grupo.  

Uma vez abordadas as leis das Constelações Familiares, sua perspectiva 

sistêmica e fenomenológica, passa-se a tratar do surgimento do Direito Sistêmico e da 

utilização das Constelações Familiares na área do Direito.  
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2.3 BASES DO DIREITO SISTÊMICO E AS CONSTELAÇÕES FAMILIARES  

 

A sociedade atual tem desenvolvido, ao longo do tempo, dinâmicas de 

relações cada vez mais conflituosas e intensamente permeadas por posturas de 

violência – sejam em nível físico, psicológico ou simbólico, gerando, muitas vezes, 

sensações de impunidade e injustiça. 

Essa crise reflete o aumento da demanda dos cidadãos pelo acesso ao 

Poder Judiciário, o qual está sobrecarregado. A infinidade de processos necessita de 

um tempo longo de tramitação, nem sempre oferecendo resposta satisfativas aos 

jurisdicionados.  

Números citados por Carvalho apontam que o mercado Jurídico brasileiro 

possui mais 1 milhão de advogados e 102 milhões de processos ativos e que, conforme 

relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apenas 11% das sentenças e 

decisões foram homologatórias de acordos. Dados de 2015 demonstram a demora na 

prestação jurisdicional, sendo 5,2 milhões de recursos interpostos contra sentenças e 

decisões de primeira instância (2018, p. 140). 

Trata-se de uma breve síntese de elementos que corroboraram com a 

necessidade de repensar o Poder Judiciário, bem como de se encontrar alternativas 

para a insuficiência observada. Este contexto vem motivando, portanto, várias 

iniciativas no sentido de pacificar e humanizar o Poder Judiciário, conforme Oldoni, 

Lippmann e Girardi (2018, p. 22). 

Assim, surge o Direito Sistêmico, como uma opção para a busca de soluções 

mais rápidas e com maior congruência com as expectativas das partes por soluções 

mais satisfatórias. 

Nesse cenário complexo, em que a imprevisibilidade e a diversidade estão 

presentes nos fenômenos físicos e sociais, questiona-se a utilidade de leis e regras 

fixas, definidas previamente, para solucionar questões inusitadas. Belchior esclarece 

que a complexidade é um sistema de pensamento em desenvolvimento, como todo 

paradigma, sendo que isto é inerente à sua condição e essência (2017, p. 49).  

A forma de pensar sob uma lógica binária, simplista e reducionista da 

modernidade, também privilegiou, em nossa cultura, o paradigma ganha-perde, 
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limitando as opções de soluções admissíveis para situações de conflito. O litígio ou a 

competição como maneiras de lidar com as diferenças empobrece as opções, impede a 

relação entre os atores sociais e gera altos custos econômicos e relacionais. 

Para formular as respostas adequadas, é necessário visualizar que a crise 

na qual o ser humano está inserido, estende-se por diversas áreas, atuando de modo 

complexo e sistêmico na realidade local, regional, nacional e global, demonstrando a 

interdependência que existe entre os fatores e enfatizando essa crise de percepção 

vivida pela civilização, onde os problemas não podem ser observados e entendidos de 

modo isolado, segundo um modelo cartesiano (CAPRA, 2006, p. 19). 

Nesse contexto de diversidade, surgem métodos inovadores para a 

resolução de conflitos que propiciam aos indivíduos, organizações e comunidades, a 

administração responsável de seus próprios conflitos em busca de soluções. 

A concepção sistêmica do Direito, que possui abordagem sistêmica-

pacificadora e inclusiva, foi idealizada por Luhmann, Habermas e demais pensadores, 

contemplando uma visão abrangente de sistemas, com uma abordagem integral da 

sociedade e dos indivíduos, buscando o paradigma de pacificação social, consoante 

Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 46).  

O Direito Sistêmico, por sua vez, constitui-se em um novo paradigma para a 

ciência jurídica, trazendo um novo contorno na percepção dos vínculos entre os 

indivíduos e os grupos tutelados pelo Direito, podendo ser conceituado como a 

aplicação das leis ou ordens do amor de Bert Hellinger ao campo do Direito. 

Segundo Aguiar et al., embora a aplicação do Direito Sistêmico tenha 

iniciado em questões familiares, esta abordagem pode ser utilizada em qualquer área 

do Direito, com um potencial enorme de aplicação da técnica de Constelações 

Familiares na efetivação de conciliações entre as partes e na resolução de conflitos 

(2018, p. 72).  

O método possui um caráter universal, podendo abranger a todos os 

domínios dos relacionamentos humanos, afirmando Schneider que ele ajuda a superar 

bloqueios no crescimento e no desenvolvimento da própria personalidade, 

possibilitando harmonia e paz com sua própria história familiar, especialmente se esta 
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apresenta emaranhados, conflitos e confusões que possam ter negado as leis do amor 

(2013, p. 95).  

Schneider acrescenta que a Constelação proporciona esclarecimentos, 

possibilidade de aprofundamento, vindo a facilitar as relações dos pais com seus filhos, 

dos casais e dos filhos adultos com seus pais vivos ou mortos, com seus irmãos ou com 

outros familiares (2013, p. 95).  

Abrange, ainda, a carreira profissional, engloba decisões urgentes e 

considera possíveis vinculações entre as doenças ou sintomas negativos de 

comportamento (temores, medos ou psicoses). Integra os eventos e situações 

familiares, aliviando a parte envolvida e considerando e respeitando a sua dignidade e 

necessidade de pertencimento, destaca Schneider (2013, p. 95).  

Orienta sobre o modo de proceder em famílias de adoção ou de criação, 

quando um membro precisou ser retirado ou foi excluído daquele núcleo, bem como em 

redes sociais que não pertencem à família, considerando asilos e repartições. Pode ser 

aplicado em escolas, organizações e demais formas de convivências sociais. Schneider 

afirma: 

   

O importante é descobrir, em cada caso, onde o problema do cliente 
está ligado a destinos alheios. Em seguida, é preciso identificar o que 
precisa vir à luz sobre a dinâmica dos relacionamentos, abrangendo o 
espaço e o tempo, para que as realidades sociais sejam 
adequadamente configuradas. Finalmente, é preciso saber como devem 
ser ordenadas as relações, de modo a assegurar o florescimento da 
vida. Na medida em que respondem a estas questões, as Constelações 
Familiares e as outras formas de Constelações beneficiam a muitos 
clientes. (2013, p. 95). 

 

Storch identifica que a relevância de sua aplicação pode ser evidenciada 

desde questões de divórcio, guarda e adoção, até a vítimas e transgressores em sede 

de ações penais, além de adolescentes infratores, incluindo ainda questões 

empresariais, Direitos Coletivos e Difusos, entre outros (2011, online).     

Vall e Belchior colocam que as Constelações Familiares podem acontecer 

em ambientes diversificados, em qualquer tempo. Destaca-se, porém que um dos 

momentos mais oportunos é antes de audiência de conciliação ou mediação, seja por 

meio de vivências coletivas, onde uma das partes ou ambas as partes são convidadas 
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a conhecerem o método e as questões individuais, provavelmente ocultas para o 

próprio ser envolvido, vão surgindo, havendo um processo evolutivo e progressivo de 

tomada de consciência da questão e do conflito entre e para as partes (2019, p. 195).    

Relatam que a prática de um olhar sistêmico, mais amplo e inteiro, previsto e 

utilizado pelo constelador, proporciona uma atuação para além do que aparece relatado 

nos autos dos processos judiciais, possibilitando uma compreensão do pensamento 

complexo, que está no centro da Constelação Familiar, algo para além do ambiente 

Jurídico e da aderência às leis simplesmente (VALL e BELCHIOR, 2019, p. 202).   

Desde 2004, quando o juiz de Direito, brasileiro, Sami Storch, iniciou os 

estudos e inovou o trabalho com as Constelações Familiares como suporte para o 

processo conciliatório entre as partes, o sistema tem se mostrado disponível para o uso, 

aberto e surpreso com os efeitos alcançados, surgindo assim o conceito de Direito 

Sistêmico, que tem auferido força e acarretado para os cidadãos envolvidos em litígios, 

profissionais do Direito e sociedade como um todo um novo paradigma (2017, online).  

Storch integra a equipe da Escola Hellinger10, foi o pioneiro da utilização da 

abordagem sistêmica para olhar os conflitos que buscam no sistema Judiciário um 

recurso e a sua solução. 

Sobre o tema, manifestam-se Oldoni, Lippmann e Girardi: 

  

O Direito Sistêmico, em termos técnico-científicos, é um método 
sistêmico-fenomenológico de solução de conflitos, com viés terapêutico, 
que tem por escopo conciliar, profunda e definitivamente, as partes, em 
nível anímico, mediante o conhecimento e a compreensão das causas 
ocultas geradoras das desavenças, resultando daí paz e equilíbrio para 
os sistemas envolvidos. (2018, p. 27). 

 

O Direito Sistêmico se propõe a descobrir uma solução ecológica para o 

conflito, considerando todos os elementos do sistema envolvidos e as demandas das 

partes. Ele busca encontrar essa solução mais humanizada e esta não poderá nunca 

ser só para um dos lados envolvidos, conforme Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 27).  

 
10 A Escola Hellinger foi fundada no ano 2000 por Sophie Hellinger. É reconhecida pelo governo estatal 
da Baviera (Alemanha), sendo uma instituição de educação continuada para adultos. Objetiva ser uma 
escola para a vida e para o sucesso das pessoas. Fonte: http://faculdadeinnovare.com.br/hellinger-
schule/ 
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Isso significa que, mesmo que não assista razão a uma das partes, esta não 

poderá ser excluída no contexto da lide, devendo ser ouvida e considerada em sua 

dignidade, havendo, portanto, plena confluência com as garantias constitucionais da 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Além disso, o julgamento 

dos fatos não deverá recair sobre o sujeito que o praticou.  

Afirmam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 27) que desse modo, a 

expressão Direito Sistêmico concebe a atuação dos construtores do Direito, não com 

um olhar apenas processualista, mas sim, sistêmico, onde as leis sistêmicas são 

aplicadas aos conflitos, seja em vivências coletivas ou em audiências de mediação. 

Cabe, assim, explicar que, na prática, mesmo tendo as leis positivadas como 

inegociável referência, as pessoas nem sempre se guiam exclusivamente por elas em 

suas motivações e relações, em seus formatos e contornos. 

Storch percebeu que, além de ser uma terapia altamente eficaz na solução 

de questões pessoais, esse conhecimento das Constelações Familiares possuía um 

potencial para utilização na área jurídica, na qual ele tem formação acadêmica e 

profissional. Assevera, ainda, que essa solução, que procura amparar na consecução 

de uma justiça que busca a cura, por meio de soluções profundas e duradouras, 

precisará compreender e abranger todo o sistema envolvido no conflito (2011, online).  

Assim, é possível uma pessoa aflita e atormentada por motivos de origem 

familiar desenvolver uma psicose, tornando-se violenta e vindo a investir contra e 

agredir outras pessoas. Segundo Storch, quem se implica com isso:  

 

Todos. Toda a sociedade. Adianta simplesmente encarcerar esse 
indivíduo problemático, ou mesmo matá-lo (como defendem alguns)? 
Não. Se ele tiver filhos que, com as mesmas raízes familiares, 
apresentem os mesmos transtornos, o problema social persistirá. (2011, 
online). 

 

A solução sistêmica, nesse caso, necessita ter em vista a origem familiar do 

indivíduo, não havendo real recurso e solução de outra forma – o que também não 

significa dizer que o indivíduo não deva responder pelos atos ilícitos que tenha 

eventualmente cometido. 
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A análise do sistema de origem, suas questões e a forma como seus 

membros foram e são tratados deve ser considerada na apreciação dos conflitos atuais 

e comportamentos. O movimento deve vir acompanhado da busca pela pacificação, da 

compreensão do conflito e de sua transformação em algo positivo, afirmam Oldoni, 

Lippmann e Girardi (2018, p. 17). 

Comentam também que o Direito Sistêmico, por meio da aplicação das 

ordens do amor como instrumento de busca de soluções eficazes para questões 

jurídicas, que atormentam o âmago do ser humano, é uma opção para essa crise 

vivenciada, repensando com sensibilidade e afeto os assuntos e as questões humanas, 

tentando aproximar-se daquilo que está oculto (porém operante) na alma da pessoa, e, 

por conseguinte, no processo que se apresenta como demanda no Poder Judiciário 

(OLDONI, LIPPMANN e GIRARDI, 2018, p. 66). 

Storch exemplifica, ainda, que numa ação de divórcio, a solução jurídica 

corriqueira concernente aos filhos menores pode ser meramente a definição de qual 

dos pais permanecerá com a guarda, como será o regime de visitas e qual será o valor 

da pensão (2011, online).  

Isto é o que habitualmente se define, mas de nada adiantará uma decisão 

judicial imposta, se os pais permanecerem se agredindo. Independentemente do valor 

da pensão ou de quem será o guardião, os filhos crescerão como se eles mesmos 

fossem os alvos das agressões e ofensas de ambos os pais.  

Uma ofensa e um insulto do pai contra a mãe, ou da mãe contra o pai, são 

sentidas pelos filhos como se estes fossem as vítimas dos ataques e dos conflitos, 

mesmo que não se deem conta disso. Isso porque, sistemicamente, os filhos são 

fortemente ligados e vinculados a ambos os pais, por meio deles receberam a vida. 

Por isso é que, mesmo que o filho revele, apresente uma rejeição ao pai, 

toda essa rejeição se volta contra ele mesmo, inconscientemente. Qualquer insulto, 

ofensa ou julgamento de um dos pais contra o outro alimenta essa dinâmica no núcleo 

familiar, prejudicial, sobretudo, aos filhos. O mesmo ocorre quando o juiz toma para si a 

defesa de um dos pais contra o outro, reforçando o conflito interno na criança. E isso 

deve ser levado em consideração no processo decisório. 
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Oportuno apresentar, ainda, o triângulo dramático de Karpman, citado por 

Jalowitzki, trazendo os três papeis específicos de comportamento nas relações 

humanas, que são algoz (acusador), vítima (agressor) e salvador (defensor), onde cada 

membro da família ou, nesse caso, do Judiciário ou das funções essenciais à justiça, 

podem assumir um papel ou perpassar pelos demais em ciclos intermináveis, 

reforçando os conflitos internos das famílias e, em nível mais profundo, até mesmo da 

sociedade como um todo (2014, online).  

Assim, adotando tal postura, o julgador já promoverá uma aproximação entre 

as partes (que compõem um só sistema). Mesmo que se faça necessária uma solução 

heterocompositiva, todos sentirão que foram escutados, compreendidos e considerados 

no conflito, inclusive, fazendo com que a parte vencida aceite com mais conformação e 

resignação a sentença. 

Partindo, assim, de uma “escuta ativa” dos envolvidos, bem como de uma 

postura de não julgamento, consegue-se fazer que estes compreendam melhor as suas 

responsabilidades e contribuições, apontando-lhes caminhos para uma convivência 

mais pacífica. 

Vale destacar, contudo, que isso não impede que o pai e a mãe debatam as 

questões mandatórias, vinculadas à separação, judicialmente ou não, desde que isso 

se dê entre eles, sem a implicação dos filhos, nem que o juiz delibere as demandas que 

lhe forem postas. 

Essa forma de tratar simplesmente a questão que as partes discutem dentro 

do processo, e entendendo demandas emocionais e demais conflitos inconscientes 

com o uso da Constelação, retira do processo essa carga extra, que em grande parte, 

dificulta o andamento e o alcance de acordos, deixando apenas o direito discutido.    

Storch conclui, assim, que abordagem sistêmica do Direito propõe a 

aplicação prática da ciência jurídica com um viés terapêutico – desde a etapa de 

elaboração das leis até a sua aplicação nos casos concretos (2011, online).  

A proposta é utilizar as leis e o Direito como mecanismo de tratamento das 

questões causadoras de conflito, objetivando à saúde do sistema como um todo, sendo 

o melhor possível para todas as partes implicadas, respeitando o tempo de cada coisa 

e o que é viável de ser alcançado. 
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No próximo capítulo, será possível demonstrar os parâmetros normativos 

presentes no Novo Código de Processo Civil (NCPC) e em Resoluções do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) que legitimam o uso deste método alternativo de resolução 

de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. 
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3. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A UTILIZAÇÃO DAS CONSTELAÇÕES 

FAMILIARES 

 

O Novo Código de Processo civil (NCPC) prevê metodologias de resolução 

de conflitos emergentes, pretendendo adequar-se ao contexto pós-moderno, com 

características de inclusão da diversidade, da pluralidade e da multiplicidade de visões 

e narrativas. 

As decisões esperadas, muitas vezes, têm urgência pelas suas implicações, 

envolvem muitos atores divergentes. Com as possibilidades trazidas pelo Novo Código 

de Processo Civil (NCPC), as alternativas oferecidas podem ser um instrumento eficaz 

e efetivo para uma solução mais harmônica, observando as demandas das partes e 

superando o paradigma ganhar-perder.  

Embora o paradigma ganhar-perder ainda prevaleça nas ações, essa nova 

metodologia incentiva o potencial para reorientar a Justiça, com intervenções mais 

sistêmicas e soluções mais duradouras.  

A capacidade de desenvolver novas estratégias frente ao conflito, de refletir 

e formular questões significativas são meios ativos de enfrentá-los e resistir às 

simplificações. E ainda, por meio de negociações diretas entre todos os interessados 

numa mesma situação, propicia a construção de soluções que resultam da contribuição 

de diferentes pensamentos e visões de mundo.  

Os aplicadores do Direito podem ser reconhecidos por buscarem atuar na 

efetivação de acordos colaborativos, gerando novos procedimentos e novas formas 

relacionais de pensar, de propor e de participar de novos processos, que sejam fruto de 

um consenso de pensamentos, que eram frequentemente divergentes e antagônicos. 

Neste capítulo, será abordada a inovação proposta pelo Novo Código de 

Processo Civil (NCPC) com o uso de métodos alternativos, e também dos objetivos da 

Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), explicando como foi 

possível a introdução da Constelação Familiar no Judiciário brasileiro e sua evolução 

atual. Buscar-se-á também explicar o que é a Advocacia Sistêmica, quais são 

habilidades e competências necessárias para a atuação de um advogado sistêmico, 

área que vem crescendo de forma considerável e que demanda um estudo adequado.  
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3.1 O USO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

  

O Novo Código de Processo Civil (NCPC) estabelece, em seu art. 1º, a 

função instrumental do Direito Processual, quando coloca que ele será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais previstos 

na Constitução Federal de 1988, segundo Silva (2013, p. 23). 

Explana, ainda, que o processo só começa por iniciativa da parte, e se 

desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, conforme estabelece 

o art. 2º, do Novo Código de Processo Civil (NCPC)11. O artigo dispõe sobre a 

competência contenciosa e a voluntária. A redação do artigo considera que o juiz não 

proporcionará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, 

segundo Silva (2013, p. 24). 

No art. 339, o Novo Código de Processo Civil (NCPC) estabelece às partes o 

dever de cooperar, de contribuir e colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta 

da veracidade dos fatos e obtenção da Justiça, não aludindo que ao autor adjudique 

comprovar os fatos que estabelecem o direito que assegura ter, bem como ao réu os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito asseverado, cita Silva (2013, 

p. 24). 

Ambas as partes têm a obrigação de contribuir com o descobrimento da 

veracidade dos fatos e com a justiça, com os esclarecimentos necessários, fornecendo 

ao juiz elementos para que forme seu convencimento e profira sua decisão com 

confiança, firme, segura e justa, que é a principal finalidade do Estado, garantindo o 

respeito e a dignidade, continua Silva (2013, p. 24).  

O magistrado tem a obrigação de contribuir com as partes e com a 

sustentação da integridade do ordenamento jurídico. Isto torna de sua responsabilidade 

o dever de desenvolver todos os esforços para alcançá-lo, tomando uma atitude ativa 

na fase investigatória, não se atendo a avaliar os elementos fornecidos pelas partes, 

mas procurá-los, quando assim entender que são necessários. 

 
11 NCPC, Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte, nos casos e nas formas legais, salvo 

exceções previstas em lei, e se desenvolve por impulso oficial. 
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Oldoni, Lippmann e Girardi destacam a previsão da conciliação e da 

mediação e de outros métodos de solução consensual de conflitos, dando oportunidade 

para a utilização das Constelações Familiares, que devem ser estimuladas por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial (2018, p. 67). 

Cada vez mais a conciliação, a mediação e e outros meios alternativos de 

resolução de conflitos integram a prática do Judiciário, cabendo enfatizar que os 

profissionais precisam estar preparados para lidar com as situações de sofrimento, 

desencontro e de conflitos que chegam até eles.  

O Novo Código de Processo Civil (NCPC) cita, e assim estimula, em seu art. 

3º, § 3º, o uso dos meios de solução consensual de conflitos12. Estabelece, ainda, que 

todos os sujeitos do processo devem adotar uma postura cooperativa e pacificadora, 

modificando o modelo antigo competitivo e buscando um modelo novo de colaboração 

e cooperação para a solução do conflito, conforme art. 6º.13  

Com esse novo pensamento, cabe destacar que os objetivos da Resolução 

nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), são a construção de um cenário 

pacificador e humanizado pelo Poder Judiciário. A sociedade precisa de respostas mais 

rápidas, humanizadas e que promovam a justiça.  

Segundo Sales, o quadro atual de violência nos leva a questionar se a paz 

ainda seria possível. Para a mesma, a paz social é um estado de proteção, de 

promoção e garantia efetiva dos Direitos Fundamentais, que poderia ser evidenciado 

por baixos índices de violência, uma vida digna e segura, representando a mediação 

um meio consensual de solução de conflitos, com um terceiro imparcial e de confiança 

das partes (2003, p. 129).  

 
12 NCPC, 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”. 
13 NCPC, art. 6º “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 
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A Resolução dispõe sobre a conciliação e a mediação, que possui como 

premissa a responsabilidade do Judiciário em estabelecer uma política pública de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses resolvidos, seja por meios 

heterocompositivos (técnica pela qual as partes elegem um terceiro para “julgar” a lide 

com as mesmas prerrogativas do Poder Judiciário) ou auto compositivos (tem como 

principal fundamento a vontade das partes), complementa Sales (2003, p. 129).  

Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi, este norte foi adotado de modo a 

organizar os serviços prestados no curso da relação processual (atividades 

processuais) como também os que possam incentivar a atividade do Poder Judiciário 

de prevenção de demandas, com as chamadas atividades pré-processuais, chamadas 

de conciliação e mediação (2018, p. 47). 

A Resolução tem como objetivos disseminar uma cultura de pacificação 

social e estimular a prestação de serviços autocompositivos, conforme prevê o art. 2, 

inciso II.14 Prevê, ainda, incentivar os Tribunais a se organizarem e planejarem 

programas amplos de autocomposição, conforme seu art. 4.15  

Cinco anos após a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

2015, a solução consensual de conflitos foi prevista e legitimada pelo Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), lei nº 13.105/2015, dando especial atenção aos métodos 

alternativos de solução de conflitos, conforme previsto no art. 3º.16  

Prevê, ainda, consoante Meira e Rodrigues, os princípios fundamentais que 

conduzem a atuação, intermediação e o bom desempenho de conciliadores e 

 
14 Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), art. 2º Na implementação da política 
Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação 
social, serão observados: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13): 
II - Adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores. 
15 Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, art. 4º Compete ao Conselho Nacional de 
Justiça organizar programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios 
e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
16 NCPC, art. 3º Não se excluíra da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 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.  

http://www.cnj.jus.br/images/emenda_gp_1_2013.pdf
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mediadores judiciais, sendo estes, citados no anexo III – Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores Judiciais17 (2017, p. 103).  

Os princípios guias e norteadores da mediação, elencados na lei da 

mediação, são a imparcialidade, isonomia e autonomia da vontade das partes 

envolvidas, a oralidade, a informalidade, a confidencialidade, a busca do consenso e a 

boa-fé, identificam Meira e Rodrigues (2017, p. 103). 

Segundo Rezende Neto, a arbitragem, a conciliação e a mediação são os 

basilares métodos de resolução de conflitos. Trazem, além do aspecto objetivo e 

funcional, no sentido de aliviar o sistema Judiciário, o conceito da cooperação 

responsável dos atores sociais envolvidos, e acolhe a peculiaridade de cada 

circunstância conflituosa (2014, online).  

A mediação, segundo Rezende Neto, surge como um método inovador 

quando possibilita não utilizar o modelo ganhar-perder. Permite o novo paradigma do 

ganhar conjuntamente, de erguer o comum e de acordar bases para soluções efetivas 

que corroborem a participação de todos. Procura deliberar sobre os conflitos de forma 

colaborativa, solicitando a mudança mediante a construção de soluções consensuais 

(2014, online). 

Acredita que a mediação é capaz de atravessar a desigualdade de contextos 

sociais, permitindo a compreensão entre os envolvidos, construindo ações ordenadas, e 

reconhecendo a capacidade das partes quanto ao compromisso com as decisões e 

acordos, que apresentam mais efetividade, acredita Rezende Neto (2014, online). 

Os acordos mediados respeitam as diferenças, coordenam as incoerências e 

contradições, estruturam soluções. Possibilitam a convergência de díspares pontos de 

vista de cada partícipe. Ampliam a colaboração e favorecem a criatividade, afirma 

Rezende Neto (2014, online). 

Meira e Rodrigues colocam que o dever de impedir que o acordo entre as 

partes viole a legislação vigente é antevisto pelo controle de legalidade. Para que a 

norma apresente condições de produzir os efeitos prometidos, torna-se indispensável 

que o mediador examine previamente a legislação pertinente aos litígios sob sua 

 
17 Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, no anexo III, art. 1º confidencialidade, 
decisão informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e 
às leis vigentes, empoderamento e validação. 
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análise e se especialize em algumas áreas, sendo possível sempre requerer a 

admissão de outro mediador pela natureza e complexidade do conflito, conforme art. 

15, da lei da mediação, existindo, também, um segundo filtro de legalidade, 

desempenhado pelo juiz, pois a aplicação da lei de mediação não desobriga o juiz de 

controlar os atos cometidos sob sua responsabilidade (2017, p. 103).  

Prevê o Novo Código de Processo Civil (NCPC) em seu art. 334, §11, que a 

autocomposição alcançada em audiência de mediação judicial será reduzida a termo e 

homologada por sentença, pressupondo esse procedimento que o juiz leia o acordo e 

perceba eventuais ilegalidades que possam ser cometidas (MEIRA e RODRIGUES, 

2017, p. 103). 

Já a arbitragem, segundo Silva, é um método alternativo de solução de 

conflitos, permitido às pessoas capazes de contratar, com o objetivo de dirimir lides 

relativas a Direitos Patrimoniais disponíveis, com uso constante para contratos 

internacionais (2013, p. 36).  

Silva esclarece que, no Código de Processo Civil (CPC) de 1939, este 

instituto estava regulamentado num único artigo. No Código de 1973, estava previsto 

nos artigos 86 e 267 (2013, p. 36). A lei nº 9009/1995, que criou os Juizados Especiais, 

regulamenta a arbitragem nos artigos 24 a 26. No Novo Código de Processo de 2015, o 

art. 86 do diploma anterior é praticamente reproduzido, conforme esclarece Krieger 

(2014, online). No Código Civil compõe-se dos artigos 851 a 853.  

Percebe-se, pois, que essas alterações interferem na postura do Judiciário 

em buscar a solução que atenda todas as partes e que possibilite uma maior celeridade 

no processo de solução de conflitos, observando a natureza e as peculiaridades de 

cada conflito. Trata-se de uma abertura, de uma postura mais sistêmica a ser adotada 

pelo profissional do Direito.   

O construtor do Direito deve ter uma postura pacificadora e uma 

preocupação com o uso do meio mais eficiente de compor uma disputa, refletindo a 

efetividade que o jurisdicionado espera obter do sistema. Como membros de um 

sistema, juízes, advogados, promotores e clientes são vistos como partes integrantes, 

que juntos buscam a melhor solução para o conflito social.   
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Enquanto construtores e atuantes na busca da melhor solução, objetivam 

elaborar e criar alternativas e soluções, dentro dos limites legais previstos, para 

alcançar uma melhor dissolução aos conflitos jurídicos, colocando todos como atores 

ativos e criativos no sistema judicial.       

A Resolução nº 125/2010 reflete os esforços para mudar o perfil com que o 

Poder Judiciário se apresenta para as partes envolvidas no conflito, trazendo a 

possibilidade do uso de uma postura sistêmica pelo construtor do Direito, mais atuante 

na solução definitiva e efetiva, aplicando as leis sistêmicas de Bert Hellinger tanto nos 

escritórios, gabinetes ou audiências, comentam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 

29).  

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sob o prisma 

da autocomposição, a melhor maneira de resolver os conflitos é por meio de ações 

comunicativas, devendo o acesso à Justiça ser estimulado, difundido e de modo 

permanente buscando educar o usuário para a resolução de forma pacífica e definitiva 

(2016, p. 13).  

O Novo Código de Processo Civil (NCPC), contribuindo para a cultura de 

paz, cita ainda o art. 16518, que estabelece e garante o incentivo a centros Judiciários e 

ao desenvolvimento de programas que auxiliem na autocomposição, sendo um meio 

inovador e demonstrando a importância e a eficiência na tratativa de litígios, bem como 

na prevenção de novos litígios decorrentes do anterior, relata Aguiar et al. (2018, p. 75).    

O usuário do Poder Judiciário deixa de ser aquele que, por um motivo ou 

outro, encontra-se em um dos polos de uma relação jurídica processual, passando a 

ser todo e qualquer ser humano que possa aprender a melhor resolver seus conflitos, 

por meio de comunicações eficientes, podendo ser estimulado por terceiros, através do 

 
18  NCPC, art. 165. Os Tribunais criarão centros Judiciários de solução consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento 
de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 
§ 1o A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as 
normas do Conselho Nacional de Justiça;  
§ 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as 
partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem;  
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as 
partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que 
eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais 
que gerem benefícios mútuos. 
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uso de práticas como a mediação, ou, diretamente, como na negociação, complementa 

Azevedo (2016, p. 13). 

Queiroz e Sousa colocam a importância do mediador sistêmico como um 

terceiro imparcial, sem intenção, a serviço do caso para facilitar que as partes possam 

olhar suas questões e seus sistemas familiares, oportunizando a cada um a admissão 

de suas responsabilidades e a ocupação de seus lugares. Destacam, ainda, que não é 

possível mensurar o real impacto e alcance dessa nova abordagem por meio da 

mediação, da conciliação e das Constelações Familiares, mas consideram ser um bom 

instrumento a serviço da resolução de conflitos e um benefício para os profissionais do 

Direito (2018, p. 73).      

A apropriada promoção da Justiça compreende não apenas a atenção para 

com os direitos das partes envolvidas e sua reparação, mas a concretização de 

soluções ajustadas entre estas e o fomento da mobilização da sociedade para que 

possa participar ativamente dos procedimentos de resolução de conflitos. 

Como se observa, o uso de métodos alternativos possibilita a busca por uma 

melhor solução, motivo pelo qual será analisado, no próximo tópico, como foi 

introduzida a Constelação Familiar no Judiciário brasileiro e sua evolução atual. 

 

3.2 INTRODUÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO  

 

Sabe-se que a Justiça brasileira possui volumoso número de processos à 

espera de decisão nos Tribunais, acrescido de diversas possibilidades de recursos, que 

agravam a situação. A esse abarrotamento de trabalho para julgá-los, Almeida afirma 

que se deve à morosidade do sistema, da ausência de efetividade de julgamentos, 

resistência de muitos profissionais e pela carência de novas formas de adequação das 

soluções (2012, p. 20).  

No interior da Bahia, um juiz conseguiu evitar que conflitos familiares e 

pessoais transformassem-se em longos processos judiciais com a utilização de uma 

técnica de psicologia antes das sessões de conciliação. Com ajuda da chamada 

Constelação Familiar, dinâmica criada pelo teólogo, filósofo e psicólogo alemão Bert 

Hellinger, o magistrado Sami Storch conseguiu um índice de acordo de 100% em 
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processos judiciais onde as partes participaram do método terapêutico, conforme relata 

Bandeira (2014, online). 

O Juiz Sami Storch iniciou os estudos do assunto Constelações Familiares 

em 2004, quando percebeu que, além de ser uma terapia eficaz na solução de 

questões pessoais, o método também apresentava um potencial imenso na área 

jurídica, vislumbrando um instrumento a mais para auxiliá-lo nos julgamentos e na 

condução de suas audiências. Quando se tornou juiz, Storch já fazia a formação em 

Constelações Familiares, percebendo que poderia fazer uso delas em seu mister de juiz 

(BANDEIRA, 2014, online).  

O magistrado iniciou o movimento, utilizando a técnica na área familiar, nas 

comarcas de Amargosa e Castro Alves, ganhando menção honrosa pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em 2015 pelo projeto “Constelações na Justiça” (2016, 

online).  

Inicialmente, aplicava alguns princípios nas audiências, utilizando frases, 

pedindo que as pessoas fechassem os olhos e se imaginassem dizendo frases de 

reconhecimento para a outra pessoa, relatam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 56).   

Observou que as partes, quando confrontadas com o que estava oculto, com 

a verdade que veio antes do conflito, assumiam uma postura mais consensual, mais 

aberta para o entendimento, atuando o juiz como um construtor de uma sentença 

pacificadora. 

Para o magistrado, o método contribui fortemente para o fim do conflito 

impactando tanto os atores diretos quanto os envolvidos indiretamente na causa, como 

os filhos e a família.  

Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi, a primeira vez que o juiz utilizou a 

Constelação Familiar foi durante uma ação pela guarda de uma menina de 4 anos, em 

que mãe e avó trocavam acusações sérias (2018, p. 56).  

O juiz percebeu que a disputa entre a mãe e a avó trazia sofrimento para a 

menor e qualquer solução adotada ou decisão, permeneceria esta condição para ela. 
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Storch resolveu levar o kit de bonecos19, que utilizava nos atendimentos 

individuais, chamou a menina para ser ouvida, colocou os bonecos em cima da mesa, 

pedindo para que ela os posicionasse e montasse a história da sua família, colocando 

os bonecos para representar cada membro envolvido no conflito (OLDONI, LIPPMANN 

e GIRARDI, 2018, p. 56).  

A menina pôde, então, por meio do uso daquele recurso, expressar o que 

sentia, afirmar o carinho que tinha por sua mãe e por sua avó e apresentar com quem 

se sentia melhor, demonstrando qual era seu real desejo, livre da pressão da mãe e da 

avó. As partes puderam observar a verdade dos fatos por meio do uso dos bonecos, 

ficando claro para todos qual era o real desejo da menina, o carinho que ela guardava 

pela mãe e pela avó, independentemente da escolha, relatam Oldoni, Lippmann e 

Girardi (2018, p. 56). 

A revelação do que está oculto ou daquilo que não se quer ver ou perceber 

torna possível a sensibilização das partes envolvidas no conflito, da dimensão anímica 

da questão, própria da alma, da obtenção de uma solução justa e verdadeira. 

O Direito Sistêmico se propõe a encontrar uma solução profunda e esta 

precisará abranger todo o sistema envolvido. A solução simplista imposta por uma lei ou 

por uma sentença não é capaz de solucionar adequadamente a questão, trazendo paz 

às partes. 

O uso do método é feito com ambas as partes ou com apenas uma, sendo a 

Constelação uma forma de ver a razão do comportamento da parte constelada ou de 

ambas as partes e qual a melhor solução para o caso, conforme ensinam Oldoni, 

Lippmann e Girardi (2018, p. 35).  

Explicando: observando-se as leis sistêmicas expostas (Pertencimento, 

Ordem e Equilíbrio), verifica-se onde estas foram descumpridas, gerando desequilíbrio 

para todo o sistema e interferindo nas relações.   

O olhar para as leis que regem os relacionamentos e sua aplicação por meio 

das Constelações Familiares possibilitam evidenciar dinâmicas ocultas por trás dos 

 
19 kit de bonecos: são bonecos Playmobil, utilizados para representação simbólica de pessoas na prática 
das Constelações Familiares, durante os atendimentos individuais. Funcionam como instrumentos de 
ajuda, sendo cada membro da família representado por um boneco. 
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conflitos, das situações, facilitando a sensibilização das pessoas para uma melhor e 

mais adequada solução, cita Aguiar et al. (2018, p 71).  

Segundo Frank-Bryson, o método das Constelações Familiares faz surgir, 

assim, novas possibilidades, facilitando o entendimento do conflito e emergindo 

soluções que trazem alívio para todos os envolvidos (2013, p. 08).  

As vivências conduzidas pelo magistrado Sami Storch acontecem em 

eventos coletivos, sendo as partes envolvidas convidadas a participarem de palestras 

sobre vínculos sistêmicos, considerando processos que versem sobre o mesmo tema. 

Concluída a palestra, é realizada uma meditação, levando os participantes a refletirem 

sobre suas próprias questões e emaranhamentos. Finalizando, algumas questões das 

famílias presentes são consteladas. Como todos os processos versam sobre questões 

semelhantes, é comum que os aspectos e considerações apresentados gerem uma 

identificação das pessoas. Segundo Storch, essa identificação gerada e a reflexão 

alcançada já são suficientes para favorecer a solução, sendo encontradas alternativas 

que satisfaçam as partes (2017, online).    

Cabe abordar, neste momento, as várias iniciativas já existentes no Judiciário 

brasileiro. Devido às mudanças constantes e as novas técnicas empregadas nos 

Tribunais, exige-se cada vez mais um olhar atento dos magistrados, advogados, 

promotores, defensores, servidores e mediadores, que precisam garantir um 

atendimento mais eficaz e de resultados.  

Assim, o Direito Sistêmico vem demonstrando sua força por meio de um 

movimento sem retorno. De 2004 para cá, já são mais de vinte Tribunais que vem 

aplicando Constelações Familiares na resolução de conflitos. Estudantes de Direito 

estão pesquisando, demonstrando interesse e escrevendo sobre o tema. O Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) já se expressou no sentido de que o uso da técnica está em 

conformidade com a Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que estabelece a política de tratamento adequado de conflitos de interesses no âmbito 

do Poder Judiciário, esclarece Aguiar et al. (2018, p. 75). 

Editada em 2010, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), esta Resolução 

institui a Política Pública Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesse no âmbito 

do Judiciário. Seu principal objetivo é assegurar o direito e estimular a utilização de 
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práticas que proporcionem o correto tratamento dos processos judicializados, comenta 

Aguiar et al. (2018, p. 74).  

Cabe destacar que a técnica foi introduzida no intuito de auxiliar a resolução 

de conflitos nas Varas de Família e Centros de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). Conforme relatos de Vieira, a experiência inicial na Bahia comprovou o 

sucesso da aplicação da técnica e, atualmente, as experiências acontecem não só nas 

Varas de Família, como também nas Varas Criminais, Cível, CEJUSCS, Vara da 

Infância e Juventude, Sistema Penitenciário, etc, bem como em diferentes fases 

processuais ou pré-processuais (2015, online).  

Em Goiânia, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) premiou o trabalho 

“Mediação baseada na técnica de Constelação Familiar”, com o primeiro lugar na 

categoria “Tribunal Estadual do V Prêmio Conciliar é Legal”, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), coordenado por Rosângela Montefusco (2016, online).  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria 

Familiar da Infância e Juventude, em parceria com o Procurador de Justiça aposentado, 

Dr. Amilton Plácido da Rosa, firmou um convênio no intuito de atender crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, vítimas de maus tratos, abuso 

sexual ou violência (2016, online).  

No Distrito Federal, o projeto Constelar e Conciliar, introduzido pela pesquisa 

acadêmica de Adhara Campos, voluntária e idealizadora do projeto, é atendido em 

várias unidades: Vara da Infância e Juventude, Vara Cível, Órfãos e Sucessões do 

Núcleo Bandeirante, 1ª Vara Criminal, CEJUSC Brasília e Taguatinga, 1ª, 2ª e 3ª Vara 

de Família de Taguatinga, Programa dos Super Endividados e Vara de Medida 

Socioeducativa (2015, online).  

O Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Brasília e do Riacho Fundo foram destacados do Projeto Constelar e Conciliar para o 

projeto “Constelar para Transformar” em função de pesquisa acadêmica junto à 

Universidade de Brasília e o Tribunal abriu edital para receber novos voluntários em 

2017 (2015, online).  

O Tribunal de Justiça de Alagoas incluiu a Constelação nos casos em que 

não houve acordo por meio das técnicas tradicionais de conciliação e mediação, 
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utilizando a “Audiência Sistêmica”, praticada pelos Dr. Yulli Roter Maia e Dr. Cláudio 

Gomes. Os magistrados não abrem um campo de Constelação, apenas utilizam 

perguntas que têm o enfoque de levar a parte a refletir sistemicamente sobre a origem 

do conflito e sua solução pacífica, conforme relata Aguiar et al. (2018, p. 83).  

Em Santa Catarina, os advogados Fabiano Odoni e Márcia Sarubbi atuam na 

casa de albergado irmão Uliano, com presos que cumprem pena de regime aberto. A 

prática está descrita na obra “Direito Sistêmico” (2017, online).  

A técnica foi levada também 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 Direito de Família, como guarda de filhos, alimentos e divórcio. 

Foram realizadas reuniões, analisando três casos 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 estiveram presentes e participaram da vivência de 

Constelações, o índice de acordos foi de 100%, conforme Vieira (2015, online). 

No Nordeste, oito Tribunais de Justiça estão utilizando o Direito Sistêmico. 

No Ceará, as Constelações Familiares são utilizadas na Vara Única de Execução de 

penas e Medidas Alternativas (VEPMA), por meio do programa “Olhares e Fazeres 

Sistêmicos no Judiciário”, implantado por Maria das Graças de Almeida Quental em 

meados de 2017, conforme relatam Vall e Belchior (2019, p. 197).  

O programa, idealizado pelas advogadas Ana Tarna dos Santos Mendes e 

Gabriela Nascimento Lima e pela psicóloga Maria do Socorro Fagundes, desenvolve o 

pensamento e vivências com abordagem sistêmica, dentre as quais, a utilização de 

Constelações Familiares, proporcionando clareza aos emaranhados dos processos 

judiciais e contribuindo para uma postura de inclusão e humanização, observa Aguiar et 

al. (2018, p. 84). 

As Constelações realizadas pelo programa são voltadas para os apenados 

da Vara Única de Execução de penas e Medidas Alternativas (VEPMA), contando com 

a participação de um grupo de voluntários, o apoio das advogadas e da psicóloga 

idealizadoras do programa e um constelador formado, que aplica a técnica com os 

casos selecionados, conforme Aguiar et al. (2018, p. 84). 
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Os jurisdicionados, familiares e voluntários são recepcionados numa sala 

adequadamente preparada e aos poucos todos vão se familiarizando e silenciando com 

um ambiente acolhedor. O constelador convidado faz uma explanação sobre o que é 

Constelação Familiar, quem foi seu criador, como funciona, e convida o jurisdicionado a 

participar, de forma voluntária, anunciando a questão a ser trabalhada, relatam Vall e 

Belchior (2019, p. 197). 

São realizadas de quatro a cinco Constelações por turno, sendo os principais 

temas abordados pelo programa pertencentes à área de Direito de Família e Direito 

Penal.    

Segundo Aguiar et al., podem ser utilizadas Constelações individuais, sem a 

presença de um grupo de representantes, sendo as percepções e sensações 

percebidas pelo cliente e terapeuta, por meio de declarações verbais, corporais e 

emocionais, verificadas para comprovar a sua relevância para o entendimento do 

conflito e o aparecimento da solução (2018, p. 45). Além disso, também se utilizam as 

constelações ocultas, em que, apesar de a dinâmica ocorrer de forma coletiva, a 

questão da parte não é revelada para os presentes, assim como os representantes 

também não sabem qual é o papel que estão assumindo. Estas estratégias são 

utilizadas quando o cliente não sente segurança em expor sua questão, precisando de 

um ambiente mais confortável, inclusive para os casos que envolvem segredo de 

justiça.  

A utilização das Constelações Familiares auxilia as partes no entendimento 

de suas histórias familiares, gerando harmonia com a história familiar, possibilitando 

também o entendimento da história do outro, de modo a gerar um estado de paz maior 

e de integração de tudo o que foi vivenciado (AGUIAR et al., 2018, p. 87).  

Estas informações demonstram que o método vem sendo divulgado e 

disseminado, enaltece o trabalho e o caminho trilhado por profissionais do Direito e 

sinaliza que muito ainda há para ser feito por aqueles que querem e visualizam os 

benefícios da Constelação Familiar no Direito de Família.  

No próximo tópico, será abordado o que é Advocacia Sistêmica e as 

competências do advogado sistêmico.     
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3.3 O QUE É A ADVOCACIA SISTÊMICA 

 

A prática da Advocacia Sistêmica tem como principal base as leis do amor de 

Bert Hellinger, sendo uma forma de exercício da advocacia, constituída por meio de 

perspectivas, segundo Oldoni, Lippmann e Girardi, como o estabelecimento de uma 

proposta de valor sistêmica, pensando no relacionamento com foco no cliente e 

utilizando um modelo estratégico consensual (2018, p. 50). 

Além disso, afirma Carvalho (2018, p. 16) que a prática da Advocacia 

Sistêmica tem como âncora os conhecimentos trazidos por Bert Hellinger, bem como 

também outras descobertas e experimentos de pensadores, cientistas, matemáticos e 

filósofos, os quais abriram os caminhos para o que é hoje o pensamento sistêmico. 

A proposta de valor sistêmico é envolta pela adoção de uma advocacia 

humanizada e estratégica, possuindo o advogado um perfil pacificador, interpretando o 

conflito de modo positivo e como uma possibilidade de transformação. 

O relacionamento com foco no cliente é motivado por empatia, escuta ativa, 

uso de técnicas de comunicação não violenta, onde o relacionamento entre cliente e 

advogado é baseado em igualdade, cada um admitindo o seu papel e suas 

responsabilidades com equilíbrio. 

O modelo estratégico consensual objetiva transmitir no mercado valores 

como cultura de paz, postura humanizada, seguindo as leis sistêmicas de Bert Hellinger 

(Pertencimento, Ordem e Equilíbrio). Portanto, priorizam-se, aqui, métodos apropriados 

e adequados de resolução de conflitos, economizando tempo e dinheiro para todas as 

partes envolvidas, esclarecem Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 50). 

A Advocacia Sistêmica é uma nova abordagem, uma nova forma de olhar 

para o conflito e suas nuances, de modo mais inclusivo, observando o desentendimento 

com mais amplidão, enxergando as pessoas como parte de um todo maior, de um 

sistema. É uma mudança de paradigma para a ciência do Direito, marcada pelo 

tradicionalismo, abandonando a mentalidade da oposição sujeito/objeto, para adotar 

aspectos do todo, como é a visão sistêmica, por tudo que se apresentou até aqui. 
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Essa mudança se aplica para a atuação, formação e atitude dos profissionais 

das carreiras jurídicas, que passam a buscar uma postura menos cartesiana, superando 

uma atuação linear e reducionista, comenta Santos (2016, online).  

Para estar preparado para atuar nos processos e conflitos que chegam até 

ele, o profissional que atua com o novo paradigma da Advocacia Sistêmica precisa 

saber e reconhecer que seu papel vai muito além do ajuizamento de ações e do 

acompanhamento do processo, conforme acontece na prática tradicionalista, comenta 

Aguiar et al. (2018, p. 161). 

Na Advocacia Sistêmica, o profissional deverá contribuir para a dissolução do 

conflito do seu cliente, atuando numa advocacia mais humanizada e mais consensual, 

ajudando e colaborando ao longo do processo judicial ou extrajudicial de resolução da 

disputa, complementa Aguiar et al. (2018, p. 161).     

Para tanto, é necessário o profissional conhecer um pouco das técnicas 

comportamentais para ouvir o que não foi expresso pelo cliente, o que não foi 

verbalizado, a fim de assegurar um atendimento de excelência pelos construtores do 

Direito. Como se pode perceber, as competências desenvolvidas nos cursos de 

graduação em Direito não atendem e não prestigiam às necessidades de uma atuação 

fora do paradigma tradicional, conforme Aguiar et al. (2018, p. 162). 

O advogado sistêmico acredita na advocacia humanizada e estratégica, 

possuindo um perfil pacificador, sendo o ser humano e a forma como o advogado se 

relaciona com as partes o grande diferencial do mesmo, confirmam Oldoni, Lippmann e 

Girardi (2018, p. 31).  

Oldoni, Lippmann e Girardi esclarecem que algumas de suas habilidades são 

a empatia, a escuta ativa e a comunicação eficaz, atuando com foco no cliente e nos 

sistemas que este integra. Também busca entender os demais envolvidos e seus 

sistemas, ampliando assim sua consciência, percepção e visualização do todo (2018, p. 

31). 

Continuam afirmando Oldoni, Lippmann e Girardi que o advogado sistêmico 

é um técnico e um facilitador e não se sente maior que seu cliente. Adota uma postura 

respeitosa, sistêmica e fenomenológica, considerando as leis de Bert Hellinger que 

regem todos os sistemas vivos (2018, p. 31).  
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Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi, o advogado sistêmico necessita 

exercitar o pensamento sistêmico, aceitando que o mundo é formado por sistemas e 

estes afetam a vida pessaol das pessoas. Sua postura precisa ser de acolhimento e de 

não julgar o que é bom ou mal (2018, p. 53).  

Os conflitos entre os indivíduos, de um modo geral, são sempre delicados 

para se compreender e trabalhar. Comumente, as causas variam de forma profunda e 

complexa. As soluções adotadas atualmente por muitos profissionais do Direito em 

relação às sentenças determinadas, trazem soluções imediatas, e, às vezes, até uma 

interrupção da relação de modo conflituoso. 

Contudo, em muitos casos não são capazes de solucionar a questão do 

ponto de vista etiológico (investigar a causa e origem de algo) e oportunizar maior 

consonância entre as partes.  

Advogados, capacitados em Constelações Familiares, atuam com a visão 

sistêmica aplicada ao Direito, unindo a profundidade e sensibilidade das Constelações 

Familiares com a experiência e conhecimento na área do Direito, o que possibilita a 

efetiva mediação e resolução dos conflitos, levando um novo olhar à letra fria da lei, 

observando os contextos das partes envolvidas, os padrões repetitivos dos sistemas 

familiares, sempre como foco nos princípios sistêmicos de Bert Hellinger, comentam 

Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 53). 

O conceito de Direito Sistêmico apresenta a possibilidade de encontrar uma 

solução sustentável e equilibrada para todos os implicados, principalmente porque 

propõe mecanismos de análise do sistema como um todo, ou seja, observando a partir 

da perspectiva dos envolvidos. Por isso oferece um olhar integral ao ser humano, afirma 

Vieira (2015, online). 

O advogado sistêmico pode identificar nas partes a abertura para o uso da 

Constelação Familiar. É importante excluir de pronto os casos em que os sujeitos não 

querem o uso do método. Por mais que o magistrado queira a aplicação, não é ele 

quem define, e sim as partes envolvidas no conflito. 

Outro aspecto para considerar no momento da aplicação do método, do seu 

uso ou não, são as ordens da ajuda, definidas por Bert Hellinger como uma arte que 

deve ser aprendida e praticada, fundamental para compreender quem busca ajuda e 
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promover sua acolhida de modo adequado, contribuindo para uma atuação equilibrada 

do facilitador restaurativo (2005, p. 11).  

Segundo essas leis, o profissional do Direito, o ajudante deve buscar dar 

apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita, que são os limites 

entre o dar e o receber. Pode acontecer de as partes acharem dispensável o uso do 

método, quebrando esse limite e esse equilíbrio necessários, bem como a observância 

desse limite pelo ajudante, esclarecem Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 53).. 

Deve permenecer alerta, submetendo-se às circunstâncias e somente 

intervindo e apoiando à medida que as partes envolvidas permitirem, assim sopesando 

também as circunstâncias externas e aceitando-as, bem como aceitando o destino do 

outro, mesmo que pareça difícil. O ajudante carece estar atento para as circunstâncias 

e observando o que estas evidenciam. 

O ajudante também precisa se colocar como adulto ante um adulto que 

procura ajuda, e, desta forma, abdicaria às tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o 

papel de seus pais, ou mesmo de poupar o cliente, tratando-o como uma criança. O 

cliente deve admitir as responsabilidades e as consequências de seus atos. 

O indivíduo é parte de uma família. A empatia do ajudante deve ser menos 

pessoal, mas sobretudo sistêmica. O ajudante não se envolve num relacionamento 

pessoal com o cliente. 

Por fim, o ajudante deve observar que o foco das Constelações Familiares é 

unir o que antes estava separado, apartado, emaranhado, estando a serviço da 

reconciliação, comentam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 53).  

Aguiar et al. coloca, porém, que para o advogado atuar de forma sistêmica, 

realizando um atendimento sistêmico, ele não precisa necessariamente aplicar o 

método das Constelações Familiares, sendo possível sua atuação sem utilizar referida 

técnica. Para ele, o advogado sistêmico não precisaria ser constelador, sendo suficiente 

o conhecimento e o respeito às leis de Bert Hellinger (2018, p. 162). 

Contudo, o advogado que escolhe atuar aplicando o método das 

Constelações Familiares como instrumento para melhorar e alavancar o seu 

desempenho, necessita acolher as ordens do amor e suas nuances, acreditando num 

processo mais harmonioso entre as partes, comenta Aguiar et al. (2018, p. 174).  
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Para Aguiar et al., o advogado sistêmico terá mais segurança na sua atuação 

se possuir conhecimento sobre a abordagem sistêmica, devendo buscar o 

autoconhecimento, mantendo a qualidade da sua presença, praticando a empatia e 

evitando julgamentos (2018, p. 162).   

O Código de Ética da OAB, em alguns trechos expressivos, denota a 

compatibilidade dos princípios que regem a Advocacia Sistêmica com as orientações de 

conduta generalizadas a todos os profissionais da área. É o que se observa em seu art. 

2, incisos IV e V20, em que estimula o desenvolvimento do conhecimento dessas 

habilidades como essenciais ao exercício da Advocacia. Estimula, ainda, a conciliação 

e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios. Cabe destacar ainda que é direito e dever do advogado assumir a defesa 

criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado, sem 

julgamentos.  

Desta maneira, o Direito Sistêmico visa à aplicabilidade da ciência jurídica a 

partir de um viés terapêutico. Baseando-se nesses conhecimentos transversais, o 

atendimento sistêmico torna-se mais humanizado, criando-se um ambiente mais 

seguro, com uma escuta ativa efetiva, questionando-se o cliente naquilo que 

verdadeiramente provoque uma autorreflexão, atingindo assim uma postura mais 

humanizada e pacificadora, descreve Aguiar et al. (2018, p. 163). 

O advogado, quando ocupa seu verdadeiro lugar, atua com equilíbrio e 

eficácia. Sistemicamente, essa postura faz muita diferença para o cliente. Esse 

posicionamento traz paz aos envolvidos, não alimentando ou nutrindo o conflito, além 

de evitar fenômenos de transferência e contratransferência, evitando que os seus 

emaranhados interfiram na condição do cliente, segundo Hellinger (2013, p.34). 

Essa sobriedade do advogado evita o surgimento e a adoção de um padrão 

por parte do cliente, de vitimizar-se, devendo o advogado dar apenas o que se tem, 

 
20 Código de Ética da OAB, conforme art 2: 
IV - empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional;  
V - contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;  
VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que 
possível, a instauração de litígios; 
Art. 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião 
sobre a culpa do acusado.    
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esperar e tomar apenas o que lhe cabe como advogado, não fazendo além do 

necessário, que para Hellinger seria não assumir o papel dos pais do cliente. 

O advogado deve buscar sempre a verdade dos fatos, mantendo a escuta 

ativa, trabalhando com base no relatado, nos movimentos não verbalizados e em suas 

percepções do sistema, sendo importante atentar para as questões reveladas através 

das Constelações. Essas questões reveladas podem ajudar no processo de aceitação 

da realidade e das circunstâncias por parte do cliente, sem distorções, esclarece Aguiar 

et al. (2018, p. 183).    

Quando o advogado acolhe uma postura sistêmica, observando e 

compreendendo o todo, sua percepção colabora para que o cliente assuma o seu lugar 

de adulto e suas reponsabilidades, comenta Hellinger. Mantendo-se assim, o advogado 

fica mais a serviço da solução do conflito, não assumindo as dores do cliente e sem a 

intenção de salvar o mesmo (2013, p. 16).    

O advogado que escolhe essa atuação está contribuindo para alterar a 

situação conflituosa em que a parte está inserida, proporcionando uma transformação 

do conflito, uma ressignificação do contexto apresentado, assumindo naturalmente uma 

postura amorosa, inclusiva e sem julgamentos. 

Aguiar et al. orienta, por se tratar de uma abordagem em construção, que o 

advogado, ainda que constelador, não conduza pessoalmente o método com seu 

cliente, devendo sugerir outro profissional capacitado. A orientação de Aguiar et al. tem 

como justificativa evitar que o cliente misture as duas funções, de advogado e 

constelador, impedindo que o cliente responsabilize o advogado por algo que possa 

gerar descontentamento demonstrado durante a Constelação. Entretanto, nada impede 

que o advogado utilize a abordagem sistêmica, por meio do emprego das frases de 

reconhecimento (2018, p. 186).        

Verifica-se, portanto, a importância da atuação sistêmica do advogado e os 

ganhos que podem ser obtidos pelas partes envolvidas em litígios quando faz-se o uso 

das Constelações Familiares. No próximo tópico, será abordada a metodologia de 

aplicação da Constelação Familiar. 
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3.4 METODOLOGIA DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR  

 

O método da Constelação requer um cuidado para com as partes envolvidas, 

fazendo-se necessária uma explicação de sua origem, seus fundamentos, sua base nas 

ordens do amor, e de como o processo se dará. É necessário, também, um sim das 

partes, aceitando utilizar o método. Para tanto, é essencial que exista um ambiente de 

confiança, onde se estabeleça um vínculo de respeito entre as partes envolvidas e o 

constelador, pessoa que aplica o método.  

Pode ser utilizada como ferramenta não só por juízes, como também por 

advogados, mediadores, conciliadores, membros do Ministério Público e qualquer 

profissional cujo escopo do trabalho seja auxiliar pessoas a solucionarem situações 

conflituosas, segundo Storch (2011, online).   

O terapeuta pede ao cliente que fale a questão a ser trabalhada, escolha e 

posicione os representantes, de acordo com os vínculos e relações existentes, sendo 

também relevante nesta representação trazer indivíduos que possuam um papel 

significativo no tocante à necessidade partilhada, aborda Storch (2011, online). Pode 

acontecer também de forma oculta, sem revelar o conflito, sem relatar a problemática, 

quem são as partes envolvidas e suas emoções, sendo especialmente utilizada quando 

a lide envolve segredo de justiça, ou quando a parte possa vir a se sentir constrangida 

em expor questões pessoais delicadas.  

As Constelações podem ser em grupos ou individuais, incumbindo destacar 

a importância desta última como um recurso para ser usado na esfera dos conflitos 

judiciais ou extrajudiciais, quando a parte não quer se expor, ou não é conveniente o 

uso das Constelações em grupo, sempre sopesando a natureza do conflito em questão 

ou as necessidades das partes envolvidas na lide.   

Também podem ser usados bonecos como representantes de cada parte 

envolvida no conflito ou no sistema familiar, solicitando que a parte constelada organize 

conforme seus sentimentos e sensações para com cada membro representado pelos 

bonecos.  
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 Na metodologia é importante esclarecer: como é definido o problema, como 

é feita a escolha dos representantes, a montagem da Constelação, o processo de 

solução e o ritual de encerramento.  

a) para a definição do problema: verifica-se qual a questão que incomoda o 

cliente, tendo o terapeuta um papel importante na definição do problema, indagando o 

que o leva a buscar uma Constelação Familiar. O terapeuta deve buscar não a história 

habitual, interpretações, julgamentos ou explicações. Segundo Oldoni, Lippmann e 

Girardi, o terapeuta deve perguntar qual é o problema que o cliente tem, o que o leva a 

buscar ajuda (2018, p. 37); 

b) como é feita a escolha dos representantes: diante da problemática 

citada pelo cliente, o terapeuta solicita que o cliente escolha os representantes para 

aquela situação, os quais se tornam modelos vivos do sistema do sujeito que tem sua 

questão constelada, iniciando com um número mínimo de representantes. Oldoni, 

Lippmann e Girardi destacam que o cliente escolhe os participantes para representar os 

membros selecionados da família, bem como um membro para representá-lo (2018, p. 

37); 

c) a montagem da Constelação: o terapeuta orienta ao paciente que 

posicione os representantes no espaço, conforme seu sentimento e impressão da 

situação inicial. Oldoni, Lippmann e Girardi destacam que é importante que o cliente 

monte a Constelação, ou seja, que disponha os representantes no espaço e que lhes 

transmita uma orientação inicial, sem fazer muitos comentários, evidenciando as 

relações que uns mantêm com os outros. A parte deve fazer isso a partir de seu 

sentimento, sem buscar muitas explicações, justificativas, sem escolher ou imaginar 

determinadas cenas que vivenciou em família. Deve deixar-se conduzir por uma atitude 

amorosa, um impulso interno, havendo clareza sobre quem representa uma 

determinada pessoa da família, ou algum sintoma que está sendo tratado, como medo, 

angústia, ou ainda algum segredo ou morte. Uma vez posicionados os representantes, 

o cliente se senta e assiste aos movimentos realizados pelos representantes (2018, p. 

37).  

d) o processo de solução: após algum tempo de concentração, o terapeuta 

se dirige aos representantes orientando-os a fazerem os movimentos que desejam ou 
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que sentem necessidade de realizar, bem como para verbalizarem o que estão sentindo 

no corpo, eventuais percepções como algum incômodo ou desconforto. Quanto menos 

souberem os representantes, mais convincente será para o constelado o que emergirá.  

Oldoni, Lippmann e Girardi orientam que o terapeuta pode interrogar os 

representantes sobre o que está acontecendo com eles, como simplesmente deixá-los 

fazer o que chamou de movimentos da alma21. Essa partilha deve ser feita sem 

vinculação a crenças pessoais dos próprios representantes e do constelador. Os 

representantes passam a sentir e a pensar de modo muito parecido com o dos 

membros verdadeiros, sem o conhecimento prévio (2018, p. 37).  

O próprio Hellinger coloca que não está capacitado para explicar esse 

fenômeno, que não sabe como é possível aos participantes sentirem os sintomas, mas 

esclarece que ele existe e o utiliza. Cabe destacar que o movimento dos 

representantes, seja ele autônomo ou conduzido pelo terapeuta, revela a dinâmica 

anímica da família (própria daquele sistema familiar), trazendo alívio, liberação e um 

estado de solução ao final da Constelação (2008, p. 11). 

É possível gerar mudanças profundas e rápidas no sistema familiar como um 

todo. Um constelador familiar também desenvolve muito mais flexibilidade e capacidade 

de se relacionar com outras pessoas com mais compreensão, equilíbrio e respeito. 

Cabe destacar que a Constelação pode ser aplicada de forma ampla, não se 

limitando ao campo familiar, mas também já sendo utilizada no ambiente corporativo, 

em relações variadas.       

e) encontrando a solução: depois que todos os representantes fazem os 

movimentos da alma e estão satisfeitos, sem as sensações de desconforto ou 

incômodos no corpo, a sensação que circula no grupo é de paz e tranquilidade quanto à 

questão inicialmente relatada, bem como a condição de cada um naquela situação 

específica.  

Para Oldoni, Lippmann e Girardi, é como se reinasse a sensação de livrar-se 

de um peso, trazendo satisfação e paz ao campo de energia familiar. O encontro do 

 
21 Para Stam (2012, p. 19) os movimentos da alma envolvem uma presença livre de julgamento, estando 
os representantes a serviço daquele campo, trazendo esclarecimento e ordem para quem constela, por 
meio da vivência, liberando, integrando e curando o que estava em desarmonia e desequilíbrio. O 
movimento da alma proporciona aceitação, dando um lugar no coração. 
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equilíbrio em uma Constelação ultrapassa a dinâmica do destino. Os membros da 

família ali representados se reencontram com respeito e amor e aqueles que foram 

excluídos são reintegrados ao sistema familiar, cada um ocupando seu lugar e seu 

papel (2018, p. 37). 

f) o ritual de encerramento: neste momento a Constelação é encerrada, 

devendo cada representante deixar seu papel. Para tanto, segundo Oldoni, Lippmann e 

Girardi, existem muitas maneiras. Uma delas é o cliente aproximar-se de cada 

representante, pegar-lhe a mão e agradecer-lhe por ter representado seu familiar (2018, 

p. 37).   

No ritual de encerramento, quando se encontra o equilíbrio, evidencia-se a 

paz, uma situação de contentamento manifestada pelos participantes, que podem 

verbalizar que estão bem, sem desconforto físico ou emocional, momentâneos. Os 

membros representados se reencontram com respeito e amor e aqueles que foram 

excluídos são reintegrados e cada um toma seu lugar dentro do sistema. 

Oldoni, Lippmann e Girardi citam que nem sempre o seu desenrolar leva até 

a solução. É importante o terapeuta perceber que, em alguns casos, fica evidente que a 

solução é impossível – que é de certa forma também uma solução, possível para 

aquele momento e viável para aquele sistema familiar, diante daquela problemática. O 

terapeuta deve ir somente até o possível e permitido pelo campo familiar (2018, p. 37). 

Neste ritual de encerramento da sessão, Oldoni, Lippmann e Girardi 

destacam a importância dos conselhos e do conhecimento do terapeuta sobre as 

Constelações Familiares para integrar o que for relevado pela representação (2018, p. 

37). 

É interessante, ainda, evitar comentários posteriores, sentimentos 

evidenciados e resultados observados, principalmente com pessoas que estavam 

ausentes. O que foi expresso e acessado daquele sistema precisa de um tempo, 

permitindo e possibilitando que o inconsciente encontre um novo lugar. 

Outro aspecto para quem participa como representante ou frequenta grupos 

de vivência em Constelações famialires é a confidencialidade das questões que são 

acessadas e expressas, tendo essa característica correlação direta com a formação de 
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um ambiente seguro e de confiança, necessário para quem busca ajuda por meio do 

método.  

Uma explicação sobre o que é ser um constelador familiar é necessária. 

Primeiramente, um constelador é um buscador do autoconhecimento e um conhecedor 

do seu próprio sistema familiar. Geralmente, já passou ou vivencia continuamente um 

processo de transformação profundo, o que possibilita compreender melhor seu próprio 

lugar e o papel que ocupa em cada um dos seus sistemas Souza (S/d, online). 

A formação como constelador familiar para quem vai aplicar o método 

também é importante, possuindo certificação e carga horária adequada (geralmente 

com módulos mensais ou quinzenais e com duração de 6 a 18 meses). Deve ser um 

buscador de conhecimentos das questões humanas, da alma. Ao se formar na 

Constelação, um indivíduo tem uma capacidade maior de se entender. Dessa forma, 

essa consciência o leva a atravessar um processo de transformação mental e social. 

Essa flexibilização emocional e comportamental vivenciada possibilita entender os 

futuros pacientes. Assim, ele consegue enxergar o papel de cada ser em um campo 

familiar, harmonizando o mesmo, viabilizando caminhos para que os pacientes 

encontrem uma saída aos problemas (SOUZA, S/d, online).  

O serviço da Constelação é uma atividade remunerada, aplicada desde 

1980, inserida no mercado como terapia breve. Mesmo sendo usada no ambiente 

judicial, ela não pode ser considerada como um serviço jurídico, sendo fundamental que 

o cliente perceba essa diferenca entre os dois serviços; o de aplicação do método, que 

pode ser realizado por qualquer pessoa, desde que tenha a formação em Constelação, 

e o serviço jurídico, conforme esclarece Aguiar et al. (2018, p. 172).  

Schneider (apud Dierbach, S/d, online) traz como crítica a atuação de 

profissionais sem a qualificação necessária, fazendo promessas quanto ao uso do 

método, aconselhando os participantes e, em caso de fracasso, atribuindo a culpa aos 

pacientes. Observa-se ainda o cuidado e o respeito que o profissional precisa ter para 

com as questões reveladas, não assumindo uma postura de querer modoficar a 

realidade daquele núcleo familiar, bem como evitando ostentar um papel de poder 

superior. 
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Desta forma, este tópico demonstrou uma das metodologias de planejamento 

e realização as Constelações Familiares. No próximo tópico, será abordado o uso das 

Constelações Familiares na solução de conflitos no Direito de Família, objeto principal 

desta pesquisa.  
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4. A UTILIZAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO PROCESSO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS NO DIREITO DE FAMÍLIA  

 

A técnica vem cada vez mais sendo utilizada no processo de solução de 

conflitos no Direito de Família.  Esclarece Schlickmann que isto acontece muito em 

função do grande número de judicializações rediscutindo questões e demonstrando, 

assim, a reincidência dos conflitos, caracterizando sentenças ineficazes e a 

inobservância das questões humanas que envolvem os relacionamentos. A estrutura 

pensada pelo Direito apresenta alguns limites, não sendo suficiente na resolução 

destes conflitos (2019, p. 84). 

Com a finalidade de clarificar para as partes o que está oculto no seu 

conflito, resultando, assim, numa forma benigna na solução do litígio, as Constelações 

Familiares estão proporcionando um tratamento diferenciado para as discussões 

familiares, que trazem para os processos a necessidade de resolver mágoas, angústias, 

ressentimentos e aflições, explica Schlickmann (2019, p. 84). 

Neste capítulo, será abordada como a técnica é utilizada no processo de 

solução de conflitos no Direito de Família, com a finalidade de “esclarecer” as partes o 

que está oculto no seu conflito, por meio do uso das leis sistêmicas, resultando na 

solução do litígio. Assim, serão comentados alguns casos pesquisados, bem como 

interpretações e orientações dadas por Hellinger para estas, sendo: dissolução 

conjugal, filhos menores após a dissolução conjugal, alienação parental e adoção.  

Cabe iniciar esclarecendo que a parte, quando escolhe um escritório ou 

adentra o mesmo para uma consulta, não deseja encontrar um terapeuta. Espera, sim, 

encontrar um profissional qualificado, que informe e esclareça seus direitos, 

transmitindo segurança e confiança de que a sua demanda será bem resolvida, tendo 

seus direitos defendidos, comenta Schlickmann. Desta forma, destaca que a proposição 

de acordo amigável não deve ser mais importante do que defender os interesses do 

cliente (2019, p. 84).  
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Em seu art. 694, o Novo Código de Processo Civil (NCPC)22 estabelece que 

nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de 

conhecimento para a mediação e conciliação, abrindo-se um excelente campo para a 

implementação das Constelações Familiares, observam Oldoni, Lippmann e Girardi 

(2018, p.  68). 

A compreensão dos dramas familiares, suas origens e interferência no 

comportamento, extrapolam o entedimento e a defesa de um ponto de vista. Seria a 

percepção do que está oculto em quase todos os litígios e conflitos familiares.  

Quando as partes chegam a litigar, seja pelo fim de um casamento, pela 

partilha dos bens e/ou pela guarda dos filhos, geralmente não estão litigando por estes 

direitos. Muitas vezes, o que os move são dores profundas, questões da alma, invisíveis 

para quem não tem uma visão sistêmica da família. 

Oldoni, Lippmann e Girardi comprovam esse pensamento com uma reflexão: 

uma sentença judicial, que fixa a guarda de um filho menor em favor de um dos 

genitores, na maioria das vezes não traz paz às partes porque a discussão sobre a 

guarda é o efeito ou a consequência do litígio, mas não a sua principal causa, seu 

aspecto preponderante (2018, p. 82). 

Esta reflexão também pode ser verificada em relação a outras questões de 

Direito de Família. A aplicação das leis sistêmicas mostra-se como um instrumento 

eficaz na busca por uma solução mais concreta, proporcionando paz e qualidade de 

vida às partes, que evitarão casos de reincidência.  

Madaleno pontua ser necessário pensar as relações, como estas se 

estabelecem e o surgimento dos conflitos, de forma sistêmica, considerando não o dual, 

com um inocente e um culpado. Envolve perceber a responsabilidade de ambos para a 

ocorrência do conflito, assim dando lugar a tudo que as partes trazem (2018, p. 25).   

 
22 NCPC, art. 694º Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução 
consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de conhecimento para a mediação e 
conciliação. 
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto 
os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.  
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Os litígios que envolvem temas familiares poderiam ter soluções amigáveis e 

mais definitivas, com um índice menor de reincidência, se pudessem ser constelados. 

Na maioria dos casos, uma modificação no padrão familiar, proposta pelo constelador 

com uma simples afirmação, palavra de efeito positivo ou pergunta, tem o condão de 

colocar o sistema novamente em ordem em relação às leis do amor (MADALENO, 

2018, p. 25).       

Nem sempre as pessoas envolvidas na lide, incluindo também os 

jurisdicionados, consentirão em se submeter ao método. Porém, se os construtores do 

Direito agirem em consonância com o Direito Sistêmico, certamente contribuirão para 

que os litigantes encontrem a solução mais adequada para seus conflitos familiares.  

Cabe destacar, ainda, que o método pode ser utilizado antes da audiência de 

mediação, com a finalidade de esclarecer as partes o que está oculto no seu conflito, 

resultando de forma benigna na solução do litígio. 

Aguiar et al. esclarece que o profissional apto e capacitado na técnica das 

Constelações Familiares pode utilizar exercícios sistêmicos, por meio de bonecos ou 

âncoras de solo, para representar os envolvidos, sem que os movimentos configurem a 

aplicação prática de uma Constelação Familiar. Os movimentos realizados no exercício, 

aplicando uma abordagem sistêmica, podem gerar novas percepções e entendimentos 

com relação ao conflito (2018, p. 177).  

O advogado sistêmico também possui um papel importante. Ao receber um 

cliente e atuar em sua defesa, recebe e acolhe tambem todo o seu sistema familiar. O 

relato do cliente para com o advogado, o seu discurso quanto à sua demanda, envolve 

essa totalidade, onde cada um tem o seu lugar e todos fazem parte, afirma Aguiar et al., 

sendo necessária uma empatia mais sistêmica e menos formal por parte do advogado 

(2018, p. 175).    

No escritório, o atendimento individual da parte precisa ser conduzido num 

espaço de acolhimento, seguro e de paz, transmitindo amor e ordem, sem julgamentos. 

Mediante uma escuta ativa, com muita atenção e transparência, o advogado observa o 

relato e tenta encontrar o ponto de conflito e de desordem que o cliente traz. 

Durante a escuta do cliente, por meio das leis sistêmicas (ordem, inclusão e 

equilíbrio), o advogado deve observar a forma como a parte se vê no conflito, sua 
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postura, como agiu e se comporta, quais são os seus sentimentos, revelados ou não, 

qual seria, na visão do cliente, a solução ideal e como este percebe ser possível o seu 

atingimento, conforme Aguiar et al. (2018, p. 176). 

Assim, o advogado conseguirá observar o conflito com maior visão e 

amplitude, possibilitando aderência aos fatos não narrados ou não revelados, 

favorecendo sua orientação e abordagem. O profissional pode apresentar sua 

abordagem sistêmica e explicar ao cliente que possui essa competência, além de sua 

formação acadêmica, como meio de colaborar na condução do trabalho, sugere Aguiar 

et al. (2018, p. 176).  

Pode também não utilizar a técnica das Constelações Familiares, adotando 

simplesmente uma postura sistêmica durante a conversa. Por meio do uso de frases 

que ressoam e fortalecem as partes, adotando um diálogo construtivo, mostrando às 

partes a possibilidade de chegarem numa composição amigável. O advogado 

sistêmico, quando aplica essa abordagem associada ao saber jurídico, proporciona 

muito mais do que uma mera resolução judicial. Ele proporciona ao seu cliente um 

tratamento diferenciado e adequado, relata Aguiar et al. (2018, p. 179). 

A opção será por não utilizar palavras ofensivas ou de exclusão, não 

estimulando a lide, seguindo pautado na inclusão e no equilíbrio entre as partes, sendo 

possível sugerir que as partes vivenciem uma sessão de Constelação, cada um em seu 

momento, convidando também o advogado da parte contrária a acompanhar a sessão, 

exemplifica Aguiar et al. (2018, p. 179).     

A condução do trabalho com uma abordagem sistêmica pode transcorrer 

desde o atendimento inicial ate o final do processo, orienta Aguiar et al. As 

Constelações Familiares podem ser conduzidas pelo próprio advogado, quando este 

possui capacitação e formação adequados para tanto, ou por um constelador, podendo 

ser utilizada independente de já existir um processo judicial em andamento (2018, p. 

180).  

Faz-se necessário destacar a importância de o advogado acompanhar o seu 

cliente na aplicação do método, como forma deste obter uma percepção mais profunda 

e transparente do processo e do conflito, sendo possível ajudar o cliente a ressignificar 
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a situação. É possível, também, que o cliente se sinta mais acolhido e seguro com a 

presença do advogado por tratar-se de uma situação nova. 

Esse movimento mostrará para as partes como as ações de cada um 

refletem na vida da outra pessoa, podendo inclusive alimentar e potencializar o conflito. 

Mostrará com maior clareza os sentimentos e qual o caminho para uma solução mais 

restaurativa. 

Ruschel aborda a importância de diferenciar “o que fazer” e o “como fazer”, 

sendo esta diferenciação primordial para a aplicação do Direito. Esclarece que as leis e 

determinações são atribuídas pelo Direito como “o que fazer”. Já o “como fazer” não 

tem correspondência com as interpretações e os julgamentos. O “como fazer” seria um 

convite para as partes envolvidas mudarem a postura acusatória, trazendo respeito ao 

campo familiar de cada indivíduo (2018, p. 53).  

Lança ainda uma ressalva quanto ao uso das Constelações Familiares, 

esclarecendo que esta pode representar um risco ao sistema jurídico e ao Direito, 

enquanto reguladores de decisões, pois é necessário o bom uso de regras, sendo estas 

fundamentais para a evolução com dignidade. Alerta que quando juízes decidem com 

base no seu livre convencimento, mediante o que viram no campo, estão deixando de 

usar “o que fazer“. Ressalta a importância de ambos serem incluídos na sentença, sob 

pena da técnica trazer desequilíbrio, colocando em perigo as conquistas alcançadas 

pela positivação do Direito. É necessário entender a importância do cumprimento da 

estrutura pensada e materializada pelo Direito, que possibilita a manutenção da ordem 

na sociedade esclarece Ruschel (2018, p. 54). 

Schneider (apud Dierbach, S/d, online) coloca que, mesmo proporcionando 

vivências fortes, as Constelações Familiares não ajudam a curar ou superar 

comportamentos negativos, recusando a possibilidade de gerar mudanças no 

comportamento. Alerta que o método pode levar para um sentimento de fracasso ou 

com um efeito efêmero.  

Nos tópicos a seguir, serão abordadas interpretações de Bert Hellinger, 

leituras utilizadas no processo de solução de conflitos no Direito de Família analisando: 

dissolução conjugal, filhos menores após a dissolução conjugal e como a metodologia 

pode facilitar a interpretação do rompimento do vínculo quando existem filhos menores, 
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alienação parental e como a metodologia pode facilitar a interpretação dos casos de 

alienação parental e, por fim, como a metodologia observa o vínculo que se forma 

através da adoção. 

 

4.1 DISSOLUÇÃO CONJUGAL 

 

Neste tópico, será abordada a importância do relacionamento entre iguais, 

um homem e uma mulher que se tornam marido e mulher ou que concordam em viver 

juntos. Liebermeister enaltece a relação entre iguais e ressalta a necessidade de estar 

pronto para desistir do sentimento da criança de não ter reponsabilidade e se cuidado 

por outros, não resistindo ao processo natural de cuidar de nós mesmos, 

permanecendo na necessidade que alguém cuide de nós (2013, p. 117).  

Independentemente da configuração do divórcio ou dissolução da união 

estável, a lei prevê e regulamenta questões peculiares obrigatórias: partilha de bens, 

guarda dos filhos menores, direito de visita, alimentos, sobrenome dos cônjuges e 

outros. 

Hellinger e Hövel (2006, p. 36), abordando o amor, falam do primeiro círculo 

do amor, que começa com a reciprocidade existente entre os pais, como um casal. 

Desse amor, a vida acontece, nascem os filhos que são cuidados e protegidos pelos 

pais. Esse amor tomado23 e recebido dos pais é o primeiro círculo do amor, 

condicionando todas as outras formas de amor. Para Hellinger e Hövel:  

 

Como poderá alguém, mais tarde, amar outras pessoas, se não 
experimentou esse amor? Faz parte desse amor que amemos também 
os antepassados de nossos pais. Eles também foram crianças e 
receberam de seus pais e avós o que depois transmitiram a nós. 
Também eles, através de seus pais e avós, vincularam-se a um destino 
especial, assim como nós nos vinculamos ao seu destino. A esse 
destino nós também assentimos com amor. Então olhamos para nossos 
pais e nossos antepassados e dizemos amorosamente a eles: 
“Obrigado”. Este é o primeiro círculo do amor. (2006, p. 36). 

 

 
23 Na terminologia de Hellinger, “tomar” significa aceitar, assumir e incorporar o que se recebe. Nesse 
sentido, a criança “toma” os pais e o que deles recebe.   
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Uma das principais consequências do descumprimento das leis do amor no 

sistema familiar é o divórcio ou a dissolução da união estável. As leis sistêmicas devem 

ser reestabelecidas tanto para a ruptura conjugal ser impedida e evitada ou, se 

impossível, para que o ex-casal possa seguir a vida, cada um com sua opção e escolha 

e em paz com a história passada. 

Em certas ocasiões, do ponto de vista sistêmico, é muito importante que 

ambos tenham chorado e sentido a dor por aquilo que ocorreu, ao invés de 

simplesmente buscarem um culpado.  

Um segundo relacionamento conjugal somente logrará êxito quando a 

existência do primeiro vínculo for reconhecida e valorizada. Quando o novo parceiro 

compreende e reconhece que sucede ao parceiro anterior, que tudo que foi vivido 

preparou o outro para viver esse novo relacionamento. 

Aguiar et al. coloca a possibilidade de o profissional do Direito, quando 

aplicando a abordagem sistêmica aliada ao saber jurídico, proporcionar ao seu cliente 

um tratamento diferenciado e mais adequado, alcançando, assim, muito mais que uma 

resolução. Destaca, desse modo, a importância de em uma ação de divórcio, o 

profissional despertar um sentimento de aceitação da realidade como ela se configurou, 

como ela é (2018, p. 179). 

Manné coloca a importância de um diálogo conclusivo e de fechamento que 

as partes deveriam dizer uma para a outra: aceito as coisas boas que você me deu; 

aquilo que dei a você, dei com alegria e isso lhe pertence. Assumo a minha parte, a 

minha reponsabilidade pela nossa separação e para você, deixo a sua parte, a sua 

responsabilidade. Manteremos o respeito e seguiremos novos caminhos. “Eu agora 

deixo você em paz e peço que me deixe em paz também” (2008, p. 28).     

O advogado participando de uma dissolução conjugal pode direcionar seu 

cliente para uma vivência coletiva antes da audiência de conciliação ou de instrução. 

Essa experiência possibilitará à parte a alcançar como suas ações e atitudes refletem 

no comportamento e na vida da outra pessoa, muitas vezes potencializando e 

alimentando o conflito, bem como consentirá a revelação de padrões familiares, que 

estão no campo daquele sistema e que podem ser repetidos sem a devida consciência 

pela parte. 
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Será possível para as partes observarem e sentirem com maior clareza qual 

a solução mais restaurativa, harmônica e compassível. Storch coloca que o 

conhecimento das leis sistêmicas possibilita uma maior compreensão dos conflitos, sua 

dinâmica, além das aparências, facilitando ao julgador e às partes em litígio a adoção 

de uma postura e de um posicionamento mais voltado para a resolução mais duradoura 

e pacífica (2017, online).  

Carvalho, que atua como advogada sistêmica, esclarece que é importante o 

uso da linguagem sistêmica para que as partes percebam o conflito de um novo local, 

com um novo olhar, encontrando uma solução de paz (2018, p. 83). 

Oportuno trazer o pensamento de Hellinger para casamentos exitosos: “Os 

relacionamentos de casal obtêm sucesso quando o homem e a mulher reconhecem que 

são diferentes, mas equivalentes. Quando se defrontam como iguais” (2005, p. 99). 

Quando a lei do amor é respeitada, o relacionamento obtém sucesso, por 

meio do intercâmbio entre o dar e o tomar (receber). Assim “quando um dá, o outro 

toma, e através de seu amor acrescenta algo àquilo que recebeu e devolve. E o outro 

acrescenta algo mais, porque ama e torna a devolver”. O relacionamento cresce num 

contínuo, neste intercâmbio entre as partes, entre o dar e o receber, uma contínua 

compensação de acréscimos por ambos, relata Hellinger (2005, p. 99). 

A compensação para o mau também é necessária:  

 

Se um fere o outro, quaisquer que sejam as razões, então o outro tem a 
necessidade de feri-lo também. E ele precisa ferir, senão o equilíbrio fica 
perturbado. Mas se fere com amor, isto é, ele fere um pouco menos do 
que o outro, aí o equilíbrio positivo pode recomeçar. Esses seriam 
pequenos segredos para um relacionamento com êxito (HELLINGER, 
2014, p. 100). 

 

Hellinger levanta uma importante reflexão sobre o tema relacionamento entre 

um casal e que pode proporcionar um nível de consciência maior e cura. Leva a refletir 

sobre quem ou o que em uma relação está em primeiro plano e em segundo plano. 

Ensina que a cura pode acontecer quando ambos possuem o mesmo valor e que assim 

é possível a permanência juntos, quando se olham de um mesmo plano, ambos 

relacionando-se como adultos. Esse posicionamento de forma adulta gera união entre 

ambos, um amor abrangente (2014, p. 73).   



65 
 

  

4.2 OS FILHOS MENORES APÓS A DISSOLUÇÃO CONJUGAL 

 

A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Código Civil são guardiões dos Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente.  

O rompimento do vínculo dos pais causa no filho menor um sofrimento, que 

pode ser potencializado por agressões entre os genitores e discussões, prejudicando-o 

de forma direta. 

Na visão de Bert Hellinger, o que se rompe é a relação de parceria entre o 

casal. Continuam sendo os pais; a maternidade e a paternidade são vínculos não 

possíveis de serem rompidos. Os direitos e deveres dos pais, mesmo após o divórcio, 

são mantidos (2003, p. 26). 

Muitas questões envolvendo guarda são levadas ao Poder Judiciário já 

desgastadas por dores e outras nuances como alienação parental e abandono afetivo 

do filho por um dos genitores. 

Na prática sistêmica de Hellinger, na hora de definir quem ficará com os 

filhos, deveriam ser observados dois princípios: os filhos deverão ficar com o cônjuge 

que mais valorize o outro neles, e aquele que rompe o vínculo não deve ser 

recompensado com a guarda dos filhos (2008, p. 119). 

Resumindo, a guarda ou fixação da residência do filho menor deverá ser 

estabelecida em favor daquele que mais respeita e honra nos filhos o outro parceiro. Os 

filhos ficam bem quando os pais honram e respeitam um ao outro e não toleram 

depreciação em relação aos pais.   

Aguiar et al. relata um caso de um pai, que entrou com uma nova ação, após 

ficar insatisfeito com uma decisão judicial, que determinou que ele estaria com o filho 

em finais de semanas alternados, apenas. Antes de iniciar a audiência de mediação, foi 

explicado para a mãe da criança, pelo advogado da parte promovida, o instituto da 

guarda compartilhada e a importância e necessidade da presença de ambos os 

genitores na vida do filho como forma de proporcionar e garantir maior segurança e a 

presença amorosa de ambos (2018, p. 178).  

Na continuação, ainda antes da audiência, conservando sua abordagem 

sistêmica, o advogado se aproximou do pai para saber quais eram suas legítimas 
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intenções, vindo o pai a responder que sentia a ausência do filho, que necessitava de 

mais tempo em sua companhia, incluindo o convívio e a troca com o filho, que gostaria 

de participar mais de sua rotina, aborda Aguiar et al. (2018, p. 178).      

Posteriormente ao início da audiência, com acusações mútuas pelas partes, 

o juiz alertou para a necessidade de garantir e direcionar a atenção para as demandas, 

questões e cuidados para com o menor e, então, o advogado da promovida, 

empregando novamente o seu conhecimento e a abordagem sistêmica, averiguou com 

a cliente se ela permanecia segura e tranquila quando a criança estava na companhia 

do pai. Sua resposta foi afirmativa, levando o autor para um estado de surpresa. 

Prosseguindo sua abordagem, o advogado perguntou, desta vez, para o pai, vindo o 

mesmo a responder de modo afirmativo, confirmando que a promovida era uma boa 

mãe. Diante destas respostas, iniciou-se um diálogo mais aberto e construtivo, 

permitindo às partes chegarem numa composição amigável e que acatasse ambos. Foi 

conservada a guarda unilateral materna, majorando o período de convivência para o 

pai, comenta Aguiar et al. (2018, p. 178).     

Hellinger levanta uma importante reflexão sobre o tema. Destaca a 

importância de os filhos sentirem o lugar do pai e o lugar da mãe, ambos num mesmo 

plano, iguais, sem negligência ou lugar de destaque, juntos ao mesmo tempo. 

Buscando integrar todos do núcleo familiar, num campo de pertencimento e de 

acolhimento, esse movimento também deve incluir os avos, os bisavós e assim, 

gradativamente, fazendo um movimento de inclusão de toda a ancestralidade, gerando 

um sentimento de plenitude e força para aquele núcleo (2014, p. 73). 

Hellinger e Hövel (2006, p. 36) abordam que o segundo círculo do amor é a 

infância. Neste estão contidos todos os cuidados que os pais tiveram para com os 

filhos, acompanhando suas necessidades e proporcionando o imprescindível, sendo 

bons pais para os filhos, mesmo que envolvidos custos. Esse amor precisa ser 

reconhecido pelos filhos, aceitando tudo o que aconteceu na infância e o seu 

desenrolar, mesmo que tenham cometido erros, integrando cada acontecimento.  
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4.3 ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Cada vez mais frequentes, os casos de alienação parental batem à porta do 

Judiciário, envolvendo dissoluções conjugais onde os parceiros levam suas raivas, 

desentendimentos e dores para dentro do processo e querem envolver os filhos como 

medida compensatória de sua dor e desilusão.  

O conceito de alienação parental está previsto no art. 2º da lei nº  

12.318/2010.24 Segundo Oldoni, Lippmann e Girardi, a alienação parental é concebida 

como grave violência psicológica contra o filho menor e que, se for praticada por um 

dos genitores, denota total abuso do poder familiar, ferindo e contrariando o dever que 

cada um tem de proteger o filho (2018, p. 96).   

A própria lei tipifica, não de modo taxativo, alguns exemplos de atos que 

caracterizam a alienação parental, conforme art. 2º, parágrafo único.25 As condutas 

previstas na lei e praticadas por um dos genitores são perversas e objetivam afastar o 

outro genitor do convívio do menor, podendo inclusive acabar com o vínculo que existe 

entre este e o genitor alienado, conforme citam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 

96).  

Na visão do Direito Sistêmico, o genitor alienado é excluído da vida do filho, 

perdendo a possibilidade do convívio de forma saudável, amorosa e sem conflitos. 

Sofre uma interferência negativa, com práticas maldosas realizadas pelo genitor 

alienador, que pode fazer uso de falsas memórias junto ao filho. 

 
24 Lei nº 12.318/2010, art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou 
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 
25 Lei nº 12.318/2010, art. 2º, parágrafo único:  São formas exemplificativas de alienação parental, além 
dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de 
terceiros:   
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou 
maternidade;  
II - dificultar o exercício da autoridade parental;  
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;  
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;  
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou 
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;  
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança 
ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. 
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O genitor alienado é excluído do sistema, sendo negado o seu direito de 

pertencimento e de igualdade perante o outro genitor. Segundo Hellinger, na família 

existe uma necessidade de existência de vínculos que é compartilhada por todos os 

membros da família, não sendo toleradas exclusões pelos demais (2003, p. 6).  

Desenvolve-se uma questão dolorosa para aquele sistema, pois todos os 

membros possuem o direito de pertencer, segundo a lei do pertencimento, mantendo-se 

a igualdade de pertencimento dos cônjuges. Um outro aspecto seria a condição do 

vínculo conjugal preceder o vínculo paterno-filial, observando a lei da hierarquia, 

esclarecendo que temas e dificuldades conjugais devem ser conversados e pertencem 

ao casal. As dificuldades do casal, suas dores e frustações não devem ser transferidas 

ou carregadas pelos filhos.  

Hellinger coloca que, ao olhar para um filho, o genitor deve ver nele o pai e a 

mãe. Logo, a mãe que despreza o pai, desprezará também parte do filho. O filho, por 

sua vez, não irá tolerar que o pai que existe nele não seja amado pela mãe. Se a mãe 

quer e deseja o bem do filho, precisa olhar e respeitar o pai dele (2007, p. 119). 

Quando um dos genitores atua para que o filho passe a repudiar o pai, 

excluindo-o de sua vida, não está respeitando o genitor alienado e sua parte que está 

presente no filho. 

Respeitar o genitor alienado significa dizer sim como ele é, com seu destino, 

suas escolhas e as consequências vivenciadas, segundo Hellinger. O objetivo é sempre 

aliviar a tensão, trazendo paz, amor e respeito para todo o sistema familiar (2003, p. 

150). 

Um outro exemplo é abordado por Aguiar et al., onde uma cliente contrata 

um advogado para sua defesa das acusações de alienação parental, durante uma ação 

de guarda. O advogado pode utilizar uma abordagem sistêmica, realizando 

questionamentos e indagações para trazer o que permanece oculto, revelando 

sentimentos e novas percepções (2018, p. 177).             

Exemplificando: o advogado pode indagar como o cliente se sente com a 

separação; como está emocionalmente o menor; qual o motivo que o leva a afastar o 

outro genitor do filho; como avalia a postura do genitor na função de pai ou mãe. Essas 

perguntas, quando realizadas e obtidas as respostas, podem demonstrar se existem 
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atos de alienação parental praticados por uma das partes, observando-se se o 

movimento realizado é de proteção do menor ou o movimento é realizado para atingir e 

maltratar a outra parte, como uma forma de vingança e compensação por sua dor. 

O profissional do Direito pode, ainda, adotando uma abordagem sistêmica, 

utilizar frases para reflexão, que estimulam e incentivam a concordância e aceitação 

dos fatos e da situação da forma que estes ocorreram, exemplifica Aguiar et al.:  

 

A separação dos pais não diz respeito aos filhos; a relação de 
paternidade e maternidade é indissolúvel; o que acaba é a conjugalidade 
e não a parentalidade; o final do casamento não ocorreu por culpa de 
alguém; a cliente não precisa buscar culpados ou se culpar, porque tudo 

está certo e foi da forma que deveria ser. (2018, p. 177).  
 

Madaleno e Madaleno clarificam algumas estratégias de tratamento; em 

função de suas consequências graves ao menor, por violar o princípio da proteção 

integral deste e por ser uma forma de abuso do poder por um dos genitores, a 

alienação parental necessita de uma imediata intervenção. Continuam enfatizando que 

a alienação parental é de difícil enfrentamento e exatamente, por isso, pode acabar no 

afastamento do genitor alienado se não for enfrentada com empenho (2018, p. 67).  

A atuação de profissionais multidisciplinares, entendendo genitores e 

criança, e com o intuito de gerar mudança, tanto de atitude como de comportamento, 

pode ser alcançada por meio das Constelações Familiares. Madaleno e Madaleno 

destacam que os casos de alienação parental são beneficiados com o uso da técnica, 

haja vista a dificuldade que é convencer o genitor alienador de suas atitudes 

prejudiciais e de sua não aderência aos fatos. O alienador parece incapaz de ver, 

acreditando que está agindo da melhor forma e protegendo sua prole (2018, p. 77).  

Assim, através do pensamento sistêmico, olhar para este assunto fica mais 

fácil, clarificando dores profundas, raivas, medos e padrões que podem ter origem em 

gerações passadas, podendo ter sido passadas de forma velada entre os membros 

daquele núcleo, por lealdade familiar, bem como pelo sentimento de pertencimento, 

fazendo exatamente igual o que deles é inconscientemente esperado, esclarecem 

Madaleno e Madaleno (2018, p. 77).             
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A mediação também é uma importante estratégia, pois visa reestabelecer a 

comunicação entre as partes, atuando o mediador como um facilitador, escutando 

atentamente, investigando fatos importantes, negociando opções e ajudando a 

estabelecer compromissos entre as partes, relatam Madaleno e Madaleno (2018, p. 69).   

Concluindo, na dissolvência das relações parentais, o Estado tem o dever de 

intervir quando houver o risco para a saúde psicológica da prole, tendo os pais a 

clareza que o que se dissolve é o vínculo do casal e não a responsabilidade para com 

os filhos.      

 

4.4 ADOÇÃO 

 

No Brasil, além do Código Civil de 1916, duas leis contribuíram para a 

evolução do instituto da adoção: a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.069/1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O deferimento da adoção está intimamente vinculado ao interesse do 

adotando, seu bem-estar físico e mental e, sendo de natureza complexa, irrevogável e 

personalíssimo, é um ato que cria vinculação idêntica à existente entre pais e filhos 

biológicos. 

Será concedida se ficar evidenciado o benefício direto para o adotando, 

sempre observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

devendo ser comprovada a idoneidade moral, o equilíbrio, a boa saúde 

mental/psicológica e mínimas condições econômicas para suportar a criação do filho, 

destacam Oldoni, Lippmann e Girardi (2018, p. 104).        

Os laços estabelecidos pela adoção geram grande interferência na ordem, 

pois tira-se o poder familiar dos pais biológicos e novos vínculos são estabelecidos.  

Hellinger posiciona-se afirmando a importância de que sejam realizados 

todos os esforços para que a criança permaneça no seu sistema de origem, mantida 

com os pais biológicos, evitando a ruptura dos vínculos com o sistema familiar, 

procurando perceber a realidade enquanto essência. Afirma que quando os filhos não 

podem ser criados e mantidos com seus próprios pais. Uma segunda escolha seria que 

os avós assumissem a criança, pois quase sempre cuidam bem, apoiando e mantendo 
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os vínculos familiares e os vínculos com os pais biológicos, tornando possível a 

devolução a estes, posteriormente. Se a possibilidade dos avós não for viável, a 

próxima alternativa seriam os tios. A adoção, assim, é o último recurso, sendo cogitada 

quando ninguém da família estiver disponível (2007, p. 110). 

Para Hellinger, só então, na ausência de outras opções dentro do próprio 

núcleo, a adoção é correta e tem grandeza. Complementa que, mesmo neste caso, é 

melhor limitar-se à criação. Consoante seu pensamento a adoção vai longe demais, 

não sendo necessária à criança (2003, p. 183).  

Garlet, consoante com o pensamento de Hellinger, esclarece que o fator 

crucial são as intenções dos pais adotivos, que agem de acordo com seus próprios 

interesses, geralmente considerando apenas a sua própria demanda: não podem ter 

filhos e se rebelam contra as limitações que a natureza lhes impôs. Quando atuando no 

interesse da criança, a adoção terá uma maior possibilidade de sucesso e de uma 

vinculação saudável (2015, online). 

Continua esclarecendo que, quando os parceiros adotam uma criança 

movidos por suas próprias necessidades, e não pelo bem-estar da criança, 

efetivamente a tiram dos pais biológicos para beneficiar-se, por isso as consequências 

são tão negativas e erráticas. Alerta que não importa o que motivou a atitude dos pais 

naturais; os pais adotivos costumam pagar o mesmo preço, sendo frequente casais que 

se divorciam depois de adotar uma criança por motivos desnecessários. Acontece 

muitas vezes de os pais adotivos sentirem-se ocultamente superiores aos pais 

biológicos; o filho, talvez inconscientemente, demonstra-se solidário para com os pais 

biológicos, comenta Garlet (2015, online). 

Costumeiramente, podem sentir também medo do retorno dos pais 

biológicos, passando a conviver com essa angústia e aflição. Podem ainda sentir receio 

de perder o afeto nutrido pelo adotado quando este tem sua história revelada.  

Motivados por essa condição inadequada, as leis do amor são 

desrespeitadas, o fluxo básico de dar e receber se desequilibra, gerando o 

emaranhamento, a desordem e o desequilíbrio na ordem familiar. 

Marques avalia que, para um processo de adoção ser bem-sucedido, é 

importante a observância e a clareza de alguns aspectos pelos pais que estão 
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recebendo esta missão. Os pais biológicos da criança serão sempre seus pais 

verdadeiros, sendo importante manter o respeito pela família de origem, reverenciando 

a história de cada membro pertencente àquele núcleo original. Os pais adotivos são os 

cuidadores da criança e, perante a impossibilidade da mesma ser cuidada por seus pais 

biológicos, devem ensiná-la a honrar e a respeitar sua própria história e a história de 

seus pais biológicos. Os pais adotivos devem agradecer aos pais biológicos a 

oportunidade de cuidar da criança pelo tempo que for necessário para ela (2018, 

online). 

A função de receber e incluir a criança em seu coração, com toda a sua 

história, os vínculos preexistentes, os medos, traumas e carências, para cuidar, amar e 

acolhê-la, cabe aos pais adotivos, que devem permanecer fiéis nesta missão e sem a 

intenção de tomar o lugar dos pais de origem, compreendendo que são apenas 

cuidadores de uma vida que carrega consigo uma história genética e psicológica que 

deve ser valorizada. 

Persiste esclarecendo Marques que o processo de adoção deve sempre 

objetivar o oferecimento de uma melhor condição para a criança, tornando sua vida 

valorosa, honrando e respeitando toda a história envolvida, incluindo, compreendendo e 

envolvendo os pais, que confiaram a vida de seu filho, o bem mais valioso e precioso, 

aos cuidados de uma nova família, a adotiva (2018, online).  

Garlet conclui que, quando os pais adotivos agem no interesse da criança, 

eles assumem a missão de realizarem o que não estava ao alcance dos pais biológicos, 

vindo assim a desempenharem um papel importante e admirável, mas na qualidade de 

pais adotivos, sem tomarem o lugar dos pais naturais. Sendo esta ordem respeitada, a 

lei do amor cumpre-se e os filhos podem aceitar e respeitar os pais adotivos, que terão 

o seu próprio lugar na história daquela criança (2015, online). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação da normalidade e anormalidade de componentes dos núcleos 

familiares, bem dos conflitos entre membros são a essência do estudo das 

Constelações Familiares.  

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi demonstrar como as 

Constelações Familiares podem contribuir para solucionar conflitos no Direito de 

Família, sendo observada sua aplicação para auxiliar as partes envolvidas na 

identificação do que deve ser esclarecido, integrado, como meio para o 

restabelecimento das ordens sistêmicas do amor, possibilitando e permitindo uma 

decisão harmoniosa para as partes envolvidas. 

A Constelação é uma técnica terapêutica breve, voltada para soluções de 

conflitos complexos, que trabalha utilizando representações. É um recurso de 

compreensão e solução, trazendo ordem, aproximação dos envolvidos, apto a mostrar 

o que permanece obscuro nas familias, por meio de uma visão sistêmica das relações. 

Nessa nova era, o modus operandi do processo judicial não é mais 

sustentável. Mesmo reconhecendo o valor do sistema tradicional, existe a necessidade 

de sua adequação aos coceitos do Direito Sistêmico, como forma de buscar uma justiça 

curativa, para que as pessoas envolvidas reconheçam as causas do conflito e 

entendam as decisões tomadas.  

A Constelação Familiar aplicada ao Judiciário vem confirmando sua condição 

de auxiliar na resolução de conflitos, enquanto método alternativo, contribuindo na 

desburocratização do Judiciário e resolvendo de forma célere o problema encravado no 

processo judicial.  

Por meio da lei de mediação, que torna obrigatória a tentativa de solução 

alternativa de conflitos como fase do processo, dá-se força judicial ao uso da 

Constelação Familiar, buscando uma relação harmoniosa entre as partes do processo. 

A dinâmica da técnica da Constelação Familiar pode ser empregada antes 

da audiência de mediação, com a intenção de mostrar às partes o que está oculto no 

seu conflito. O mediador identifica as causas do litígio, trabalha as idéias contrárias, 
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para que, a partir do entendimento, seja encontrada uma forma de solucionar o 

problema. 

Avulta-se, assim, a contribuição dada pelas novas metodologias de 

resolução de conflitos, notadamente, a Constelação Familiar, um dos métodos de 

acordo amigável que vem viabilizando a construção de práticas hábeis e colaborativas, 

que conforme ressaltado ao longo do trabalho, vem demonstrando um efeito satisfatório 

para as partes e os casos que são submetidos ao método. 

O procedimento possui um caráter universal, podendo ser sobreposto a 

todos os domínios dos relacionamentos humanos, amparando a superação de 

bloqueios no crescimento e no desenvolvimento da própria personalidade. 

Um dos objetivos do trabalho era pesquisar o uso de métodos alternativos 

para a solução de conflitos e sua previsão no Novo Código de Processo civil (NCPC), e 

abordar de modo específico as Constelações Familiares, assim como sua origem, as 

leis do amor, em que estas se baseiam e quando devem ser usadas.  

Assim, constatou-se que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), Lei nº 

13105/2015, em sua revisão, trouxe uma inovação, propondo o uso de métodos 

alternativos, tocando destaque especial à conciliação e mediação, e dando cabimento 

para a utilização das Constelações Familiares. A Resolução nº 125/10 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), fomenta a solução consensual e pacífica de conflitos, 

estimula, quando possível, a autocomposição, dando às partes o poder de achar, sob 

os auspícios do mediador, um desenlace que lhes possibilite crescimento pessoal. O 

padrão litigioso, operante durante anos na cultura jurídica brasileira, pode ser, 

gradativamente, abandonado, quando os conceitos, amparados pela Resolução nº 

125/2010 forem aplicados. 

Cada vez mais a conciliação e a mediação integram a prática do Judiciário, 

cabendo enfatizar que os profissionais necessitam estar preparados para lidar com as 

situações conflituosas que chegam até eles.  

A Resolução reflete as diligências para mudar o perfil com que o Poder 

Judiciário se apresenta para as partes envolvidas no conflito, ocasionando a 

possibilidade do uso de uma postura sistêmica pelo construtor do Direito, que seja mais 

atuante, dando ênfase às leis sistêmicas de Bert Hellinger.  
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A técnica da Constelação Familiar revela o que está oculto, o 

emaranhamento, aquilo que o sistema não quer ver ou perceber, que vem se 

manifestando de forma inconsciente. Isto torna plausível o próprio sistema compreender 

o conflito em sua dimensão mais profunda. 

As ordens que regem os relacionamentos e sua aplicação através das 

Constelações Familiares possibilitam demonstrar dinâmicas ocultas por trás dos 

conflitos, das situações, promovendo a sensibilização das pessoas para uma melhor 

solução. 

Pode ser utilizada como instrumento de trabalho não só por juízes, como 

também por advogados, mediadores, conciliadores, membros do Ministério Público e 

qualquer profissional cujo escopo do trabalho seja auxiliar pessoas a resolverem 

conflitos.   

Observou-se que cabe ao magistrado, antes de sentenciar, sopesar a 

realidade das partes envolvidas, assentar no tema um olhar sem julgamentos pessoais 

em relação às partes envolvidas e ao sistema apresentado em desarmonia. Mesmo que 

ao deliberar, sua sentença venha a ser impositiva, observa-se que ao empregar a 

Constelação Familiar e as leis sistêmicas baseadas nas ordens do amor, sua conclusão 

é recebida por todos os envolvidos de forma mais harmônica. 

Algum conflito pode ser levado à esfera jurídica, constituindo sua origem em 

uma interação humana ininterrupta ou de um acontecimento esporádico entre as partes, 

que agem ou suportam situações, reproduzidas no meio social do qual fazem parte e, 

muitas vezes, características dos seus sistemas familiares.  

No âmbito jurídico, a aplicação da Constelação Familiar se abrevia ao 

conflito, procurando sanar, permitindo às partes acostarem-se a uma solução 

consciente e a um acordo pacificador, satisfazendo a legislação vigente e seus limites 

estabelecidos. Auxilia os sujeitos envolvidos na observação da causa do problema, na 

percepção do anseio de cada um, em sustentar e alcançar um estado interno de 

harmonia. Este é um típico exemplo de aplicação dos conceitos desenvolvidos nas 

Constelaçoes Familiares. 

 A Constelação permite apreender que cada sujeito é composto e constitui 

uma consciência de grupo, agindo, atuando em concordância com os padrões 
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estabelecidos em sua rede sistêmica de informações. Esse aspecto não procura 

aprovar a responsabilidade pessoal pelo ato cometido, mormente aqueles escolhidos 

pela sociedade como inexequíveis e proibidos. Os argumentos apresentados à Justiça 

devem ser analisados sistemicamente para que se tenha sucesso numa resolução. É 

importante que se perfilhe a responsabilidade e as consequências das atitudes ao 

desrespeitar uma prescrição legal, sendo imperioso também que se reconheça as 

condutas e procedimentos como uma construção coletiva.  

A condução do trabalho com uma abordagem sistêmica pode transcorrer 

desde o atendimento inicial até o final do processo, podendo ainda ser conduzida pelo 

próprio Advogado, quando este possui capacitação e formação adequadas para tanto.  

Um dos objetivos específicos do trabalho era esclarecer o que é Direito 

Sistêmico, qual a sua origem e o seu objetivo, abrangendo, ainda, a busca de soluções 

profundas e duradouras. 

A expressão Direito Sistêmico representa a atuação dos construtores do 

Direito, não com um olhar apenas processualista, mas sim, sistêmico, onde as leis 

sistêmicas são aplicadas aos conflitos, seja em vivências coletivas ou em audiências de 

mediação. 

O Direito Sistêmico se propõe a descobrir uma verdadeira solução para o 

conflito. Essa solução precisará abranger todo o sistema envolvido no conflito, 

encontrando uma solução mais humanizada e proporcione aceitação e entendimento 

para ambas as partes.  

A ciência desenvolvida por Hellinger, introduzida na esfera jurídica, 

possibilita essa transformação, permitindo aos indivíduos em conflito se analisarem e 

entenderem o que provocou o problema. Para tanto, faz-se necessário o esforço das 

partes, aceitando as fatalidades, o destino de cada um, para saírem de uma atitude 

rígida, de congelamento, repartindo responsabilidades e adotando uma postura de 

comunicação restauradora. A Constelação Familiar possibilita às partes esse olhar 

atencioso, com respeito mútuo e com aceitação, tornando possível uma reorganização 

diante do emaranhado construído, com a transformação do que estava desarmônico.  
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O Direito Sistêmico é a aplicação das leis ou ordens do amor, de Bert 

Hellinger, no campo jurídico. Neste a verdadeira solução é aquela que traz paz e 

equilíbrio para todo o sistema, sendo integral e considerando a todos.  

Um outro objetivo específico do trabalho era investigar o que é Advocacia 

Sistêmica, como se dá a atuação do advogado sistêmico, quais são suas habilidades e 

competências. Assim, surge e ganha destaque o conceito de Advocacia Sistêmica, uma 

nova forma de posicionamento do advogado em relação ao mercado, constituída por 

meio de perspectivas: proposta de valor sistêmico, relacionamento com foco no cliente, 

modelo estratégico consensual.  

Sua proposta é adoção de uma advocacia humanizada e estratégica, 

possuindo um perfil pacificador, fazendo uso das múltiplas formas de transformação de 

conflitos e refletindo no conflito de forma positiva e transformadora.  

O advogado sistêmico não possui perfil litigante e busca erguer seu legado 

promovendo o uso das diferentes formas de composição de conflitos de interesse como 

via basilar de acesso à justiça. Dessa forma, sua advocacia é singular e se aparta de 

todas as demais, pois o ser humano é o grande diferencial. 

A pesquisa teórica, o acompanhamento da aplicação da técnica no Programa 

Olhares e Fazeres e a participação no curso realizado por Ana Carolina Madaleno 

demonstraram que seu uso e a compreensão das leis sistêmicas aplicadas ao Direito 

Sistêmico colaboram de modo preventivo quanto ao surgimento de novas demandas no 

Judiciário, além de trazer velocidade para a solução dos conflitos, contribuindo para um 

maior sentimento de pacificação diante das questões trazidas ao Judiciário.  

Encerra-se esta monografia confiando que as contribuições que a introdução 

da prática das Constelações Familiares já são realidade como meio alternativo para a 

solução de conflitos e que podem vir a ocorrer muitos outros benefícios com seu uso. 

Conclui-se, assim, este trabalho para a graduação em Direito no Centro Universitário 7 

de Setembro com a esperança de se adentrar na esfera jurídica profissional com a 

utilização das leis sistêmicas. 
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