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RESUMO 

 
 
O presente trabalho de conclusão de curso apresenta a aplicação da Constelação Familiar pelo 
judiciário brasileiro como método alternativo de resolução de conflitos. Se inicia com os 
conceitos e princípios de criação por Bert             Hellinger, as leis sistêmicas que a regem e sua 
formas de aplicação. Depois, são apresentados dados da utilização da técnica pelo 
ordenamento jurídico, o Direito Sistêmico e seu precursor, o magistrado Sami Storch, e a 
análise de projetos e comarcas do país que já se beneficiam com os resultados destes 
processos. Por fim, é trazido um paralelo com a aplicação dentro de casos familiares, 
apontando a importância e os benefícios de sua implementação, finalizando com a análise de 
um caso prático que demonstra se a abordagem é vantajosa na resolução de processos 
litigiosos. A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, usando como 
fontes livros, artigos científicos, entrevistas e outros, que contêm informações e dados sobre o 
tema proposto, além de indicar demais fontes de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Constelação Familiar. Bert Hellinger. Solução de conflitos familiares. 
Autocomposição. Interdisciplinaridade. Humanização no acesso a justiça. 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This final work presentes the application of Family Constellation by the brazilian judiciary as 
na alternative methos of conflict resolution. It starts with the concepts and principles of 
creation by Bert Hellinger, the systemic laws that govern it and its application forms. Then, 
data on the use of the technique by the brazilian legal system, Systemic Law and its precursor, 
judge Sami Storcj, and the analysis of projects and districts in the country that already are 
benefited by the results of these processes. Finally, is brought a specific familiar case with the 
application of it, pointing out the importance and benefits of its implementation, ending with 
the analysis of this case that demonstrates wheter the approach is advantageous in the 
resolution of litigious processes.  
 
Keywords: Family Constellation. Bert Hellinger. Family’s conflicts resolution. Self-
composition. Interdisciplinarity. Humanization in access to justice. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda o fenômeno da Constelação 

Familiar aplicada ao Sistema Judiciário Brasileiro, como método alternativo de resolução 

dos conflitos familiares.  

Atualmente vinte e um Tribunais de Justiça utilizam a técnica, elevando a 

importância da pesquisa sobre esse tema, ainda recente e escassa no país. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, usando como 

fontes livros, artigos científicos, entrevistas e outros, que contêm informações e dados 

sobre o tema proposto, além de indicar demais fontes de pesquisa.  

A Constelação Familiar, é uma técnica pscioterapêutica, criada pelo alemão Bert 

Hellinger na década de setenta. Revolucionou o estudo das relações humanas, através do 

conhecimento de seus sistemas e até a atualidade alcança resultados bastante positivos, 

principalmente em casos de dilemas familiares e conflitos pessoais. 

A fim de realizar uma abordagem detalhada sobre seus efeitos, foi analisada sua 

aplicabilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, estando este trabalho dividido em 

três capítulos.  

O primeiro trata do conceito e dos princípios da prática, no qual será abordado o 

surgimento da teoria, sua conceituação, as leis sistêmicas que as regem e sua forma de 

aplicação.  

O segundo capítulo trará a identificação do marco jurídico no ordenamento 

brasileiro para que a técnica seja utilizada, o surgimento do Direito Sistêmico, com seu 

precursor, o magistrado Sami Storch e a difusão deste método pelas cinco regiões 

brasileiras. 

No terceiro e último capítulo são apresentados a aplicação e os resultados da 

constelação familiar aplicados em casos de Direito de Família, finalizando com a 

exemplificação de um caso prático.  

Ao final, se apresentará a conclusão obtida pelo desenvolvimento da pesquisa, 

analisando os resultados obtidos pelo uso da Constelação Familiar e considerando se esta 

agrega ao ordenamento promovendo uma cultura de paz e resolução alternativa para os 

conflitos.
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2 PRINCÍPIOS DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 
Inicialmente é necessário explanar sobre o fenômeno da Constelação Familiar para a 

entendermos como uma técnica psicoterapêutica passível de auxiliar nas relações pessoais, 

incentivando as resoluções de conflitos familiares e outras áreas do direito de maneira 

pacífica que promova o diálogo e a autocomposição. 

 
2.1  BERT HELLINGER E SUA CRIAÇÃO 

 
Anton Suitbert Hellinger, nasceu em 16 de dezembro de 1925, em Leimen na 

Alemanha.  Foi filósofo, teólogo e pedagogo, porém se autointitulava como “psicoterapeuta”. 

Ficou popularmente conhecido como Bert Hellinger e influenciado pela experiência que teve 

enquanto missionário por dezesseis anos na África do Sul, nesse  período conviveu com tribos 

zulus, onde observara seus comportamentos, costumes e rituais. Chegou a escrever mais de 

cento e quinze obras sobre o tema das Constelações Familiares. (HELLINGER, HOVEL, 

2006). 

A Constelação Familiar1 é um método terapêutico, criado por Bert, que sistematizou 

várias técnicas terapêuticas que conheceu ao longo de seu desenvolvimento profissional, 

como a Análise Transacional2 de Eric Berne; o Psicodrama3 de Jacob Moreno; a Teoria do 

Grito  
 

1 Por uma imprecisão na tradução do idioma alemão para a língua inglesa. In: “O nome original do trabalho 
desenvolvido por Hellinger, em alemão, é Familienaufstellung, que significa “colocação familiar”, no sentido 
de “lugar”, “papel” da pessoa na família por uma representação espacial. O idioma alemão é caracterizado pela 
precisão linguística ao aglutinar várias palavras para designar algo muito específico. Assim, na uma tradução 
para o inglês, separado o termo “stellen” foi utilizada a expressão “constellate” decorrente da expressão 
“representação espacial” daí advinda a intitulação “constelações familiares” na língua portuguesa. Assim, o 
termo “constelação” nada tem a ver com astrologia, mas se refere ao lugar ocupado por um indivíduo no 
sistema que integra, no âmbito da família, trabalho ou escola. (SOLARIS, 2018). 
2 Criada em 1965 por Eric Berne, recebe esse nome porque advém da observação da relação entre ação e reação 
dos comportamentos dos indivíduos, ou seja, a transação entre eles, e tem como objetivo maior analisar os 
estados de ego demonstrados pelos indivíduos nos atos de comunicação interpessoal. (MOREIRA, online). 

3 O Psicodrama é uma parte de uma construção muito mais ampla, criada por Jacob Levy Moreno, [...] Ciência 
das leis sociais e das relações, a socionomia é caracterizada fundamentalmente por seu foco na intersecção do 
mundo subjetivo, psicológico e do mundo objetivo, social, contextualizando o indivíduo em relação às suas 
circunstâncias. Divide-se em três ramos: a Sociometria, a Sociodinâmica e a Sociatria, que guardam em comum 
a ação dramática como recurso para facilitar a expressão da realidade implícita nas relações interpessoais ou para 
a investigação e reflexão sobre determinado tema. (FEBRAP, online). 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_Dezembro
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Primal4 de Arthur Janov, a Psicanálise5 de Sigmund Freud e principalmente, as Esculturas 

Familiares6 de Virginia Satir. 

 
2.2 O CONCEITO DE CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 
A Constelação Familiar consiste em um método psicoterapêutico, considerado como 

pseudociência, que propõe ajudar pessoas a superar traumas e romper padrões 

comportamentais advindos de seu sistema familiar, que podem influenciar suas vidas de 

maneira inconsciente. Nesse viés, cabe salientar que essa correlação entre a psique e o 

comportamento humano já era prevista por Freud, como dispõe Bianca Piazzato: 

 

Segundo Freud, o inconsciente é apenas pessoal, mantendo sua individualidade 
psíquica, onde cada ser humano detém seus próprios conteúdos reprimidos, 
geralmente marcados na infância, abalando o equilíbrio da consciência [...] Para 
Freud há três níveis de inconsciência, que são a mente consciente, pré-consciente e 
inconsciente.[...] No modelo da mente de Freud, 36 a mente consciente é formada 
pelos pensamentos e percepções, sobre as quais uma pessoa está ativamente 
consciente e capaz de raciocinar (PIAZZATO, p.51-53, 2018).  

 
O método consiste em trabalhar os emaranhamentos familiares que algum membro 

daquele sistema – daquela família- pode estar vivendo inconscientemente, até mesmo o 

destino de algum dos seus antepassados excluídos ou não valorizado na dinâmica familiar. 

Assim, padrão comportamental desta pessoa pode influenciar de maneira negativa a vida do 

descendente. Todo esse movimento ocorre como forma de   compensação, a fim de incluir e 

alcançar aquele que foi desprivilegiado, ocasionando um fenômeno de “compulsão sistêmica 

de repetição”. Somente a repetição desses padrões não harmoniza o sistema, através da 

Constelação é possível que as demandas de amor        interrompido sejam atendidas, recuperando a 

ordem sistêmica ora perdida. O maior objetivo da Constelação Familiar é promover um olhar 

mais profundo para as uniões familiares, de maneira a lhes libertar, trazendo paz, felicidade e 

harmonia. É o que se depreende da assertiva: 

___________________ 
4 A teoria divide a dor do ser em duas partes que brigam entre si. Uma é o ser real, cheio de necessidades e 
dor que está submersa, o outro é o ser irreal. Essa dor é o resultado de necessidades e sentimentos que não 
foram atendidos no começo da existência do indivíduo. Essas necessidades não satisfeitas do começo criam o 
que Janov chamava de Dor Primal. (JANOV, online). 

 
5 A Psicanálise de Freud é um conjunto teórico que apoia um método de investigação clínico. Um método de 
cura pela palavra. Razões históricas assinalaram que o método de investigação não pode ser pensado como um 
campo isento, asséptico, pois a cura está atravessada pela questão da transferência. (SKOWRONSKY, online). 
6 A Escultura Familiar é uma representação simbólica do sistema familiar. Esse instrumento foi considerado 
como um meio eficaz vez que combina o cognitivo com o emocional através da experimentação, no qual os 
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familiares posicionam a si e aos membros da família da forma como os percebem participantes na teia 
relacional familiar. (OLIVEIRA, 2015). 
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Trata-se de uma tecnologia, que em sua aplicação prática, tem como objeto de 
trabalho, a família: célula mater da sociedade. Sistema ao qual a pessoa pertence e 
que determina suas interações futuras, pois, de acordo com Bucher, "a família, 
enquanto unidade sistêmica, se apresenta como sendo a base do processo de 
individuação de seus membros e, por sua vez, é também influenciada por eles". 
Segundo Hellinger, as dificuldades que um indivíduo enfrenta ao longo da vida, tem 
origem no sistema familiar (OLDONI, 2018). 

 

Para Hellinger os sistemas familiares são norteados por leis sistêmicas, denominadas 

como “ordens do amor”. Ele as chamou de Lei do Pertencimento, Lei do Equilíbrio e Lei da 

Hierarquia. Esta não tem correlação com leis positivadas ou regras morais, porém são 

replicadas por gerações. (HELLINGER, 2006) 

 
2.3 LEIS SISTÊMICAS: AS ORDENS DO AMOR 

 
As leis sistêmicas ou ordens do amor regem os sistemas familiares e atuam como 

termômetro para mensurar desequilíbrio ou desordem dentro dele, que resulta em 

comportamentos ou resultados desarmônicos na vida (HELLINGER, 2010). 

A primeira grande lei de Bert é a Lei do Pertencimento. Esta se refere ao vínculo de 

quem nasce no sistema, cada um tem o seu lugar dentro da família. Caso haja exclusão de 

qualquer um desses membros, ocorre desequilíbrio. A falta em poder conviver como 

pertencente dessa dinâmica causa a necessidade de compensação por algum outro membro da 

família que inconscientemente começa a ter comportamentos tal como os do excluído para 

incluí-lo, pois independente do como ele seja ou aja é necessário que tenha seu lugar 

respeitado. Todas as pessoas possuem uma necessidade natural de pertencer a algo e nos 

sistemas cada membro é único e tem este direito, sendo todos muito importantes 

(HELLINGER, 2010). 

Um exemplo prático sobre esta lei dada em um artigo foi um caso de um menino que 

possuía TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade). Ao iniciar a constelação 

puderam comprovar que ele não conseguia ocupar um lugar fixo no sistema, se   movimentava 

constantemente como se estivesse perdido, procurando alguém. Incluindo uma terceira pessoa 

no movimento, o garoto foi em direção à ela, fazendo com que seu pai  confirmasse ter um 

filho não assumido fruto de um relacionamento anterior, que apenas pagava pensão para este. 

Logo, percebeu-se que pelo filho mais velho não ter seu lugar ali, o mais novo também se 

sentia assim. É extremamente comum este tipo de comportamento em pessoas que estejam 

vivendo ou reproduzindo padrões de tios, pais, primos, irmãos ou avós excluídos por 

possuírem patologias, vícios, entre outros comportamentos socialmente  rejeitados. Filhos 
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abortados (naturalmente ou não) precisam ser incluídos aos sistemas na contagem de 

descendentes e todos os relacionamentos anteriores de uma pessoa também são levados em 

consideração, devendo ser respeitados e honrados pelo parceiro atual (TESCAROLLI, 

GONÇALVES). 

A segunda, a Lei da Hierarquia, diz respeito à ordem de chegada dos indivíduos no 

sistema. Nas relações de pais e filhos, irmãos mais velhos e mais novos, sempre os que 

chegaram primeiro tem prioridade e poder sobre os demais pois é através destes que a vida da 

família vem se mantendo, sendo fundamental o respeito de suas decisões e necessidades, ainda 

que estes já se encontrem incapazes. Na necessidade de os filhos cuidarem dos pais que se 

apresentarem estas condições, os mais novos se incumbem melhor desta tarefa, uma vez que 

estes passaram menos tempo com os pais e tiveram suas vidas “preparadas” pelos irmãos que 

nasceram antes. Quando estes não respeitam as opiniões dos ascendentes, podem acumular 

para si más consequências financeiras, afetivas ou entre outros campos de sua vida pessoal 

(HELLINGER, 2010). 

Tal como abordado na lei do pertencimento, a ordem de chegada dos relacionamentos 

é extremamente fundamental de ser levada em consideração. Os novos companheiros, entram 

para a família como segundos na ordem de chegada. Se estes não respeitarem tudo aquilo que 

foi vivido antes, querendo mudar, criticar muitas coisas, pode gerar um grande desequilíbrio 

para o casal. Esta máxima se redobra em casos que existam filhos oriundos dos 

relacionamentos pregressos. Podemos comparar como se a família possuísse uma alma 

própria, e ao desrespeitar um de seus membros, todo o sistema é prejudicado. Quando 

queremos modificar nossos ancestrais, perdemos a força na vida, pois  não estamos 

concordando com o caminho que eles trilharam até ali. É possível discordar de  

comportamentos e atitudes individuais daqueles que precederam o sistema, mas nunca de 

forma integral da pessoa, ainda que esta tenha cometido algo tão gravoso é necessário o olhar 

respeitoso de que aquela vida foi necessária desta maneira, que respeitamos os 

acontecimentos e faremos diferente aquilo que não se encaixa hoje nos nossos valores. 

(TESCAROLLI,GONÇALVES) 

Em situações de irmãos mais velhos que cuidam dos mais novos, também podem 

representar um desrespeito à lei da hierarquia, pois este lugar é dos pais. No olhar sistêmico  é 

fundamental que respeite os limites individuais das relações. Filhos também não devem 

intervir nas discussões entre pais, tampouco tomar partido de um ou outro. Aqueles que são 

hierarquicamente maiores do que nós, sempre sabem como gerir seus conflitos da melhor 

maneira ao seu favor. Portanto, esta lei nos mostra que a ordem e chegada no sistema não é em     
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vão e deve ser respeitada. (TESCAROLLI, GONÇALVES) 

Já a última e terceira lei, a Lei do Equilíbrio nas trocas ou Lei do Dar e Receber é a 

base para a harmonia nos sistemas. Todos os seres são dotados da capacidade de troca, 

doando e recebendo o que for necessário para crescer, se desenvolver e sobreviver. Uma 

relação saudável e equilibrada, com pessoas trocando mutuamente, promove maturidade e 

liberdade entre as partes (HELLINGER, 2010). 

Em tese, os pais não precisam do cuidado dos filhos, salvo em casos de incapacidade,  e 

ainda assim com algumas ressalvas como explicado nas leis acima, porém os filhos precisam 

do cuidado dos pais até certas fases da vida. Para Bert, o simples fato de os pais darem a vida 

aos filhos já é mais que o suficiente e estes devem ser gratos aos seus genitores  por isso. Tudo 

aquilo que ultrapassa a vida é luxo, conforto e seria um bônus que alguns ganham, não sendo 

uma regra. Em casos de os filhos entregarem mais amor aos pais, conscientemente ou não, 

surgem problemas de desequilíbrio desta lei, acontecendo o fenômeno chamado “amor cego”, 

onde se doa e se recebe mais do que o necessário, bagunçando a relação entre os entes 

envolvidos. Isso muito se dá pela necessidade que alguns filhos têm em ser vistos, amados ou 

reconhecidos pelos pais. Também ocorre nas dinâmicas de casais, quando um dá mais ao 

outro daquilo que possa ser retribuído, há desequilíbrio na troca. Quem deu a mais acabou por 

não respeitar o parceiro, se sentindo no direito de cobrar mais e tornando quem entregou 

menos devedor, apresentando dificuldade de permanecer na relação, o que pode ocasionar em 

motivos de separação (TESCAROLLI, GONÇALVES). 

 
 

2.4 MÉTODOS DE APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO 
 
Existem duas maneiras mais utilizadas para aplicação da técnica: em grupo ou 

individual. 

A Constelação em grupo se caracteriza por mais de duas pessoas onde um participante 

constelará algum tema de sua vida e os demais serão representantes de pessoas do sistema 

envolvido ou até mesmo de sentimentos e circunstâncias relacionados a estes. O constelado 

sabe quem cada pessoa representa (podendo ser antes ou depois do movimento ser formado), 

porém o participante que está se doando para representar algo ou alguém, só saberá ao final do 

movimento. Este requisito é fundamental para que o processo seja genuíno, caso algum destes 

soubessem antes poderiam agir de forma a querer representar ou incorporar algo 

ficticiamente, o que não é o intuito da prática, e sim ser algo fluído e intuitivo. 

Já a constelação individual se dá de uma maneira mais simples: apenas o constelador e o 
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constelado participam, as representações são feitas com objetos ou bonecos feitos de pano ou 

plástico. Há quem acredite que esta forma não seja tão eficaz, porém por não ser processo 

cientificamente comprovado, não há como fazer distinção das duas formas. 

Independentemente de qual maneira for realizada a Constelação sua condução é bastante 

similar nos dois métodos e mais importante frisar que ambas possuem as mesmas bases 

principiológicas, os ensinamentos de Bert Hellinger, conhecidos como Leis Sistêmicas ou 

Ordens do Amor (HELLINGER, 2010). 
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3. A CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

3.1.1. O ACESSO À JUSTIÇA E OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

O acesso à justiça é resguardado pela CF/88 em seu artigo 5º, XXXV que dispõe que 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Porém tal 

garantia tem se tornado cada vez mais fugaz, visto que o judiciário brasileiro se encontra 

sobrecarregado de processos, o que ocasiona grande lentidão e até mesmo ineficácia para 

julgamento dos mesmos.  

Sendo assim, o Poder Judiciário realizou algumas mudanças legislativas a fim de 

trazer respostas mais céleres e humanizadas à população, incentivando uma cultura de paz e 

autocomposição. Em 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

apresentou a Resolução 125/2010 que tem por objetivo o “tratamento adequado dos conflitos 

de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências”. (CNJ,2010). A partir 

desta resolução houve a formalização dos NUPEMECs – Núcleo Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos e CEJUSCs – Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania, que incentivaram a resolução não litigiosa dos conflitos quando 

possível. 

A atualização do Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, também trouxe avanços 

para a utilização dos métodos alternativos, estando expresso em seu artigo 3º: 

 

 Art. 3º Não se excluirá 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

1
. 

(GRIFAMOS). 
 

Os “outros métodos de solução consensual de conflitos” respaldam legalmente a 

utilização das Constelações Familiares, que auxiliam a mediação e a conciliação a 

desenvolver um olhar sistêmico para os conflitos trazidos ao judiciário brasileiro, visando 

considerar a necessidade e peculiaridade de cada caso. 

Também é válido ressaltar o caput do artigo 165, CPC/2015, que estimula o 
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desenvolvimento de práticas a fim de se alcançar a autocomposição, que dispõe que: “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”. 

Tais mudanças realizadas no ordenamento jurídico brasileiro trazem frescor e 

inovação para os intermináveis processos litigiosos. As novas alternativas buscam devolver à 

máquina pública a celeridade e eficiência processual e uma melhor forma de resolução destes 

conflitos que também previnam novos litígios. 

 

 3.2 SAMI STORCH E O CONCEITO DE CRIAÇÃO DO DIREITO SISTÊMICO 

 

 Sami Storch, o precursor do Direito Sistêmico no Brasil, é um magistrado formado 

em direito pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Administração Pública e 

Governo pela FGV/SP e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

com tese sobre Direito Sistêmico, atua como juiz no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

desde 2006, o que fez deste estado um dos pioneiros na aplicação das constelações no país. 

No ano de 2004, Sami, passava por uma crise em seu namoro e sua amiga Eunice 

Hilsdorf Brito, que à época participava de um dos primeiros grupos de constelação do país e 

lhe sugeriu que conhecesse o método. Ainda não imaginava aplicá-lo em sua profissão, porém 

já percebia que neste ambiente eram tratados temas muito habituais ao Direito, como será 

delimitado a seguir:  

 

Mas logo no primeiro workshop, percebi que as constelações tratavam de temas que 
o Direito trata, a exemplo de relacionamentos, divórcio, problemas entre pais e 
filhos, questões relativas a violência, assassinatos, drogas, abortos, adoções, doenças 
psiquiátricas. Todos esses temas, que também têm reflexos jurídicos, podem ser 
tratados por meio das constelações familiares (STORCH, 2020). 
 

Enquanto se formava o constelador, Sami se tornou juiz e assim percebeu que as leis 

sistêmicas agiriam como ferramentas de auxílio na condução e resolução de processos, 

aumentando o número de acordos nas conciliações. Assim, começou a aplicar alguns 

princípios sistêmicos nas audiências, pedindo para que as pessoas que fechassem os olhos e se 

imaginassem olhando para outra pessoa dizendo frases de reconhecimento (RIBEIRO, 2014).  

Sua primeira utilização no judiciário foi no ano de 2010, na comarca de Palmeiras/BA, 

em um processo de disputa pela guarda de uma menina de quatro anos, onde sua mãe e sua 

avó queriam a responsabilidade e se atacavam com sérias acusações. Para o juiz, o caso não se 
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solucionaria apenas com uma decisão de guarda, o que prolongaria o drama e sofrimento da 

situação. Na data da audiência, levou o kit de bonecos que utilizava para realizar constelações 

individuais e colocou à disposição para que a criança posicionasse de acordo com o que 

sentisse que fosse a história da sua família, sendo cada boneco um membro. Através de alguns 

movimentos, pôde se perceber que ela se sentia melhor com a mãe, ainda que ficasse bem 

com ambas e apresentasse um carinho pela avó. Então a prática esclareceu para as partes e 

advogados envolvidos que a guarda deveria ser da mãe, e outrora outro juiz havia retirado 

dela que regressou para a mesma na ocasião. Foi uma prática pioneira em nível mundial 

dentro do judiciário (RIBEIRO, 2014) 

Vale ressaltar que para Sami, em algum momento os humanos serão substituídos no 

judiciário por robôs e computadores, ressaltando que será fundamental que os servidores 

saibam trabalhar com a parte sistêmica dos atendidos, através da sensibilidade, percepção e 

conexão com este campo, trazendo resultados reais. É fundamental o desenvolvimento de um 

olhar particular para cada caso e história, através da capacitação nesse diferencial para atender 

a população. (STORCH, 2019) 

Assim, ele iniciou a difusão da técnica que através de palestras, workshops, cursos foi 

posteriormente adotada em diversos tribunais pelo país. Sami já foi reconhecido pelo CNJ 

algumas vezes: em 2013 pelo projeto “Constelações Familiares na Justiça”, ganhou o Prêmio 

Destaque do Núcleo Integrado de Conciliação do Estado da Bahia (CNJ 2015) e menção 

honrosa do “Prêmio Conciliar é Legal” na categoria Juiz Individual no ano de 2015 (CNJ 

2015).  

 

             3.3 DIFUSÃO DA PRÁTICA PELOS ESTADOS BRASILEIROS 

 

Segundo dados de uma pesquisa realizada em 2018, após o reconhecimento legal da 

técnica, a Constelação Familiar já era adotada em vinte estados brasileiros e também no 

Distrito Federal, como podemos observar no mapa abaixo. Este tópico trará um breve resumo 

dos principais projetos e iniciativas de cada Tribunal de Justiça Estadual e outras informações 

relevantes na difusão do Direito Sistêmico Brasileiro. 
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Figura 1- A sistematização do Poder Judiciário brasileiro 

 
Fonte: https://solarisconstelacao.com.br/no-judiciario/, 2018. 

 

3.3.1  Região Nordeste 

 

No ano de 2018, estimava-se que cerca de oito dos nove estados utilizavam as práticas 

de Direito Sistêmico, ficando de fora apenas o estado do Piauí.  

O pioneiro como já foi bastante tratado no ponto anterior, foi o estado baiano 

juntamente com precursor Sami Storch, que em 2006 realizava palestras e workshops para 

servidores do Tribunal de Justiça da Bahia demonstrando como usar as constelações como 

método alternativo na resolução de conflitos. Em 2012 e 2013, o magistrado aplicou a técnica 

na Vara de Família na cidade de Castro Alves/BA em processos relacionados principalmente 

à divórcio, alimentos, guarda de menores e até mesmo inventários.  

https://solarisconstelacao.com.br/no-judiciario/
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No mesmo ano foram realizadas palestras que precediam as audiências da Semana 

Nacional de Conciliação no estado, os resultados foram bastante promissores e positivos. 

(CNJ 2016). No ano de 2013, a Comarca foi premiada pelo TJBA pela criação do projeto “ 

Constelações Familiares”, que efetivou um grande número de êxito nas conciliações Segundo 

Sami, “O projeto é pioneiro e inovador e o reconhecimento é o alimento para uma boa prática. 

É uma motivação especial para continuar o movimento em busca de soluções para o conflito” 

(TJBA, 2013). 

 Em 2014 o estado inovou outra vez e começou a aplicar o método em processos de 

Vara Criminal e da Infância e Juventude em casos de menores que praticavam atos 

infracionais, casos de adoção e casos de violência doméstica, obtendo também bons 

resultados e grandes manifestações de sentimentos ocultos que permeavam a origem destes 

problemas (CNJ, 2014). 

 Por fim, vale ressaltar que a Bahia continuava se destacando e sendo premiada por 

grandes feitos em Semanas da Conciliação, como em 2015 onde foi homenageada pela Justiça 

Estadual, e Sami também recebeu diversos reconhecimentos do CNJ. Até 2018, ele 

continuava realizando seu trabalho voltado para a aplicação das constelações dentro de Varas 

de Família, na ocasião se encontrava atuando no município de Itabuna/BA. 

 No estado de Sergipe, o Comitê de Atenção Integral à Saúde do TJSE junto com a 

Escola Judicial de Sergipe (EJUSE), são os responsáveis por fomentar workshops para os 

servidores e magistrados locais desde 2017. Importante ressaltar uma fala da desembargadora 

Ana Lúcia Freire dos Anjos que ressalta que:  

 

Nos encontros do Comitê percebemos que, por conta do aumento exponencial da 
demanda judicial e das exigências para o cumprimento de metas, magistrados e 
servidores estão trabalhando sob estresse. A ideia do curso é também fazer com que as 
pessoas consigam enfrentar esses desafios de forma mais tranquila e preparada, tanto 
física quanto emocionalmente (TJSE, 2017). 

  

Reiterando o abarrotamento do sistema judiciário brasileiro e um bom treinamento 

com as constelações pôde ajudar os servidores no êxito dos processos de autocomposição. Até 

as estimativas de 2018, o estado havia sido um dos últimos a aderir a prática. 

Já no Maranhão, ocorreu em 2016 as primeiras movimentações a respeito na 3ª Vara 

de Família na comarca da capital São Luís, através de um evento realizado por um advogado 

local que abrangeu diversos servidores, onde foi mostrada abordagem sistêmica e seus 

benefícios ao litígio. Um ano depois, mais quatro Varas de Família (4ª, 5ª, 6ª e 7ª) na comarca 

já contavam com a aplicação da prática. Também é utilizada pelo NUPEMEC (Núcleo 
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Permanente de Soluções de Conflitos) em um projeto que tem parceria com o CNJ que atende 

processos de divórcios com filhos menores envolvidos (TJMA, 2017). 

O estado da Paraíba juntamente com a Faculdade de Ensino Superior do Nordeste 

(UNIFUTURO) e com o apoio de seu NUPEMEC local, promoveu em julho de 2017 um 

seminário sobre constelação com base na experiência do TJDFT- Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios que já alcançava acordos processuais com o uso da técnica. 

Juntamente com a consteladora Adhara Campos, servidora do TJDFT, que defende que a 

constelação é mecanismo para ajudar a identificar o que dos conflitos pessoais permeiam os 

processos judiciais, como resta delimitado em: “A constelação esclarece as percepções 

equivocadas das relações familiares que repercutem no convívio social e comunitário e 

constrói percepções positivas, pois favorece a expressão das emoções genuínas” (TJPB, 

2017). 

Em Pernambuco, a aplicação estadual se efetivou em novembro de 2017 na 

Coordenadoria da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem com a juíza Wilka Vilela 

Domingues, titular da 5ª Vara de Família e Registro Civil da Capital, onde ela empregou o 

método em aproximadamente trinta processos com temas de guarda, divórcio, alienação 

parental e regulamentação de visitas, convidando as partes a participarem em uma palestra e 

vivência sobre o tema da constelação. Neste mesmo ano, se implementou um projeto nas 

Varas de Infância e Juventude, Família e Criminais com o apoio de servidores com formação 

na área sistêmica com o intuito de solucionar os processos encaminhados à Câmara de 

Mediação e Conciliação do estado (TJPE, 2017). 

O Tribunal de Justiça de Alagoas adotou a prática desde o final do ano de 2015 em 

audiências de mediação e conciliação com o apoio do juiz Yulli Roter Maia, da 2ª Vara de 

União de Palmares e do Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, coordenador do 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NJUS). Para o juiz “A 

gente toca coisas profundas, as pessoas vivenciam uma emoção muito forte. É importante que 

nós, juízes, tenhamos uma visão mais humana porque o objetivo não é solucionar processos, 

mas solucionar conflitos entre as pessoas”. O desembargador também tem entendimento 

congruente com o do juiz, afirmando que:  

 

O Judiciário não deve se preocupar apenas com as demandas, mas principalmente 
com as pessoas. Os casos que são submetidos ao método da Constelação Familiar 
são aqueles que não obtiveram acordo por meio das técnicas tradicionais de 
conciliação e mediação (TJAL, 2015). 
 

Em abril de 2018, Yulli apresentou em um evento do Conselho de Justiça Federal 
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(CJF) excelentes resultados com a utilização da técnica, onde de setembro a novembro de 

2017 aplicou o método em trinta e um processos e obteve acordo em trinta deles (TJAL, 

2018).  

No estado do Rio Grande do Norte a precursora foi a juíza Virgínia Marque que atua 

na 6ª Vara da Família da Comarca de Natal que ao aplicar a abordagem sistêmica atingiu a 

marca de 70% de acordos nas audiências de conciliação, onde anteriormente possuía apenas 

30%. A Justiça Federal do estado também promoveu eventos com a temática para fomentar a 

prática. 

Finalizando a região nordeste, o estado do Ceará iniciou em 2017 um programa 

chamado “Olhares e Fazeres Sistêmicos no Judiciário” na Comarca de Fortaleza na Vara 

Única de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPMA) para oferecer experiências 

sistêmicas a processos selecionados da vara. Coordenado por duas advogadas Ana Tarna dos 

Santos Mendes e Gabriela Nascimento Lima e uma psicóloga Maria do Socorro Fagundes, 

teve também o apoio da juíza titular Maria das Graças Quental. Em abril de 2018, foi 

reconhecido pelo Conselho de Justiça Federal em Brasília (CJF,2018). 

 

3.3.2  Região Norte 

 

 Tal como a Bahia foi um estado precursor no Nordeste, o Pará foi no Norte. 

Considerado por um relatório estadual de 2015 a 2017, como o primeiro estado brasileiro a 

instituir formalmente a Constelação Sistêmica Familiar como método alternativo de soluções 

de conflitos. Desde abril de 2015, o NUPEMEC local promovia palestras para viabilizar a 

aplicação da técnica juntamente com a mediação e conciliação, sendo iniciada em junho de 

2016 o primeiro treinamento de servidores das 2ª e 4ª Vara de Família da capital. 

 No ano de 2017, o Tribunal do Estado do Pará juntamente com uma faculdade local 

apresentou o primeiro curso de extensão universitária com o tema. Foi considerado um grande 

avanço para o judiciário a capacitação de pessoas a olharem o emocional que permeia o 

litígio. A Comissão Sistêmica do Tribunal foi criada no ano de 2017 pela Portaria nº 

3434/2017-GP em 12 de julho do mesmo ano. Coordenada desembargadora Dahil Paraense, 

também coordenadora do Nupemec estadual, o juiz Agenor Correia de Andrade e as 

servidoras Carmen Sisnando e Wania Guimarães. Em seu artigo 2º expõe as varas de atuação 

da medida legislativa: 

 

Art. 2º. A Comissão Sistêmica poderá ter atuação nas Varas Especializadas de 
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Família e Sucessões, nas Varas Especializadas da Infância e Juventude, nas Varas 
Especializadas da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nas Varas 
Criminais especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente, bem como nas 
Varas Únicas com processos envolvendo as matérias acima descritas (Portaria nº 
3434/2017-GP). 
 

 

 

 

 

  À época da criação do projeto, a desembargadora ressaltou que: 

 

O projeto irá contribuir com a redução da judicialização. A constelação irá empoderar 
essas pessoas para que elas mesmas resolvam sua situação. Acreditamos muito no 
projeto e a intenção é amenizar o conflito, com o comprometimento da equipe 
valorosa da Comissão. Faremos todo o possível para dar o retorno esperado 
(TJPA,2017). 

 

Também durante o ano de 2017, foi realizado no estado o I Mutirão da Comissão 

Sistêmica, onde foram solucionados vinte e oito dos trinta casos extrajudiciais selecionados 

(TJPA, 2017). 

O Tribunal de Justiça de Rondônia chegou a ser reconhecido internacionalmente pela 

instituição espanhola La Montera, referência mundial em formação de Constelação Familiar, 

pois em agosto 2017, juntamente com a EMERON- Escola da Magistratura de Rondônia 

formou a primeira turma de magistrados do mundo em abordagem sistêmica. Foram trinta e 

quatro formados que se tornaram aptos a aplicar a técnica nos processos em que atuariam pelo 

estado (TJRO, 2017). 

Deve-se ressaltar também que a prática sistêmica no estado rondoniense já vinha 

sendo aplicada pela ACUDA- Associação Cultural de Desenvolvimento do Apenado e 

Egresso. Dentre as técnicas de ressocialização de egressos por eles utilizadas também 

contavam com yoga, cone chinês, medicina ayurvédica e outros métodos alternativos. Na 

época possuíam cerca de cem atendidos ativos, porém já haviam beneficiado mais de mil e 

quinhentas pessoas (TJRO, 2016). 

A partir de 2016, o Tribunal de Justiça do Amapá iniciou em sua 1ª Vara de Família a 

utilização da constelação familiar junto a magistrados e servidores em processos de 

separação, pensão alimentícia e guarda, também capacitou profissionais da Rede de 

Atendimento à Mulher para o uso da técnica. Além disso, a Escola Judicial do Amapá já 

ofereceu diversos cursos aos servidores com a devida temática a fim de que se humanize mais 

o judiciário do estado (TJAP, 2016). 
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Até o ano de 2018, quando a pesquisa foi realizada, não se encontrara dados da 

aplicação de abordagem sistêmica nos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3  Região Centro-Oeste 

 

 O Tribunal de Justiça de Goiás, no ano de 2016, foi premiado pelo  CNJ, na 10ª 

Edição do Prêmio Innovare pelo uso da constelação em seu Projeto de Mediação Familiar, 

que segundo o magistrado Paulo César Alves das Neves, o método auxiliou na solução de 

94% das demandas apresentadas (CNJ, 2016).  

 Através do Programa de Justiça Terapêutica os Juizados da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher também utilizam das constelações para atender os acusados de 

violência contra mulher. Em seus seis anos de atuação, estimasse que já atendeu quase três 

mil participantes e seus familiares ajudando na autonomia da vítima, autorresponsabilidade do 

acusado e sua reinserção social (TJGO, 2017). 

  O judiciário do Distrito Federal iniciou a utilização da prática em 2016 através do 

“Projeto Constelar e Conciliar”, onde Adhara Campos, que auxiliou a implantação do uso das 

constelações no estado da Paraíba, ainda era acadêmica e voluntariamente com o auxílio de 

seu orientador o Ministro do STJ Nefi Cordeiro, desenvolveu e aplicou o projeto no Lar São 

José, unidade de acolhimento. Após isso, ainda no primeiro semestre de 2016, algumas varas 

do estado começaram a aplicar a técnica, como a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do 

Núcleo Bandeirante que obteve 43% de acordos processuais em ações de guarda, divórcio, 

família e alimentos (CNJ, 2016). 

 Outro grande acontecimento no Distrito Federal, foi quando o TJDFT sediou em abril 

de 2016, o Seminário sobre Constelações Familiares e Ordens Sistêmicas organizado pela 

Associação dos Magistrados do Distrito Federal (AMAGIS/DF) e Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB), que contou com Bert e Sophie Hellinger como palestrantes. 

Na ocasião, Bert afirmou que a Constelação Familiar é um caminho, uma transição para um 

novo nível de consciência (TJDFT, 2016). 

 No Mato Grosso, o uso da constelação se iniciou em julho de 2015 na Comarca de 
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Sorriso/MT. Neste período, se iniciaram oficinas de Direito Sistêmico realizadas pela 

magistrada Jaqueline Cherulli que ao aplicar o método na 2ª Vara de Infância e Juventude de 

Cuiabá viu a necessidade da padronização e difusão de uma metodologia para que outros 

magistrados também aplicassem a técnica no interior, o que se concretizou com o apoio do 

NUPEMEC local e ainda criou o primeiro CEJUSC- Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos e Cidadania estadual. Jaqueline afirma que: 

 

Trata-se de um novo olhar e de uma nova ferramenta de pacificação social alterativa 
à judicialização. O motivo de fundo das brigas e desentendimentos nunca é algo 
material por si só. O problema chega através disso, mas, na verdade, o que as 
pessoas buscam é o reconhecimento e a atenção umas das outras. E, por isso, elas 
saem impactadas daqui. Esperam resolver um problema pontual e saem felizes e em 
paz por terem resolvido uma questão muito mais profunda e incômoda (TJMT, 
2016). 
 

O estado ainda contou em 2016 com diversos cursos e oficinas na área que reiteraram 

a adoção da constelação em processos das varas de família e violência doméstica 

(TJMT,2016). 

 O último estado centro-oestino abordado é o Mato Grosso do Sul, que em meados de 

2016, a CIJ-Coordenadoria da Infância e da Juventude em parceira com o IAP- Instituto de 

Atendimento Psicológico viabilizou o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 

abusos e violência, atendendo também seus agressores com a técnica e obteve resultados 

positivos. Com isso, em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul 

realizou nova parceria, dessa vez com o Instituto CrerSer para ofertar à população curso de 

Formação Pessoal Sistêmica Fenomenológica em Constelação Familiar (TJMS, 2018). 

 

3.3.4  Região Sul 

 

 Em maio de 2017 no Paraná, o CEJUSC do Município de União da Vitória iniciou 

uma abordagem baseada em técnicas de Justiça Restaurativa e Constelações Sistêmicas 

juntamente com a aplicação da mediação e conciliação para a resolução de conflitos. As 

constelações foram realizadas em casos pré-processuais, em andamento ou até mesmo já 

finalizados, podendo ser solicitadas pelos advogados das partes, magistrados ou mediadores 

em qualquer vara da Comarca. A psicóloga Cláudia Zaions, uma das responsáveis pela 

iniciativa afirma que o método auxilia para que “cada uma das partes consiga efetivamente se 

colocar no lugar do outro, entendendo que todos são humanos passíveis de comportamentos 

disfuncionais, e que merecem um voto de confiança para rever os comportamentos e reavaliar 
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suas posturas”. 

  O estado do Rio Grande do Sul possui um projeto que se iniciou em 2018 na Comarca 

de Capão da Canoa gerando grande impacto social com a utilização das técnicas, chamado 

“Justiça Sistêmica: Resolução de Conflitos à Luz das Constelações Familiares.  Em 

aproximadamente sete meses da sua implementação o índice de envolvimento dos 

adolescentes que já haviam cometido atos infracionais e participaram das práticas chegou à 

93% de não reincidência nos sete meses subsequentes. Tais dados demonstram a importância 

do projeto tanto no âmbito jurídico quanto no social. No mesmo período, também houve uma 

queda de 40% na taxa de jovens recebidos pela Casa de Acolhimento da cidade. Esses 

resultados fizeram com que o projeto logo fosse implantado nas Comarcas de Novo 

Hamburgo e Parobé do estado. 

 Em Santa Catarina, no ano de 2015 a juíza titular Vânia Petterman do Juizado 

Especial Civil e Criminal do Fórum do Norte da Ilha em Florianópolis adicionou à Oficina de 

Pais e Filho a técnica da constelação que ocasionou em aumento nos acordos e diminuição de 

reincidência de casos. Os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

receberam uma capacitação com o Curso de Direito Sistêmico para identificar quando utilizar 

o método para ajudar na resolução consensual das demandas processuais a eles apresentadas.  

  Finalizando a região sul é importante destacar que no ano de 2017, a Universidade 

Federal de Santa Catarina, conduzida pela professora Grazielly Alessandra Baggenstoss, foi a 

primeira instituição de ensino superior brasileira que estudou cientificamente o método e o 

aplicou aos atendidos pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade de Direito da UFSC na 

modalidade de projeto de extensão. 

 

3.3.5 Região Sudeste 

 

 A Comarca de Contagem, realizou em maio de 2017 a primeira a utilização da técnica 

no estado de Minas Gerais. Em sua 1ª Vara Cível, a juíza Christiana Motta Gomes, percebeu 

em um processo de guarda bastante delicado a possibilidade de aplicar a constelação familiar, 

juntamente com a consteladora Andréa Evaristo Coelho Rocha. O resultado alcançado foi 

bastante satisfatório pelas partes e o acordo foi firmado. Em setembro do mesmo ano, a 

Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) promoveu um workshop com Sami 

Storch com a finalidade de difundir o conhecimento e capacitar servidores e magistrados para 

que possam reconhecer casos a serem beneficiados com a aplicação do método (TJMG, 

2017). 
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 O estado de São Paulo iniciou em 2016, na Comarca de São Vicente o uso da 

Constelação Familiar em duas varas e no Centro de Conciliação e Mediação e o Serviço 

Psicossocial da cidade. A juíza local Vanessa Aufiero da Rocha foi uma das precursoras 

estaduais, no ano seguinte promoveu dois projetos na comarca, um curso voltado para 

servidores, advogados, conciliadores, mediadores, defensores, juízes, entre outros; o outro se 

tratava de um projeto de palestras voltadas à comunidade e atendidos pela justiça (TJSP, 

2017). 

 Também em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo implementou junto com a 

CAPS- Coordenadoria de Apoio aos Servidores e a EJUS- Escola Judicial dos Servidores um 

evento que capacitou cerca de mais de oitocentos servidores do tribunal. Meses depois 

diversas comarcas ao redor do estado realizavam eventos e até mesmo suas primeiras 

experiências para a propagação do uso das constelações em casos nas varas de família e 

criminal (TJSP, 2017). 

 O último estado da Região Sudeste que aplica a técnica visto que não há dados sobre a 

aplicabilidade no Espírito Santo, é o Rio de Janeiro. André Tredinnick, que é juiz da 1ª Vara 

de Família do Fórum Regional da Leopoldina, idealizou e aplicou juntamente com a 

Associação Práxis Sistêmica o “Projeto Constelações”, que deu início à utilização da técnica 

da constelação familiar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para ele, a base 

deste projeto é o diálogo, conforme afirmação abaixo. 

 

Muitas vezes, mesmo quando há acordo judicial, o conflito que levou uma família a 
procurar a Justiça permanece, gerando reincidência. Se o motivo inicial era a pensão 
alimentícia, o novo processo pode tratar da guarda, por exemplo. A constelação 
familiar não substitui um processo terapêutico, mas proporciona ferramentas para que 
as pessoas envolvidas encontrem, elas mesmas, soluções (TREDINNICK, 2017). 

 

Selecionaram em 2016 aproximadamente trezentas casos 300 processos sobre pensão 

alimentícia e guarda para participar das sessões com a equipe da associação. Os resultados 

foram bastante satisfatórios, visto que houve cerca de 80% da aprovação da técnica e 86% de 

acordos nos processos que participaram da iniciativa (TJRJ, 2017).  

Outro projeto inovador do estado é o da Casa de Família, que oferece auxílio 

específico em questões familiares. O foco é o incentivo à autocomposição dos conflitos. 

Inicialmente, foi aplicado nos CEJUSCs de Santa Cruz e Bangu, nele os atendidos têm apoio 

de psicólogos, assistentes sociais e mediadores que utilizam da justiça restaurativa e 

constelação familiar. Pode ser aplicado em fase pré-procesual e em casos de processo em 

tramitação caso o juiz enxergue necessidade e possibilidade de resolver o litígio de forma 



32 
 

alternativa e construtiva.  

 

Figura 2- Avaliação da Sessão de Constelação Familiar na Casa de Família no Fórum de Leopoldina – RJ 
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Fonte: TJRJ 2020 
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4. APLICABILIDADE EM CASOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Segundo o relatório “Justiça em Números”, realizado pelo CNJ- Conselho Nacional de 

Justiça no ano de 2020, que analisa dados referentes à 2019, as ações de família sobre o tema 

de alimentos aparecem no quinto lugar de maiores demandas da Justiça Estadual, sendo 

1.213.022 processos ou 2,35% das ações. Em relação a processos que tramitam somente em 

primeira instância ainda na Justiça Estadual, tal porcentagem sobe para 3,79% das ações, 

ocupando a terceira posição de maior demanda processual equivalendo a 1.135.599 casos. São 

o segundo assunto da seara cível mais litigado, ficando atrás apenas de demandas de 

obrigações contratuais, conforme demonstram as imagens abaixo. 

Figura 3- Assuntos mais demandados (Justiça Estadual) 

 
  Fonte: CNJ, 2020. 

 

Figura 4- Assuntos mais demandados no 1º grau (Vara da Justiça Estadual) 

 

Fonte: CNJ, 2020. 

 

A família é o primeiro círculo social de convivência do ser humano. Inerente ao 

convívio também surgem os conflitos que são movidos por pulsões emocionais. Em alguns 

casos, esses conflitos se desdobram em demandas judiciais, visto que as partes envolvidas não 

conseguem solucioná-los sem o apoio do judiciário. Assim, se justifica o grande volume 

processual nas varas de família pelo país. 

Para trabalhar de maneira eficiente diante desta grande demanda, é fundamental 

investigar e conhecer as dinâmicas ocultas existentes nas relações familiares, a fim de se 

construírem soluções sólidas que evitem a reincidência de ações pelas mesmas partes. 
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Nestes casos, a Constelação Familiar atua como uma ferramenta aliada ao Direito de 

Família, pois com o auxílio das leis sistêmicas é possível analisar o sistema familiar e 

descobrir elementos do inconsciente coletivo que influenciam no comportamento dos 

membros deste sistema. 

 

4.1 SISTEMA FAMILIAR 

 

Um dos principais princípios do Direito de Família, a dignidade da pessoa humana, 

que é resguardada pelo artigo 1º da Constituição Federal de 1988: 

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

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana. 

O doutrinador Pablo Stolze Gagliano, a define como: 

 

Princípio solar em nosso ordenamento, a sua definição é missão das mais árduas, 
muito embora arrisquemo-nos a dizer que a noção jurídica de dignidade traduz um 
valor fundamental de respeito à existência humana, segundo as suas possibilidades e 
expectativas, patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à 
busca da felicidade (GAGLIANO, p.66, 2019). 

 

Bert Hellinger, aponta que essa felicidade pode ser alcançada através da tomada 

interior dos pais, os aceitando como eles forem, o que ocasionará em fluidez à vida recebida 

por eles. O sistema familiar é regido pela consciência coletiva (ou sistêmica, ou familiar), que 

é o conjunto de crenças e segredos de família perpetuados entre as gerações que causam um 

vínculo entre o membro e o sistema. Assim, o indivíduo nunca é trabalhado isoladamente, e 

sim dentro da sua coletividade pois a mesma atua em sua vida e atitudes, de forma 

inconsciente. Para que essa felicidade se estabeleça, é necessário que se olhe as situações não 

vistas. Ao trazer tais circunstâncias à tona, é possível que o constelado tenha mais controle 

sobre seus atos e resolva os emaranhamentos das gerações passadas. A real origem do conflito 

é descoberta e assim este pode ser ressignificado. 
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4.2 SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 

 

 Segundo a teoria de Hellinger, a lei do amor que está desgastada num processo de 

separação é a terceira lei do Equilíbrio da Troca ou do Dar e Receber. Aquele que entrega 

amor também tem a necessidade de receber, gerando assim um intercâmbio de felicidade 

entre eles.  Em sua obra “A fonte não precisa perguntar pelo caminho”, Bert afirma que: 

 

Uma boa separação dá certo quando os parceiros dizem um para o outro: “Eu amei 
muito você. O que dei para você, dei com muito prazer. Você também me deu 
muito, vou guardar isso com honra. Assumo a minha parte da responsabilidade pelo 
que não deu certo conosco e deixo a sua com você. E agora deixo você em paz. 
Então, separa-se e cada um segue o seu caminho (HELLINGER,2005.) 
 

 Reforça nesse trecho a necessidade que se reconheça o amor que existiu entre ambos 

e todo aprendizado que tiveram juntos, prezando por um final de relacionamento pacífico. 

Em tudo esta técnica se afina com a proposta da autocomposição, que visa estabelecer 

acordos entre as partes sem a interferência de órgãos judiciais e o estabelecimento de uma 

cultura de paz, indo contra qualquer tipo tradicional de separação litigiosa, onde muitas vezes 

as partes e os advogados são movidos pela raiva e inflamam as desavenças que levaram o 

casal até esta decisão. 

Pelo contrário, anos depois em sua obra “A simetria oculta do amor”, Bert conclui que 

nesses casos, se apegar ao lado ruim da separação, ainda mantém os envolvidos presos um ao 

outro, como será demonstrado a seguir: 

 

Mas aquele que se apega ao sofrimento e repele as possibilidades construtivas 
oferecidas pela separação torna difícil, para o parceiro que se foi, iniciar vida nova. 
Ficam então firmemente ligados um ao outro, apesar da separação. Por outro lado, se 
aquele que partiu acolhe a oportunidade de fazer algo melhor, propicia também ao 
que ficou liberdade e alívio. Tirar alguma coisa realmente boa da desgraça é, talvez, 
a forma mais edificante de perdoar, pois, nesses casos, reconcilia mesmo quando a 
separação persiste (HELLINGER, 2008). 
 

Através da tomada de uma postura madura e responsável pelo casal, esses liberam os 

filhos de qualquer culpa pela separação dos pais, não exigindo que estes escolham um lado e 

possam entender que os laços de paternidade são eternos. 

A decisão de se utilizar da Constelação Familiar não é para encontrar um culpado pelo 

processo de divórcio, é para conscientizar as partes de um olhar mais profundo que permeia o 

conflito e está para além dos autos, o que de fato levou à separação. Nesta obra, Bert enumera 

algumas possibilidades: 
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Existem inúmeras dinâmicas sistêmicas inconscientes que nos induzem a repelir 
nossos parceiros:  
•para confirmar uma antiga crença de que não merecemos o amor, por exemplo, ou 
de que iremos causar infelicidade. Certas pessoas têm medo de serem abandonadas 
e, inconscientemente, afastam os parceiros. Criam o que receiam, como se o 
abandono fosse preferível à separação voluntária.  
•para ser fiel às crenças e exemplos da família: digamos, agir como agiram os pais 
quando não conseguiram se aceitar plenamente, quando se separaram ou quando um 
deles morreu no começo do relacionamento.  
•para operar uma identificação inconsciente com outra pessoa prejudicada pelo 
sistema. Por exemplo, uma mulher não se casou porque tinha de cuidar dos pais já 
velhos. Sua jovem sobrinha identificou-se inconscientemente com ela e também não 
se casou.  
•para cumprir uma obrigação pessoal. Um homem abandonou a antiga família para 
assumir o atual relacionamento. A segunda esposa, muito enciumada, quis 
abandoná-lo também. Na constelação familiar, percebeu claramente que se sentia 
obrigada para com a primeira família do marido, solidária com ela (HELLINGER, 
2008). 
 

Vale ressaltar que essas são algumas hipóteses defendidas pelo autor, porém não se 

limitando apenas a elas. 

 

4.3. ESTUDO DE CASO: PROCESSO LITIGIOSO X PROCESSO COM 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA  

 

Ainda que as ações de família sejam protegidas judicialmente pelo 189, inciso II do 

CPC para tramitarem em segredo de justiça, é possível que se encontrem alguns casos sobre o 

tema de divórcio e alimentos para realizar algumas comparações em processos litigiosos e 

outros que se utilizaram a técnica da Constelação.  

O primeiro caso abordado se trata de uma apelação de divórcio combinada com guarda 

e alimentos, com sentença prolatada pela 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Goiânia, ou seja, processo iniciado em primeiro grau da Justiça Estadual. O segundo caso, 

também demonstra embates judiciais advindos de uma separação que já culminava em cerca 

de vinte e cinco processos na Justiça Estadual, que foi utilizada a prática da Constelação 

Familiar pelo juiz e constelador Sami Storch. 

Como se verifica na ementa abaixo, o primeiro caso versava sobre: 

 

Apelação Cível. Ação de divórcio c/c guarda e alimentos. Verba alimentar. Valor. 
Atendimento ao binômio necessidade/possibilidade. Redução. Impossibilidade. 
Para fixação do valor da verba alimentar impõe-se analisar a presença 
concomitante de três requisitos, quais sejam, a necessidade do alimentado, a 
possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do quantum assinalado. Assim, 
mediante prudente valoração do conjunto probatório acostado aos autos, impõe-se 
a manutenção dos alimentos arbitrados na sentença. II - Recorrente beneficiário da 
gratuidade da justiça. Suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de 
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sucumbência. O § 3º, do art. 98, do CPC/2015, prevê a suspensão da exigibilidade 
da obrigação ao pagamento das verbas de sucumbência, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, o que deverá ser observado. Apelação Cível conhecida e parcialmente 
provida. 

(TJ-GO – Apelação; (CPC): 00017761820138090175, Relator: CARLOS 
ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 19/07/2017, 2ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ de 19/07/2017). 

 

E o segundo caso: 

 

Um único casal em processo de divórcio chegou a ter 25 ações tramitando na Justiça, entre 
pedido de pensão alimentícia, partilha de bens e denúncia de violência doméstica. Eles não se 
olhavam nos olhos havia muito tempo. Com a constelação familiar na audiência, 
conseguimos eles identificassem as origens do conflito e entrassem em um acordo que pôs 
fim a boa parte dos processos (STORCH, 2018). 

 

O primeiro caso é marcado por um conflito que até a data da decisão da Câmara se 

estendia por quatro anos, além do fato do réu não concordar com os alimentos fixados, ainda 

se fixou um valor de sucumbência bem superior à sua renda, o que podemos presumir que 

diante dos fatos, é que este possivelmente nutre sentimentos negativos em relação à situação e 

a outra parte envolvida, podendo até mesmo prejudicar sua relação com a filha, fruto imaterial 

de seu vínculo amoroso com a sua genitora. O Poder Judiciário foi recorrido para solucionar 

uma situação delicada e profunda, proferindo uma decisão técnica e unilateral que causa um 

prolongamento ao conflito e acarreta mais onerosidade e desgaste tanto para as partes, quanto 

para o poder público.  

Já o segundo caso, traz um conflito complexo com muitas demandas, uma das grandes 

causas da morosidade judicial brasileira. As partes foram convidadas e aceitaram passar pelo 

processo de Constelação Sistêmica Familiar, para que de forma independente pudessem 

entender o permeava o emaranhamento que estavam envolvidos e em conjunto buscarem uma 

solução. Com as poucas informações trazidas pela reportagem, podemos observar que a 

aplicação deste método resultou em grandes avanços e acordos em boa parte dos processos 

pré-existentes. Pode se afirmar que o objetivo da autocomposição foi alcançado, prezando 

pelo interesse de ambos e promovendo uma cultura de paz, sendo estritamente legítimo a 

decisão por eles firmada sem imposições de terceiros. Nesse teor, Storch aponta que: 

 

A crise em que chegou à Justiça recentemente gerou, como efeito positivo, uma 
maior abertura para abordagens transdisciplinares, inovadoras e sistêmicas, 
desapegadas do legalismo estrito e das funções tradicionalmente reservadas ao 
magistrado. Nesse sentido, o CNJ editou a Resolução Nº 225 de 31/05/2016, 
instituindo a Justiça Restaurativa, à qual cada vez mais juízes vêm se dedicando. 
Nesse contexto é que os tribunais brasileiros vêm acolhendo e disseminando de 



39 
 

forma exponencial as práticas de constelações familiares e de direito sistêmico, 
desde que as nossas primeiras experiências com palestras vivenciais, iniciadas na 
Bahia em outubro de 2012, começaram a mostrar impactos profundos e 
emocionantes, não só em relação às partes nos processos, mas também na postura e 
na vida de advogados, servidores e suas famílias (STORCH, 2018). 
 

Podemos observar que há grande similaridade entre os casos: sua natureza familiar e 

patrimonial, porém sendo abordados de maneiras opostas. Primeiramente como foram 

colocadas as situações-problema, uma com a interferência estatal e a outra de maneira 

independente entre as partes. Depois, e ainda mais importante, a maneira de solucioná-los, o 

segundo caso é todo tomado pelo diálogo e uma composição efetiva que estimula uma cultura 

de paz, enquanto o primeiro acaba por alongar as pendências entre as partes. Sendo assim, 

reafirma a efetividade da metodologia mais inovadora adotada pelo magistrado baiano.
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5. CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que a técnica das Constelações Familiares criada por Bert 

Hellinger, é um método psicoterapêutico interdisciplinar que auxilia na resolução de vários 

conflitos, alcançando resultados inéditos em alguns casos. 

No primeiro capítulo, abordamos com foi seu conceito de criação, qual a fundação 

das Leis Sistêmicas: do Pertencimento, da Hierarquia e do Equilíbrio e a forma de aplicação 

da técnica, sendo ela individual ou em grupo. 

Já no segundo, é notável a difusão pelos estados brasileiros e como sua utilização 

vem revolucionando o judiciário brasileiro. Em casos das Varas de Família, se torna quase 

imprescindível quando observamos os resultados dos projetos e situações que a utilizam no 

país, chegando em até 90%, ou mais, de acordos estabelecidos. A abordagem faz com que 

jovens, homens e mulheres tenham uma visão aprofundada de si e do sistema que pertencem, 

trazendo uma reflexão sobre como podem gerir e mudar suas atitudes diante de conflitos 

pré-existentes e que possivelmente venham existir. 

É evidente como desafoga o Judiciário e otimiza as conciliações e mediações. Vai ao 

encontro do princípio da celeridade processual e humaniza os conflitos, trazendo soluções 

palpáveis as demandas e gerando às partes a sensação de que recorrer à justiça é eficaz, 

seguro e gratuito.  

Os resultados apresentados no estudo de caso do terceiro capítulo comprovam sua 

eficácia, apontando a inovação do método e demonstrando a qualidade na prestação dos 

serviços jurisdicionais que promovem a cultura da paz e do diálogo.



41 
 

6. REFERÊNCIAS 
 

ALAGOAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. Juiz Yulli Roter debate Constelação 
Familiar durante evento em Brasília. Publicado em: 12 de abril de 2018. Disponível em: 
<https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia&not=13167>. Acesso em 06 de agosto de 
2021. 
 
ALAGOAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS. Justiça de Alagoas emprega técnica 
da Constelação Familiar na solução de conflitos. Publicado em: 15 de março de 2016. 
Disponível em: <https://www.tjal.jus.br/comunicacao2.php?pag=verNoticia&not=9686>. 
Acesso em 06 agosto de 2021. 
 
AMAPÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. Servidores das Varas de Família da 
Comarca de Macapá participam de Palestra sobre Constelação Familiar. Publicado em: 19 de 
maio de 2016. Disponível em: <https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/4981-
servidores-das-varas-de-fam%C3%ADlia-da-comarca-de-macap%C3%A1-participam-de-
palestra-sobre-constela%C3%A7%C3%A3o-familiar.html>.  Acesso em 07 de agosto de 2021.  
 
BBC NEWS. Constelação familiar: técnica terapêutica é usada na Justiça para facilitar 
acordos e ‘propagar cultura de paz’. Publicado em 19/03/2018. Disponível 
em:<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/constelacao-familiar-tecnica-terapeutica-e-usada-na-
justica-para-facilitar-acordos-e-propagar-cultura-de-paz.ghtml>. Acesso em 11 agosto de 2021. 
 
BONIFÁCIO, Ivan e SCHULZE, Clenio Jair. Campeão mundial de judicialização. Publicado 
em: 14/11/2015. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/campeao-mundial-de-
judicializacao>. Acesso em 08 de agosto de 2021.  
 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>.  Acesso em 08 de 
agosto de 2021. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 08 de agosto 
de 2021. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Campeão em conciliações, tribunal é destaque 
em premiação do CNJ. Publicado em: 2 de julho de 2015. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/campeao-em-conciliacoes-tribunal-e-destaque-em-premiacao-do-cnj/>. 
Acesso em 05 de agosto de 2021. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (CNJ). Justiça em números 2020: ano-base 2019. 
Publicado em:2020 Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-
V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf> Acesso em 11  

https://www.tjal.jus.br/noticias.php?pag=lerNoticia&not=13167
https://www.tjal.jus.br/comunicacao2.php?pag=verNoticia&not=9686
https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/4981-servidores-das-varas-de-fam%C3%ADlia-da-comarca-de-macap%C3%A1-participam-de-palestra-sobre-constela%C3%A7%C3%A3o-familiar.html
https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/4981-servidores-das-varas-de-fam%C3%ADlia-da-comarca-de-macap%C3%A1-participam-de-palestra-sobre-constela%C3%A7%C3%A3o-familiar.html
https://www.tjap.jus.br/portal/publicacoes/noticias/4981-servidores-das-varas-de-fam%C3%ADlia-da-comarca-de-macap%C3%A1-participam-de-palestra-sobre-constela%C3%A7%C3%A3o-familiar.html
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/constelacao-familiar-tecnica-terapeutica-e-usada-na-justica-para-facilitar-acordos-e-propagar-cultura-de-paz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/constelacao-familiar-tecnica-terapeutica-e-usada-na-justica-para-facilitar-acordos-e-propagar-cultura-de-paz.ghtml
https://emporiododireito.com.br/leitura/campeao-mundial-de-judicializacao
https://emporiododireito.com.br/leitura/campeao-mundial-de-judicializacao
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm%3e.%20%20Acesso%20em%2008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.cnj.jus.br/campeao-em-conciliacoes-tribunal-e-destaque-em-premiacao-do-cnj/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf


42 
 

de agosto de 2021.  
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça restaurativa e constelações familiares 
avançam no Paraná. Publicado em 04 de maio de 2017. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-constelacoes-familiares-avancam-no-parana/>. 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. (CJF) Magistrados e servidores relatam experiências 
na aplicação de constelações familiares. Publicado em 16/04/2018. Disponível em: 
<https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2018/abril/magistrados-e-servidores-relatam-experiencias-
na-aplicacao-de-constelacoes-familiares>. Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Projeto constelação familiar resolve conflitos 
por meio de conciliação. Publicado em 28 de julho de 2016. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/projeto-constelacao-familiar-resolve-conflitos-por-meio-de-
conciliacao/>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) Resolução 125 de 29 de novembro de 2010. 
Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses 
no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/Resolucao_n_125-GP.pdf>. Acesso em 05 
de agosto de 2021.  
 
DISTRITO FEDERAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Criador das 
Constelações Familiares fala em seminário realizado no Fórum de Brasília. Publicado em: 20 
de abril de 2016. Disponível em: 
<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/abril/criador-das-constelacoes-
familiares-fala-em-seminario-realizado-no-forum-de-brasilia >. Acesso em 07 de agosto de 
2021. 
 
FEBRAP. A Federação Brasileira de Psicodrama. O que é Psicodrama? (online) Disponível 
em: <http://www.febrap.org.br/site/pagina. php?cat=8&pag=12>. Acesso em:  08 de agosto de 
2021. 
 
FRANKE, Ursula. Quando fecho os olhos vejo você. As constelações familiares no 
atendimento individual. 1ª ed. Minas Gerais: Atman, 2006, p. 15. 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Volume 7 
6 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Let%C3%ADcia/Downloads/Novo%20Curso%20de%20Direito%20Civil%20-
%20Volume%2007%20-%20Direito%20das%20Sucess%C3%B5es%20-
%20Pablo%20Stolze%20-%202019.PDF> Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
GOIÁS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. Apelação Cível n. 

https://www.cnj.jus.br/justica-restaurativa-e-constelacoes-familiares-avancam-no-parana/
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2018/abril/magistrados-e-servidores-relatam-experiencias-na-aplicacao-de-constelacoes-familiares
https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2018/abril/magistrados-e-servidores-relatam-experiencias-na-aplicacao-de-constelacoes-familiares
https://www.cnj.jus.br/projeto-constelacao-familiar-resolve-conflitos-por-meio-de-conciliacao/
https://www.cnj.jus.br/projeto-constelacao-familiar-resolve-conflitos-por-meio-de-conciliacao/
http://www.febrap.org.br/site/pagina


43 
 

0001776.18.2013.8.09.0175, de Goiânia, rel. Desembargador Carlos Alberto França, Segunda 
Câmara Cível. Disponível em: <https://tj-
go.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/934365994/apelacao-cpc-17761820138090175/inteiro-teor-
934365996?s=paid>. Acesso em 12 de agosto de 2021. 
 
GOIÁS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. Justiça Terapêutica lança prática restaurativa 
no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Publicado em: 26 de maio de 2017. 
Disponível em: <https://tj-go.jusbrasil.com.br/noticias/462999487/justica-terapeutica-lanca-
pratica-restaurativa-no-ambito-da-violencia-domestica-contra-a-mulher>. Acesso em 07 de 
agosto de 2021. 
 
HELLINGER, Bert. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Um livro de consulta. Patos 
de Minas: Atman, 2005. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Let%C3%ADcia/Downloads/A%20fonte%20na%CC%83o%20precisa%20per
guntar%20pelo%20caminho.pdf > Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
HELLINGER, Bert. A simetria oculta do amor. São Paulo: Editora Cultrix 2008. Disponível 
em:<file:///C:/Users/Let%C3%ADcia/Downloads/A%20Simetria%20Oculta%20do%20Amor.p
df> Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
HELLINGER, Bert. HOVEL, Gabriele Ten. Constelações Familiares. 5ed. São Paulo, Cultrix. 
2006. 
 
HELLINGER, Bert. Ordens do Amor: um guia para o trabalho com constelações familiares. 
12ed. São Paulo, Cultrix, 2010. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Let%C3%ADcia/Downloads/CONSTELAC%CC%A7O%CC%83ES%20FAM
ILIARES%20-%20Bert%20Hellinger_A-1.pdf>. Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
JANOV,    Arthur.     What     is     Primal     Therapy?    Disponível     em: 
<http://www.primaltherapy.com/what-is-primal-therapy.php> . Acesso em: 08 de agosto de 
2021. 
 
MARANHÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Famílias recebem formação 
para convívio após separação do casal. Publicado em: 20 de setembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/418315 acesso em 06/08/2021>. Acesso em 06 de 
agosto de 2021. 
 
MATO GROSSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO. Nupemec padroniza 
oficinas de Direito Sistêmico. Publicado em: 02 de agosto de 2016. Disponível em: 
<http://www.tjmt.jus.br/noticias/45227#.YRA6dYhKjIU>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
MATO GROSSO DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. 
Abertas inscrições para o Curso de Formação Pessoal Sistêmica Fenomenológica em 
Constelação Familiar. Publicado em: 9 de fevereiro de 2018. Disponível em: <https://tj-

https://tj-go.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/934365994/apelacao-cpc-17761820138090175/inteiro-teor-934365996?s=paid
https://tj-go.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/934365994/apelacao-cpc-17761820138090175/inteiro-teor-934365996?s=paid
https://tj-go.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/934365994/apelacao-cpc-17761820138090175/inteiro-teor-934365996?s=paid
https://tj-go.jusbrasil.com.br/noticias/462999487/justica-terapeutica-lanca-pratica-restaurativa-no-ambito-da-violencia-domestica-contra-a-mulher
https://tj-go.jusbrasil.com.br/noticias/462999487/justica-terapeutica-lanca-pratica-restaurativa-no-ambito-da-violencia-domestica-contra-a-mulher
http://www.primaltherapy.com/what-is-primal-therapy.php
https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/418315%20acesso%20em%2006/08/2021
http://www.tjmt.jus.br/noticias/45227#.YRA6dYhKjIU
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/noticias/544474032/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-pessoal-sistemica-fenomenologica-em-constelacao-familiar


44 
 

ms.jusbrasil.com.br/noticias/544474032/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-pessoal-
sistemica-fenomenologica-em-constelacao-familiar >. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Comarca de Contagem 
adota constelação sistêmica. Publicado em: 13 de novembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-contagem-adota-constelacao-
sistemica.htm#.YRGpgIhKjIV>. Acesso em 08 de agosto de 2021.  
 
MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Magistrados têm workshop 
de direito sistêmico. Publicado em: 14 de setembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/magistrados-participam-de-workshop-sobre-
direito-sistemico.htm#.YRGpgIhKjIV>.  Acesso em 08 de agosto de 2021.  
 
MOREIRA, Erlei. Análise Transacional. Disponível em: <http://paginapessoal.utfpr.edu. 
br/leonardotonon/especializacao/arquivos-gerais/Aula%202%20%20Resumo%20Geral% 
20Analise%20Transacional.pdf> . Acesso em: 08 de agosto de 2021. 
 
OLDONI, Fabiano. Direito Sistêmico: aplicações das Leis sistêmicas de Bert Hellinger ao 
Direito de Família e ao Direito Penal. 2ed. Santa Catarina, Manuscritos. 2018 
 
OLIVEIRA, Lígia.   Escultura   Familiar.   26   de   junho   de   2015.   Disponível   em: 
<http://terapiacasalefamilia.blogspot.com/2015/06/escultura-familiar.html>. Acesso em: 08 
de agosto de 2021. 
 
PARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. Atendimentos sistêmico resulta em acordos. 
Publicado em: 04 de agosto de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/613765-Atendimento-
sistemico-resulta-em-acordos-.xhtml>.  Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
PARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. Comissão sistêmica analisará processos. 
Publicado em: 13 de julho de 2017. 
<https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/595756-Comissao-
Sistemica-analisara-processos.xhtml>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
PARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. Portaria n°. 3434/2017. Dispõe sobre a criação 
da Comissão Sistêmica de resolução de conflitos do Poder Judiciário do Estado do Pará. 
Publicada em: 12 de julho de 2017. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/477665858/portaria-n-n-3434-2017-12-de-
julho-de-2017-do-tjpa>.  Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 

PARAÍBA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. Curso de ‘Constelação e Conciliação’ 
será realizado em julho na capital. Publicado em: 21 de junho de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjpb.jus.br/noticia/curso-de-constelacao-e-conciliacao-sera-realizado-em-julho-na-
capital>. Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 

https://tj-ms.jusbrasil.com.br/noticias/544474032/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-pessoal-sistemica-fenomenologica-em-constelacao-familiar
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/noticias/544474032/abertas-inscricoes-para-curso-de-formacao-pessoal-sistemica-fenomenologica-em-constelacao-familiar
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-contagem-adota-constelacao-sistemica.htm#.YRGpgIhKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-contagem-adota-constelacao-sistemica.htm#.YRGpgIhKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/magistrados-participam-de-workshop-sobre-direito-sistemico.htm#.YRGpgIhKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/magistrados-participam-de-workshop-sobre-direito-sistemico.htm#.YRGpgIhKjIV
http://paginapessoal.utfpr.edu/
http://terapiacasalefamilia.blogspot.com/2015/06/escultura-familiar.html
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/613765-Atendimento-sistemico-resulta-em-acordos-.xhtml
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/613765-Atendimento-sistemico-resulta-em-acordos-.xhtml
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/595756-Comissao-Sistemica-analisara-processos.xhtml
https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/595756-Comissao-Sistemica-analisara-processos.xhtml
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/477665858/portaria-n-n-3434-2017-12-de-julho-de-2017-do-tjpa
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/477665858/portaria-n-n-3434-2017-12-de-julho-de-2017-do-tjpa
https://www.tjpb.jus.br/noticia/curso-de-constelacao-e-conciliacao-sera-realizado-em-julho-na-capital
https://www.tjpb.jus.br/noticia/curso-de-constelacao-e-conciliacao-sera-realizado-em-julho-na-capital


45 
 

PERNAMBUCO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. TJPE lança técnica de 
Constelação Familiar Sistêmica para litígios de Família. Publicado em: 10 de novembro de 
2017. Disponível em: <https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-
/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-
para-litigios-de-familia-13-11-
?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2
Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvi
lela>.  Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
PIAZZATO, Bianca. Constelações Familiares da Advocacia. 2ed. Joinville, Manuscritos. 2018. 
 
RIBEIRO, Marina. “Consegui 100% de conciliações usando uma técnica terapêutica alemã”, 
afirma juiz baiano. Como o juiz Sami Storch conseguiu transformar seu interesse pessoal no 
método da constelação familiar para conseguir mais acordos na Vara da Família em Castro 
Alves, na Bahia. Publicado em: 08 de dezembro de 2014. Disponível em: 
<https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-
uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-
baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-
,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20u
ma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma
%20juiz%20baiano>. Acesso em: 05 de agosto de 2021. 
 
RIO DE JANEIRO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Justiça do Rio inicia 
atendimento da Casa da Família em Bangu e Santa Cruz. Publicado em 21 de novembro de 
2017. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5111210/5200698>. Acesso em 09 de agosto de 2021.  
 
RIO DE JANEIRO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. Projeto Constelações 
humaniza soluções de conflitos em Varas de Família do TJRJ. Publicado em: 16 de março de 
2017. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5111210/5192844> Acesso em 09 de agosto de 2021. 
RIO GRANDE DO NORTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Constelação familiar: técnica psicoterapêutica é utilizada em conciliações na área de Família. 
Publicado em 21 de maio de 2018. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/na-
midia/16496/Constela%C3%A7%C3%A3o+familiar:+t%C3%A9cnica+psicoterap%C3%AAuti
ca+%C3%A9+utilizada+em+concilia%C3%A7%C3%B5es+na+%C3%A1rea+de+Fam%C3
%ADlia>. Acesso em 06/ de agosto de 2021. 
 

RONDÔNIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. Acuda. Publicado em: 2021. 
Disponível em: <https://www.tjro.jus.br/varas-ep-acuda>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
 
RONDÔNIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. Justiça Restaurativa é nova ação 

https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://www.tjpe.jus.br/pt/comunicacao/noticias/-/asset_publisher/ubhL04hQXv5n/content/tjpe-lanca-tecnica-de-constelacao-familiar-sistemica-para-litigios-de-familia-13-11-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpe.jus.br%2Fpt%2Fcomunicacao%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ubhL04hQXv5n%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dju%25C3%25ADza%2Bwilka%2Bvilela
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
https://epoca.oglobo.globo.com/vida/noticia/2014/12/consegui-b100-de-conciliacoesb-usando-uma-tecnica-terapeutica-alema-afirma-juiz-baiano.html#:~:text=baiano%20%2D%20%C3%89POCA%20%7C%20Vida-,%E2%80%9CConsegui%20100%25%20de%20concilia%C3%A7%C3%B5es%20usando%20uma%20t%C3%A9cnica,terap%C3%AAutica%20alem%C3%A3%E2%80%9D%2C%20afirma%20juiz%20baiano
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5200698
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5200698
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5192844
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5192844
https://ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16496/Constela%C3%A7%C3%A3o+familiar:+t%C3%A9cnica+psicoterap%C3%AAutica+%C3%A9+utilizada+em+concilia%C3%A7%C3%B5es+na+%C3%A1rea+de+Fam%C3%ADlia
https://ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16496/Constela%C3%A7%C3%A3o+familiar:+t%C3%A9cnica+psicoterap%C3%AAutica+%C3%A9+utilizada+em+concilia%C3%A7%C3%B5es+na+%C3%A1rea+de+Fam%C3%ADlia
https://ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16496/Constela%C3%A7%C3%A3o+familiar:+t%C3%A9cnica+psicoterap%C3%AAutica+%C3%A9+utilizada+em+concilia%C3%A7%C3%B5es+na+%C3%A1rea+de+Fam%C3%ADlia
https://ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16496/Constela%C3%A7%C3%A3o+familiar:+t%C3%A9cnica+psicoterap%C3%AAutica+%C3%A9+utilizada+em+concilia%C3%A7%C3%B5es+na+%C3%A1rea+de+Fam%C3%ADlia
https://www.tjro.jus.br/varas-ep-acuda


46 
 

inovadora do Judiciário na solução de conflitos. Publicado em: 3 de outubro de 2017. 
Disponível em: <https://www.tjro.jus.br/noticias/item/8414-justica-restaurativa-e-nova-acao-
inovadora-do-judiciario-na-solucao-de-conflitos>. Acesso em 07 de agosto de 2021. 
   
SANTA CATARINA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. 
Multidisciplinaridade faz projeto ‘Conversa de Família’ ter baixa recidiva em ações. Publicado 
em: 07 de março de 2017. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-
/multidisciplinaridade-faz-projeto-conversa-de-familia-ter-baixa-recidiva-em-acoes>.  Acesso 
em 08 de agosto de 2021. 
.  
SANTA CATARINA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. UFSC é 
pioneira em aplicar técnicas para pacificação de conflitos familiares na graduação e no 
mestrado. Publicado em: 06 de junho de 2017. Disponível em: 
<https://noticias.ufsc.br/2017/06/ufsc-e-pioneira-em-aplicar-tecnicas-para-pacificacao-de-
conflitos-familiares-na-graduacao-e-mestrado/>. Acesso em 08 de agosto de 2021.  
 
SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Comarca de São Vicente promove 
curso e palestras sobre ‘ Constelação Familiar’. Publicado em 19 de setembro de 2017. 
Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/500484546/comarca-de-sao-vicente-
promove-curso-e-palestras-sobre-constelacao-familiar>. Acesso em 08 de agosto de 2021.  
  
SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. TJSP promove palestra sobre 
Constelação Familiar. Publicado em: 30 de agosto de 2017. Disponível em: 
<https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=48595>. Acesso em 08 de agosto de 
2021. 
  
SCHMIDT,Cândice C.; NYS, Cristiane Pan; PASSOS, Lizandra dos. Justiça Sistêmica: um 
novo olhar do Judiciário sobre as dinâmicas familiares e a resolução de conflitos. Disponível 
em: 
<https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/horizont
es/constelacoes_familiares_artigo.pdf>. Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
SERGIPE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO SERGIPE. Magistrados e servidores participam de 
curso sobre Constelações Familiares. Publicado em: 18 de agosto de 2017. Disponível em: 
<https://tjse.jus.br/agencia/noticias/item/10106-magistrados-e-servidores-participam-de-curso-
sobre-contelacoes-familiares>.  Acesso em 06 de agosto de 2021. 
 
SKOWRONSKY. Silvia Brandão, Sigmund Freud. Federação Brasileira de Psicanálise. 
(online) Disponível em: <https://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/sigmund- freud/>. 
Acesso em: 08 de agosto de 2021. 
 
SOLARIS. Constelações nas ações jurídicas. <https://solarisconstelacao.com.br/no-judiciario/>. 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 

https://www.tjro.jus.br/noticias/item/8414-justica-restaurativa-e-nova-acao-inovadora-do-judiciario-na-solucao-de-conflitos
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/8414-justica-restaurativa-e-nova-acao-inovadora-do-judiciario-na-solucao-de-conflitos
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/multidisciplinaridade-faz-projeto-conversa-de-familia-ter-baixa-recidiva-em-acoes%3e.%20%20Acesso%20em%2008
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/multidisciplinaridade-faz-projeto-conversa-de-familia-ter-baixa-recidiva-em-acoes%3e.%20%20Acesso%20em%2008
https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/multidisciplinaridade-faz-projeto-conversa-de-familia-ter-baixa-recidiva-em-acoes%3e.%20%20Acesso%20em%2008
https://noticias.ufsc.br/2017/06/ufsc-e-pioneira-em-aplicar-tecnicas-para-pacificacao-de-conflitos-familiares-na-graduacao-e-mestrado/
https://noticias.ufsc.br/2017/06/ufsc-e-pioneira-em-aplicar-tecnicas-para-pacificacao-de-conflitos-familiares-na-graduacao-e-mestrado/
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/500484546/comarca-de-sao-vicente-promove-curso-e-palestras-sobre-constelacao-familiar
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/500484546/comarca-de-sao-vicente-promove-curso-e-palestras-sobre-constelacao-familiar
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=48595
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/horizontes/constelacoes_familiares_artigo.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/horizontes/constelacoes_familiares_artigo.pdf
https://tjse.jus.br/agencia/noticias/item/10106-magistrados-e-servidores-participam-de-curso-sobre-contelacoes-familiares
https://tjse.jus.br/agencia/noticias/item/10106-magistrados-e-servidores-participam-de-curso-sobre-contelacoes-familiares
http://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/sigmund-
http://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/sigmund-
https://solarisconstelacao.com.br/no-judiciario/


47 
 

SOLARIS. Constelação Sistêmica e Desenvolvimento Human, Perguntas Frequentes. 2018. 
Disponível em: <https://solarisconstelacao.com.br/perguntas-frequentes/>. Acesso em: 08 de 
agosto de 2021. 
 
TESCAROLLI, Lilian e GONÇALVES, Fernando Ab. Leis Sistêmicas. Disponível em: 
<http://www.carpesmadaleno.com.br/gerenciador/doc/09e7d4994e8515df65380e9e0a690b48lei
s_sistemicas.pdf> Acesso em 30 de abril de 2021. 

http://www.carpesmadaleno.com.br/gerenciador/doc/09e7d4994e8515df65380e9e0a690b48leis_sistemicas.pdf
http://www.carpesmadaleno.com.br/gerenciador/doc/09e7d4994e8515df65380e9e0a690b48leis_sistemicas.pdf

	A CONSTELAÇÃO FAMILIAR E SUA APLICABILIDADE COMO MÉTODO  DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS FAMILIARES
	A CONSTELAÇÃO FAMILIAR E SUA APLICABILIDADE COMO MÉTODO  DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS FAMILIARES
	LETÍCIA DE FREITAS CARUSO
	A CONSTELAÇÃO FAMILIAR E SUA APLICABILIDADE COMO MÉTODO  DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS FAMILIARES
	Aprovado(a) em 10 de setembro de 2021.
	BANCA EXAMINADORA
	______________________________________________________________________
	Profª. Drª. Renata Braga Klevenhusen – UFF – VR Orientador(a) ______________________________________________________________________
	Profª. Drª. Vanessa Iacomini – UFF – VR Examinador(a) ______________________________________________________________________
	Profª. Drª. Fernanda Bragança– FGV Examinador(a)
	VOLTA REDONDA - RJ
	2021
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	1 INTRODUÇÃO
	O presente trabalho de conclusão de curso aborda o fenômeno da Constelação Familiar aplicada ao Sistema Judiciário Brasileiro, como método alternativo de resolução dos conflitos familiares.
	Atualmente vinte e um Tribunais de Justiça utilizam a técnica, elevando a importância da pesquisa sobre esse tema, ainda recente e escassa no país.
	A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, usando como fontes livros, artigos científicos, entrevistas e outros, que contêm informações e dados sobre o tema proposto, além de indicar demais fontes de pesquisa.
	A Constelação Familiar, é uma técnica pscioterapêutica, criada pelo alemão Bert Hellinger na década de setenta. Revolucionou o estudo das relações humanas, através do conhecimento de seus sistemas e até a atualidade alcança resultados bastante positiv...
	A fim de realizar uma abordagem detalhada sobre seus efeitos, foi analisada sua aplicabilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, estando este trabalho dividido em três capítulos.
	O primeiro trata do conceito e dos princípios da prática, no qual será abordado o surgimento da teoria, sua conceituação, as leis sistêmicas que as regem e sua forma de aplicação.
	O segundo capítulo trará a identificação do marco jurídico no ordenamento brasileiro para que a técnica seja utilizada, o surgimento do Direito Sistêmico, com seu precursor, o magistrado Sami Storch e a difusão deste método pelas cinco regiões brasile...
	No terceiro e último capítulo são apresentados a aplicação e os resultados da constelação familiar aplicados em casos de Direito de Família, finalizando com a exemplificação de um caso prático.
	Ao final, se apresentará a conclusão obtida pelo desenvolvimento da pesquisa, analisando os resultados obtidos pelo uso da Constelação Familiar e considerando se esta agrega ao ordenamento promovendo uma cultura de paz e resolução alternativa para os ...
	2 PRINCÍPIOS DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR
	5.  CONCLUSÃO
	6. REFERÊNCIAS
	BBC NEWS. Constelação familiar: técnica terapêutica é usada na Justiça para facilitar acordos e ‘propagar cultura de paz’. Publicado em 19/03/2018. Disponível em:<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/constelacao-familiar-tecnica-terapeutica-e-usada-n...
	CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. (CJF) Magistrados e servidores relatam experiências na aplicação de constelações familiares. Publicado em 16/04/2018. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2018/abril/magistrados-e-servidores-relatam-experien...
	PARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. Portaria n . 3434/2017. Dispõe sobre a criação da Comissão Sistêmica de resolução de conflitos do Poder Judiciário do Estado do Pará. Publicada em: 12 de julho de 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/di...
	RIO GRANDE DO NORTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. Constelação familiar: técnica psicoterapêutica é utilizada em conciliações na área de Família. Publicado em 21 de maio de 2018. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/na-midia/16...


