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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar, de forma objetiva, a aplicação do método das constelações 

sistêmicas, no âmbito do Poder Judiciário no país, como forma de solução de conflitos. Serão 

abordadas, além da própria teoria das constelações sistêmicas, as teorias que serviram de base 

para a elaboração da teoria das constelações familiares de Bert Hellinger, principal teórico do 

método. Também serão apresentados alguns dados sobre a utilização dos métodos de 

conciliação no Poder Judiciário, dados sobre a aplicação das constelações sistêmicas nos 

tribunais de justiça estaduais, sua introdução pelo juiz Sami Storch, no Estado da Bahia, e os 

dados referentes ao estudo de caso sobre a aplicação prática das constelações. Não menos 

importante, será tratado no presente trabalho o desenvolvimento do método das constelações 

sistêmicas de solução de conflitos no âmbito da Defensoria Pública, notadamente no município 

de Macaé, de forma experimental pela Defensora Pública Dra. Karen Simões Rosa e Silva. 

 

Palavras-chave: Constelações sistêmicas. Bert Hellinger. Solução de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper aims to present, in an objective way, the application of the method of systemic con-

stellations, within the scope of the Judiciary in the country, as a way of solving conflicts. In 

addition to the theory of systemic constellations, the theories that served as the basis for the 

elaboration of Bert Hellinger's theory of family constellations, the main theoretician of the 

method, will be presented. Some data will also be presented on the use of methods of concilia-

tion in the Judiciary, data on the application of systemic constellations in state justice courts, 

their introduction by Judge Sami Storch and data on the case study on the practical application 

of constellations. Not least, the present work seeks to analyze the development of the method 

of systemic constellations of conflict resolution within the scope of the Public Defender's Of-

fice, especially in the municipality of Macaé, in an experimental way by Public Defender Dr. 

Karen Simões Rosa e Silva. 

 

Keywords: Systemic constellations. Bert Hellinger. Solving conflitcs. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O interesse pelo tema abordado nesse trabalho veio da participação, como representante, 

em uma constelação sistêmica realizada no Núcleo de Primeiro Atendimento da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, na Comarca de Macaé. A partir dessa participação surgiu 

a curiosidade para pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre esse método de solução de 

conflitos. 

 Para melhor compreensão da aplicação desse método pelo Poder Judiciário Brasileiro, 

começaremos por detalhar o surgimento da teoria das constelações sistêmicas, a partir de uma 

análise singela de diversas outras teorias psicológicas e filosóficas, que influenciaram o 

terapeuta, filósofo e teólogo alemão Anton Suitbert Hellinger, a elaborar o método tal qual é 

utilizado atualmente. Como o pensamento de Bert Hellinger teve influência de outros teóricos, 

veremos os principais aspectos da Teoria Transacional, da Teoria do Grito Primal, da Teoria 

do Psicodrama e da Teoria das Esculturas Familiares, até chegarmos à teoria final de Hellinger. 

 No capítulo seguinte iremos identificar como o pensamento e a teoria de Hellinger, estão 

sendo utilizados na busca pela solução de conflitos, no âmbito do Poder Judiciário no Brasil, e 

sua introdução no país por meio da prática inovadora do juiz Sami Storch, no Tribunal de Justiça 

da Bahia. Veremos também a importância das práticas de conciliação na Justiça Nacional, por 

meio da análise de dados obtidos no Conselho Nacional de Justiça, a criação dos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), como se deu a criação do modelo 

de direito sistêmico e como essa prática pode ajudar a descongestionar o Poder Judiciário.  

 Também serão estudados os dados referentes a aplicação da teria das constelações 

sistêmicas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, iniciada pelo juiz André Felipe 

Alves da Costa Tredinnick e o uso experimental da técnica no Núcleo de Primeiro Atendimento 

da Defensoria Pública em Macaé, pela Dra. Karen Simões Rosa e Silva. 

 Ao final serão apresentadas as conclusões obtidas a partir da pesquisa dos temas acima 

mencionados. 
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1  A TEORIA DAS CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS 

 

   Antes de adentrarmos as questões relacionadas ao uso da teoria das constelações 

sistêmicas no direito nacional, é preciso trazer à luz do debate a própria teoria em si, 

comentando sua origem e formação. Dessa forma, apresentaremos a seguir, a síntese da teoria 

das constelações, estudando seu surgimento, seu criador tal qual a conhecemos atualmente e 

seu emprego mais usual. 

 

1.1 Como surgiu a Teoria     

 

  A teoria das constelações sistêmicas, tal qual a conhecemos atualmente, surgiu a partir 

da leitura e conjugação de várias outras teorias de ramos distintos, como a filosofia e a 

psicologia, e tinha seu objetivo principal voltado para o saneamento de conflitos familiares.  

 Foi Anton Suitbert Hellinger, mais conhecido como Bert Hellinger, um psicoterapeuta, 

filósofo e teólogo alemão, que, ao lado de sua esposa, Sophie Hellinger, desenvolveu a teoria 

das constelações sistêmicas, como uma forma de terapia (HELLINGER SCHULE1, 2018. 

p.01).  

O pensamento sistêmico é o eixo teórico central da Terapia Comunitária. A 

teoria geral dos sistemas aborda o ser ou a situação em relação ao contexto, 

compreendendo os fenômenos e acontecimentos em relação a uma realidade 

maior, tendo a visão do todo (totalidade) como referência. Segundo o biólogo 

Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), sistema é um conjunto de elementos 

interdependentes, em interação ou inter-relação, que constitui uma unidade 

funcional, em que o todo é mais que a soma das partes, produzindo qualidades 

particulares nessa união, dentro de uma realidade complexa maior. (GUSSO 

& LOPES, 2012. p. 275) 

 A esse respeito é pertinente destacar o conceito de constelação sistêmica: 

Constelação Sistêmica é um método psicoterápico, desenvolvido pelo 

psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que estuda as emoções e energias que, 

consciente e inconscientemente, acumulamos. Este aprofundamento 

possibilita compreender como estes fatores influenciam em nossa tomada de 

decisão, reverter aspectos negativos que desequilibram nossa vida. 

Em seus estudos, e com base em sua ampla atuação como terapeuta familiar, 

Hellinger, que também é filósofo e teólogo, pôde perceber como inúmeras 

experiências, especialmente as vividas no ambiente familiar, são decisivas 

para a nossa saúde emocional. Neste sentido, podemos concluir que essas 

experiências, acumuladas desde a infância, nos torna parte de vários sistemas, 

e impactam diretamente em nossos comportamentos e resultados na vida atual. 

                                                           
1 Hellinger Schule, ou, Escola Hellinger, é uma iniciativa do autor da teoria das constelações sistêmicas, 

e sua esposa, para difundir e ensinar seus métodos de constelação e solução de conflitos mundialmente. 
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Deste modo, as heranças emocionais que herdamos de nossa família, como 

por exemplo, perdas, brigas, doenças, separações traumáticas e tragédias, 

podem ser âncoras negativas em nosso processo de evolução profissional e 

pessoal. A abordagem via Constelação Sistêmica, permite aplicações ainda, 

no que tange os aspectos: Constelação Sistêmica Empresarial, Constelação 

Sistêmica Profissional e Constelação Sistêmica Pessoal. (Marques, 2017. p. 

01) 

  As teorias de Hellinger, foram elaboradas a partir de insights2 decorrentes da 

desconstrução de teorias diversas, como por exemplo, a análise transacional do psiquiatra Eric 

Berne, a Teoria do Grito Primal de Arthur Janov, e o Psicodrama de Jacob Moreno, além da 

influência pontual de outros pensadores, como veremos a seguir. 

 

1.1.1. A Teoria Transacional 

 

  A Teoria Transacional foi criada em 1956, por Eric Berne, e se fundamenta na busca da 

solução de conflitos pela identificação e conhecimento dos três estados de ego apontados por 

aquele autor. Segundo Berne, podem ser identificados três estados básicos do ser humano no 

convívio social: 

- EGO PAI: é estruturado a partir do nascimento até os cinco anos de idade. 

Contém registros de acontecimentos externos. Conceito de vida ensinado. 

- EGO ADULTO: é estruturado a partir dos 10 meses de idade. Contém 

registros de dados colhidos e computados através da exploração e do exame. 

Conceito de vida pensado.       

- EGO CRIANÇA: é estruturado a partir do nascimento até os cinco anos de 

idade. Contém registros de acontecimentos internos. Conceito de vida sentido. 

(MOREIRA, p.01)3       

  O Ego Pai é aquele no qual o indivíduo assume uma posição professoral, de dominação, 

decorrente do que o mesmo apreendeu de seu convívio com os pais ou mentores em sua primeira 

infância. Essa postura pode ser crítica ou protetora, negativa ou positiva, dependendo da forma 

como a criança foi tratada. O Ego Pai protetor positivo, orienta, aconselha, ensina, enquanto o 

negativo, superprotege, impede o crescimento do outro. No caso do Ego Pai crítico, também 

podemos ver um lado positivo e um lado negativo. O crítico positivo apresenta críticas 

construtivas, enquanto o crítico negativo, apenas humilha e agride o outro (MOREIRA, p.02). 

  Já no Ego Adulto, o indivíduo assume uma postura racional, realista. As informações 

recebidas são analisadas, processadas, sopesadas, antes do indivíduo adotar qualquer ação. 

                                                           
2 Conhecimento intuitivo e repentino dos elementos necessários para a compreensão e solução de um 

problema ou situação; estado, conforme Michaelis, 2018. 
3 Não há indicação do ano de publicação do texto, por isso só foi apontada a página. 
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Nesse estado de ego, a pessoa age pela razão e não pelo impulso, dessa forma, tende a ser o 

estado no qual haverá menor grau de conflito, porque as emoções estão sob controle. O Ego 

Adulto divide-se entre positivo e negativo. No primeiro, as ações além de racionais, são mais 

justas, preocupadas com os efeitos no outro, no segundo caso, as ações, embora racionais, são 

mais individualistas, visando o bem-estar próprio, mesmo que em detrimento do outro 

(MOREIRA, p.02). 

  O Ego Criança, como o próprio nome sugere, reflete uma atitude menos racional, e mais 

"infantil" do indivíduo, porque nesse estado o mesmo se deixa levar por seus impulsos básicos, 

adotando atos de "vontade". É o estado mais espontâneo dos três e divide-se em Criança Livre, 

Criança Rebelde e Criança Submissa. No estado de Criança Livre positiva, o indivíduo é 

criativo, no já no estado Livre negativo, o indivíduo comete excessos, é inconveniente. O Ego 

Criança Rebelde positiva, traz a afirmação dos valores do indivíduo, mesmo que em oposição 

aos demais, já no estado Criança Rebelde negativo, a pessoa se coloca de forma negativa, do 

"contra", apenas pelo próprio estado, demonstrando ressentimentos. Já a Criança Submissa 

positiva, demonstra disciplina e tem facilidade de adaptação ao meio social. A Criança 

Submissa negativa, porém, vive me estado de apatia e medo (MOREIRA, p.03). 

 De acordo com a combinação desses estados de ego, teremos situações de conflito ou 

de entendimento, por exemplo, quando dois indivíduos no estado adulto se encontram, a 

tendência é que não ocorra qualquer conflito, mas um diálogo pacífico e racional, pois ambos 

estão com suas emoções sob controle. Porém, quando duas pessoas no estado de Ego Pai se 

cruzam, há maior possibilidade da ocorrência de conflitos, porque ambos tenderão a dominar a 

conversa (MOREIRA, p.03).  

  O método transacional 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, p.01). Conforme se apura de HELLINGER (2001, 

p.270), o mesmo não sabe precisar como chegou à psicoterapia sistêmica, mas afirma que o 

insight decisivo veio quando ele praticou a Análise do Script segundo Eric Berne, que partiu da 

constatação de que cada pessoa vive de acordo com determinado padrão (HELLINGER, 2001, 

p.270). Ou seja, de acordo com Hellinger (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018. p.03), a análise 

transacional o ajudou a entender a vivência das pessoas de acordo com determinados padrões, 

o que contribuiu na elaboração de seus pensamentos.  
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1.1.2. A Teoria do Grito Primal 

 

 Outro terapeuta que exerceu influência sobre o pensamento de Hellinger foi o americano 

Arthur Janov, autor da teoria do Grito Primal. De Acordo com Janov, a dor divide o 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, que tenta lidar com o mundo externo para preencher necessidades não 

satisfeitas com hábitos e comportamentos neuróticos, como a obsessão ou o vício. A separação 

do ser é a essência da neurose e a neurose pode matar. 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 Primal4 (JANOV, 2008. p.02).  

 Chegar perto da morte no nascimento ou se sentir não amado enquanto criança são 

exemplos dessa dor. A Dor Primal segue "não sentida" naquele momento inicial porque o corpo 

não está apto a experimentá-la integralmente e lidar com esse sentimento. Quando a Dor é muito 

forte, ela é reprimida e guardada. Quando o ocorre o excesso de Dor não resolvida dentro do 

indivíduo, a pessoa perde acesso aos sentimentos e torna-se neurótica (JANOV, 2008. p.02).  

O sistematizador dessa abordagem, inclusive, faz umas críticas às 

psicoterapias baseadas apenas na fala e no discurso consciente, pois, 

traduzindo em termos neuronais, elas lidam apenas com o córtex cerebral, que 

permite o raciocínio por meio da análise objetiva de questões determinadas. 

O raciocínio concreto nos afasta da esfera do sentimento, que é o nível onde 

podemos obter certas vivências capazes de liberar emoções retidas e mal 

elaboradas, como no caso do nascimento. O que Janov faz é criticar os 

psicoterapeutas que tomam como base a logoterapia ao invés de aprofundar 

nos estudos das terapias dos estados alterados de consciência. A partir do 

confronto direto dos traumas de infância e do nascimento, revive-se o 

incidente, e pode-se então expressar as emoções que, na época do evento, não 

puderam ser adequadamente vividas. Para Janov, a verdadeira cura implica 

uma reexperimentação da dor do trauma. (LAPA, 2011. pp.01-02) 

 A Teoria do Grito Primal vem apresentar uma cura para essa Dor, por meio do acesso a 

esses traumas e neuroses guardados no inconsciente, forçando o paciente a vivenciar novamente 

as experiências traumáticas e assim superá-las. É um tipo de terapia no qual o paciente participa 

de forma física e com muita intensidade, exprimindo pelo grito sua Dor Primal. Nas sessões de 

terapia o paciente poderá expressar-se ainda com sacos de pancadas e bastões (EZABELLA, 

2013, p.03). Conforme o próprio Hellinger comenta, o mesmo ficou muito impressionado com 

o livro The Primal Scream (O Grito Primal) de Arthur Janov, quando o conheceu, utilizando 

esse método em dinâmicas de grupo, reconhecendo um grande impacto, ao ponto do próprio 

                                                           
4 Primal Pain. 
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Hellinger vir a se submeter ao tratamento com esse método, nos Estados Unidos, por nove 

meses. (HELLINGER, 2001. p.271) 

 Hellinger ficou impactado pela forma direta de Janov abordar as emoções dos pacientes, 

tendo captado da Teoria do Grito Primal, a importância do paciente ocupar-se apenas dos 

próprios sentimentos, deixando de lado terceiros, que possam distraí-lo de si mesmo 

(INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018. p.04). 

 

1.1.3. A Teoria do Psicodrama 

 

  Outro método que influenciou profundamente o trabalho de Bert Hellinger, foi o 

Psicodrama, criado pelo médico romeno Jacob Levy Moreno, um apaixonado pelo teatro, que 

aplicou técnicas de dramatização às sessões de psicoterapia. De acordo com essa abordagem 

terapêutica, o paciente deverá participar de dinâmicas de grupo, nas quais poderá desempenhar 

papéis visando explorar a mente. De acordo com Moreno, o indivíduo deve ser visto também 

como integrante de um coletivo, como forma de se entender o processo de sua formação. A 

dramatização deve apresentar três diferentes perspectivas: a Indiferenciação do Eu, a Visão do 

Eu, e, a Visão do Outro. (MARQUES, 2018. p.02) 

  As técnicas desenvolvidas e empregadas por Moreno visam possibilitar ao paciente 

identificar comportamentos e sentimentos sabotadores, com o intuito de poder superá-los. O 

distanciamento proporcionado pela dramatização permite que o indivíduo visualize com maior 

clareza seus problemas. Podemos citar como as três principais técnicas: a Dramatização da 

Cena, a Técnica do Espelho, e, a Inversão de Papéis. (MARQUES, 2018. p.01) 

   Alguns elementos são essenciais para o desenvolvimento das dinâmicas do Psicodrama: 

- Cenário: local onde se desdobram os problemas e são representados; 

- Protagonista: a pessoa ou grupo, que protagonizará determinada situação; 

- Diretor: o psicoterapeuta que conduz o Psicodrama; 

- Egos-auxiliares: indivíduos que contracenam com o personagem central e, 

que assumem seu papel na representação; 

- Platéia: pessoas que assistem e participam da cena dramática; 

- Técnica do Espelho: nesta técnica do espelho, o protagonista sai de cena e 

assume o papel de expectador. Quem assume seu lugar é um dos egos-

auxiliares, e o objetivo é que o personagem se veja de fora, a partir da ótica 

do outro, e desta maneira consiga ver seus comportamentos e sentimentos sob 

a perspectiva daqueles que convivem com ele; 

- Inversão de Papéis: aqui o personagem inverte seu papel com os egos- 

auxiliares. Esta é considerada a técnica mais importante do Psicodrama, pois 

é onde, imersos no processo, os personagens têm a possibilidade de viver e 

sentir os comportamentos e sentimentos que acompanham o personagem 

principal, desvendando as visões que este carrega de si e dos egos-auxiliares. 

(MARQUES, 2018. pp.02-03) 
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  O mesmo ocorre com o protagonista (MARQUES, 2018, p.03). 

Nos anos da Segunda Guerra Mundial, a sociometria, a terapia de grupo e o 

psicodrama tiveram aplicações práticas e um importante reconhecimento. Os 

funcionários da Cruz Vermelha recebiam treinamento psicodramático e 

sociométrico para tornar mais humano seu atendimento. Essas técnicas 

tiveram também um papel importante nas Forças Armadas britânicas. Foram 

usadas na seleção e no treinamento de soldados e para reduzir as perdas por 

problemas psicológicos. A psicoterapia de grupo tornou-se o tratamento 

preferido nos hospitais militares, não somente em vista do custo mais baixo, 

mas por tratar-se de uma terapia eficaz. “As pessoas ficam doentes num grupo; 

elas se recuperam melhor num grupo...”. (CUSCHNIR, 1997, Apud 

INSTITUTO MINEIRO DE PSICODRAMA - IMPSI, 2018, p.02) 

  Em síntese, o Psicodrama, oferece ao paciente a experiência de uma nova perspectiva 

para análise de seus traumas e dores, tendo influenciado fortemente Hellinger (ROCHA, 2018. 

p.01), na criação das dinâmicas das constelações.  

 

1.1.4. A Teoria das Esculturas Familiares 

 

  Outra teoria que exerceu forte influência sobre o trabalho de terapia familiar, foi a das 

Esculturas Familiares, desenvolvida pela terapeuta americana, Virginia Satir, no final dos anos 

50 do século passado. Satir tem como grande mérito ser pioneira na construção do pensamento 

sistêmico no trabalho terapêutico, contribuindo para a formação de métodos de terapia como a 

terapia familiar, a constelação familiar e a programação neurolinguística (INSTITUTO 

VIRGINIA SATIR, 2018. p.01).  

  As Posturas de Satir, também chamadas de Papéis de Satir, dividem-se em cinco tipos: 

- Acusador - é aquele que aponta os erros e falhas dos outros membros do 

grupo. 

- Apaziguador - é o oposto do acusador. O apaziguador busca acalmar os 

ânimos, sem, contudo, resolver o problema em sua essência. 

- Computador - é o indivíduo que se fecha em si mesmo, utilizando o intelecto 

para não ter que lidar consigo mesmo e com os demais membros do grupo. 

- Distraidor - é o indivíduo que desvia a atenção dos demais membros dos 

problemas reais. 

- Nivelador - é o indivíduo que busca sinceramente enfrentar o problema em 

sua essência e solucioná-lo de forma efetiva. (SOUZA, 2014. p.02) 

 No cotidiano das relações pessoais, os indivíduos alternam o exercício dos papéis, 

atuando vezes como um ou como outro tipo. Mas o principal trabalho de Satir foi com a terapia 

baseada na elaboração de "esculturas" familiares, que consistem, basicamente, na construção 

de representações do ser enquanto integrante de um coletivo, no caso, a família.  

 O "escultor" é o paciente, que vai colocando na "imagem" geral, os personagens, no 
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caso os demais membros do grupo, conforme os enxerga, indicando sua postura, posição, 

atitude. A "escultura" final retrata a forma como o paciente vê cada pessoa no grupo, sua 

postura, e também como a própria pessoa se vê nesse contexto, provocando uma reflexão 

interna sobre aquele cenário final, que surgirá a partir de questionamentos que o terapeuta 

provocará no grupo. A escultura será "remodelada" individualmente, para cada membro do 

grupo, até todos sejam provocados a refletir e se manifestar. Após o término de todas as 

esculturas, o coletivo partirá para a construção de uma nova escultura familiar, tanto atual como 

futura, com o que se deseja alcançar. Assim, por meio da expressão corporal, os personagens 

da escultura, podem acessar e manifestar seus sentimentos e emoções, que não conseguiram 

externar de outra forma. (OLIVEIRA, 2015. pp.01-02) 

  Note-se, porém, que embora Satir seja considerada a "mãe" da terapia familiar, e suas 

teorias tenham influenciado Hellinger, ele tem fortes críticas ao uso do modelo de esculturas 

familiares, porque em seu entendimento o terapeuta não deve "criar" a cena, mas deve permitir 

que o movimento seja espontâneo. Segundo Hellinger "a verdadeira imagem da família 

realmente só emerge passo a passo durante o processo da constelação, surpreendendo inclusive 

a pessoa que a está colocando". (HELLINGER, 2001, p.273) 

  Ou seja, a crítica de Helinger a Satir diz respeito a ideia de uma representação estática 

dos sentimentos e emoções, que segundo o primeiro, só podem ser acessados pelo "movimento" 

das ações dos representantes, o que somente pode ocorrer se houver a ação em detrimento do 

simples posicionamento dos envolvidos.    

 

1.1.5. Outras Influências 

 

  Além dos métodos terapêuticos acima expostos, também influenciaram as teorias de 

Hellinger, alguns conceitos de filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Immanuel 

Kant.  

 O conceito Hegeliano de Zeitgeist, ou seja, o espírito de época, revela o espírito de um 

determinado momento no tempo, de uma determinada sociedade, dessa forma, a arte clássica, 

por exemplo, não poderia ser criada dentro de um Zeitgeist diferente daquele no qual foi 

originalmente criada, porque a arte é diretamente influenciada pela cultura e sentimentos do 

povo (GOODWIN, 2005. p.28).  

 O conceito de Zeitgeist está diretamente relacionado ao conceito de história 

naturalística, que entende a sociedade a partir de seu clima cultural e intelectual, em contraponto 

ao conceito de história personalística, que enfatiza o papel de cada indivíduo sobre o tecido 
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social . Por exemplo, de acordo com a primeira corrente, Freud só desenvolveu seus métodos 

analíticos porque estava imerso em um tempo, cujo espírito de época, lhe permitia alcançar 

determinadas conclusões. Por outro lado, para os personalistas, foram as conclusões de Freud 

que marcaram aquela época e não o contrário. (GOODWIN, 2005. p.28). 

 De acordo com Hellinger, não é a cultura de um tempo que modifica o comportamento 

do indivíduo, porque se assim o fosse, por exemplo, bastaria modificarmos a cultura de um 

lugar para que alterássemos o comportamento de um povo. Para Hellinger, as almas se 

comportam como sempre se comportaram, independente do espírito de época que vigore 

naquele momento. Ainda de acordo com Hellinger, a alma humana não se orienta por ideologias 

ou questões sociopolíticas, por isso ele busca as soluções dos conflitos com base naquilo que 

ele entende que toca as almas das pessoas (HELLINGER & HÖVEL, 1996. p.82).  

 Contudo, a noção de alternância de valores e ideias, em decorrência do Zeitgeist, 

expressa na obra Fenomenologia do Espírito (HEGEL. 1992), serviria para Hellinger elaborar 

seu conceito do não julgamento, segundo o qual, não existe apenas o bom e o mau, porque esses 

valores são alterados de acordo com o espírito de época (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2018. p.06). 

Recapitulando: Hegel propõe uma dialética consistente em um processo de 

determinações conceituais que buscam alcançar um conhecimento totalizante. 

Este processo consiste em um devir de mediações, caracterizadas pelo 

desenvolvimento das contradições internas de cada categoria do pensamento, 

que dá lugar a uma nova categoria que supera e contém a anterior, no que cada 

momento do processo é necessário e no que a verdade é um resultado. A forma 

especificamente idealista desta proposta apresenta este desenvolvimento 

como um “auto-movimento” do Espírito, quer dizer como um processo no 

qual o sujeito mistificado se aliena na realidade e volta a sua unidade. Este 

trâmite dialético é o que aplica Hegel a todos os planos da realidade e o 

pensamento. 

No caso específico da Fenomenologia do Espírito, a dialética se desenvolve a 

partir da inadequação entre a certeza que a consciência tem do objeto e sua 

verdade (que não coincide com a certeza). Isto dará lugar a sucessão de um 

conjunto de figuras (termo associado a estética de Schiller como unidade viva 

de forma e conteúdo) da consciência que vão surgindo da própria experiência 

que a consciência faz sobre o objeto: este acaba por ser diferente do que 

parecia e, portanto, requer uma nova figura para captá-lo. A nova figura, por 

sua vez, consiste em uma superação da anterior, que por sua vez, a inclui e a 

toma como ponto de partida. Por exemplo, a primeira figura da consciência é 

a “certeza sensível”, na qual apresenta o objeto em seu estado mais simples e 

imediato, mas a experiência que faz da consciência deste objeto imediato 

surge a verdade de que o objeto é uma coisa com propriedades, que requerem 

uma nova figura da consciência para captá-lo, que Hegel chama de 

“percepção”, a que realizará em relação com seu novo objeto (coisa com 

múltiplas propriedades) uma nova experiência que impulsiona o 

desenvolvimento de conjunto. 

Através desta dialética de certeza e verdade, Hegel traça um panorama que 

abarca do capítulo I ao V a fenomenologia da consciência propriamente dita 
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e nos capítulos VI, VII e VIII uma fenomenologia do espírito no sentido 

hegeliano da palavra, quer dizer como sujeito coletivo mistificado, 

protagonista da história, cultura, religião e do saber absoluto. (MASO, 2016, 

pp.06-07) 

   Ainda sobre o Hegel, é pertinente trazer à colação, o conceito de fenomenologia: 

Fenomenologia, assim, implica e prepara uma certa ontologia (i); é uma sorte 

de superação da teoria do conhecimento, uma certa teoria do conhecimento da 

consciência e do Absoluto, na medida em que a dicotomia típica da 

consciência entre o saber e o objeto do saber é superada (ii); e por fim, 

descreve a história do processo de constituição psicológica e ao mesmo tempo 

de formação da consciência tornando-se autoconsciência, razão que se 

descobre como espírito e possui um saber absoluto que coincide com o saber 

do absoluto (iii). A Fenomenologia de Hegel, portanto, reformula uma parte 

da metafísica especial, a psicologia, ao relacioná-la parcialmente com a teoria 

do conhecimento e com a teologia, compreendendo a alma e o que ela pode e 

deve conhecer ao mesmo tempo no plano humano e divino, no plano da 

consciência singular e no plano da consciência universal. Esta releitura quase 

teológica da psicologia se dá fundamentalmente pela intromissão da 

problemática da temporalidade num âmbito em que até então só se predicava 

a eternidade: para que a alma chegue a ser alma, para que Deus chegue a ser 

Deus, ou melhor: para que o Absoluto seja consciente de si, é preciso que a 

consciência, como Wilhelm Meister, sofra um processo aprendizado, de 

formação no tempo; e que capitalize um conhecimento, um autoconhecimento 

como resultado de sua experiência. Neste sentido, Hegel não apenas reformula 

a psicologia, mas, sobretudo faz com que ela recobre sentido à luz de uma 

heresia teológica de grandes conseqüências filosóficas: o Absoluto só pode 

dar-se através da história da consciência humana como um processo paulatino 

de manifestação e autoapreensão no tempo. (Bonaccini, 2005. p. 04) 

  Outro filósofo que cuja obra teve influência sobre o pensamento de Hellinger, foi 

Immanuel Kant, e sua teoria do idealismo transcendental, segundo a qual tanto a razão quanto 

a experiência são necessárias para compreender o mundo. De acordo com Kant, a realidade 

nada mais é do que nossa interpretação daquilo que vivemos e experimentamos. (COSTA, 

2014. p.03) 

  Outra influência sobre o pensamento de Bert Hellinger, foi a obra de Ruth McClendon 

e Les Kadis, conforme o próprio Hellinger descreve em seu livro As Ordens do Amor. Hellinger 

os conheceu em um seminário, nos Estados Unidos, nos anos 70 do século passado, e os viu 

realizar constelações familiares com resultados muito positivos, embora os dois ainda não 

soubessem explicar teoricamente seu método. A partir desse contato, Hellinger incorporou a 

terapia familiar a seu trabalho (HELLINGER, 2001. p.272).  

   Já a partir do contato com Thea Schönfelder, Hellinger teve o insight que o levou a 

pensar no conceito de "ordem de origem", que consiste na noção de anterioridade dos 

acontecimentos dentro de um sistema: 



19 

 

 

O insight me ocorreu, como poderia ter também ocorrido a outros. Por isso 

não faço nenhuma reivindicação sobre isso. Mas isso me proporcionou o 

modelo básico, com o qual pude reconhecer e resolver as perturbações nas 

relações familiares. Só a partir daí pude começar a trabalhar com constelações 

familiares. No decorrer do tempo reconheci outros padrões, por exemplo, a 

representação de pessoas excluídas através de outras que vieram depois, e a 

importância da compensação nas famílias e grupos familiares.  

(HELLINGER, 2001. p.273) 

  Outra influência que merece menção foi a de Milton Erickson. Segundo Hellinger, os 

discípulos de Erickson o influenciaram muito, em especial o trabalho de Jeff Zeig e Stephen 

Lankton,  além de Barbara Steen e Beverly Stoy, que o apresentaram aos métodos de Erickson 

e à Programação Neurolinguística (PNL) e ao trabalho com histórias, o que posteriormente 

Hellinger transformaria na história terapêutica “O grande Orfeu e o pequeno Orfeu”, que se 

transformou mais tarde na história “Dois tipos de felicidade” (HELLINGER, 2001. p.274). 

  Assim, como podemos verificar, Hellinger sofreu influências dos mais variados ramos 

da psicoterapia, assim como da filosofia ao seu modelo de pensamento.  

 

1.2. As contribuições de Hellinger      

 

  Podemos concluir que, Hellinger teve o grande mérito de conseguir conjugar influências 

de diferentes métodos e ensinamentos, psicoterápicos e filosóficos, para formar um novo 

modelo de terapia familiar, baseado nas constelações sistêmicas.   

A contribuição especial de Hellinger é a maneira única como ele integrou 

elementos tão diferentes de psicoterapia. Com sua confiança na capacidade de 

todos para ouvir “a autoridade de sua própria alma”, que, embora não infalível, 

Hellinger declara que esse é o único verdadeiro baluarte que todos têm contra 

as fascinações da falsa autoridade. (ROCHA, 2018. p.01) 

   A partir das dinâmicas propostas por Hellinger, o indivíduo acessa as emoções, que de 

forma consciente ou não, foram se acumulando em seu ser, e que por fim, acabam sendo 

determinantes na formação do próprio indivíduo e na forma como ele se relaciona com os 

demais membros dos grupos dos quais faz parte, como a família, por exemplo. De acordo com 

Hellinger, quando olha para uma constelação ele pode "ver os relacionamentos entre os 

membros da família" (HELLINGER & HÖVEL, 1996. p.273). 

  Segundo Hellinger, a utilização do método filosófico fenomenológico, aliado à prática 

do "saber por participação", fundamentam o seu entendimento do processo das constelações 

familiares (HELLINGER, 2001. p.11).  

 Hellinger desenvolveu ainda, uma importante teoria, segundo a qual os relacionamentos 
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humanos são regidos por três "leis" naturais, estando ou não o indivíduo consciente desse fato. 

São elas a precedência ou ordem, o pertencimento e o equilíbrio (INSTITUTO IPÊ ROXO, 

2016. p.02).   

 A "ordem de precedência" diz respeito à ordem natural de precedência dos indivíduos 

dentro um grupo. Assim, por exemplo, uma mãe vem, ordenadamente, antes da filha. É um 

processo de sucessão natural. Por essa razão, aqueles que vieram depois não devem tomar para 

si os insucessos ou dores daqueles que vieram antes, por exemplo, porque isso estaria violando 

a ordem natural e a configuraria uma interferência no destino do outro, mesmo que fosse 

causada por amor (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2016, p.02).    

O ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe seu posicionamento. O ser 

é estruturado pelo tempo. Quem entrou primeiro num sistema tem precedência 

sobre quem entrou depois. Da mesma forma, aquilo que existiu primeiro num 

sistema tem precedência sobre o que veio depois. Por essa razão, o 

primogênito tem precedência sobre o segundo filho e a relação conjugal tem 

precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade. Isso vale dentro 

de um sistema familiar.  

Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse 

particular é invertida: o sistema novo tem precedência sobre o antigo. Assim, 

a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa 

relação se inverte, as coisas correm mal. No exemplo que vimos, para a mãe 

de Hartmut o sistema de origem teve precedência sobre o sistema atual e as 

coisas correram mal. (HELLINGER, 2001. p.25) 

  O pertencimento se refere ao direito que todos os integrantes de um determinado grupo 

têm de realmente pertencer àquele grupo. Porém, para que haja harmonia dentro do grupo, é 

preciso que esse pertencimento seja respeitado por todos os membros do coletivo, assim como, 

o indivíduo deve manter para si somente suas próprias dores, preservando sua individualidade, 

sem absorver as dores alheias. 

Dessa maneira, considerei os aspectos essenciais da consciência, por exemplo, 

que ela atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber 

imediatamente se me encontro ou não em sintonia com o sistema e se o que 

faço preserva e assegura o meu pertencimento ou se, pelo contrário, o coloca 

em risco ou suprime. Portanto, nesse contexto, a boa consciência significa 

apenas: “Posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo.” E a má 

consciência significa: “Receio não fazer mais parte do grupo. Assim, a 

consciência pouco tem a ver com leis e verdades universais, mas é relativa e 

varia de um grupo para outro.” Reconheci igualmente que essa consciência 

reage de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de 

pertencimento, como acabo de descrever, mas o equilíbrio entre o dar e o 

receber. Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da 

convivência. Cada uma das diversas funções da consciência é dirigida e 

imposta por ela por meio de diferentes sentimentos de inocência e de culpa.  

(HELLINGER, 2001, p.11)   

  A terceira lei é o equilíbrio, que diz respeito à harmonia na relação entre dar e receber 
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dentro do sistema ou grupo. Está intimamente relacionada à ideia de compensação entre as 

partes, ou seja, é o que uma pessoa dá e recebe de outra pessoa dentro do grupo. Existirá o 

equilíbrio quando essa troca é satisfatória para ambas as partes. A exceção é a relação entre pais 

e filhos, na qual a os pais dão aos filhos sem exigir nada em troca e a compensação virá quando 

os filhos se doarem aos próprios filhos, seus sucessores (INSTITUTO IPÊ ROXO, 2016. p.04).  

  Embora Hellinger tenha se focado no estudo e tratamento das relações familiares, 

atualmente suas teorias foram adaptadas para outros ramos do tratamento psicoterápico, e 

mesmo para aprimorar as relações interpessoais dentro de grupos. Assim surgiram constelações 

sistêmicas voltadas para a solução de conflitos em âmbito profissional, empresarial, ou mesmo 

em ramos do direito, como veremos a seguir. 
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2  A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS NO DIREITO  

 

  O objetivo maior da aplicação da teoria das constelações sistêmicas, não é outro senão 

a identificação da origem de conflitos dentro de grupos e sua posterior superação. Embora 

originalmente tenha sido usada para solução de conflitos em grupos familiares, atualmente a 

aplicação da teoria se expandiu e a mesma é usada também para o aprimoramento do trabalho 

em grupo dentro de ambientes empresariais, além de ser utilizado em ramos do Direito, como 

técnica alternativa para a solução de conflitos. 

 

2.1. A Importância da conciliação para o Poder Judiciário 

 

  Muito se ouve falar na necessidade de superação dos problemas do Poder Judiciário 

brasileiro. É fato notório que a tramitação de processos nas diversas esferas do Poder Judiciário 

pátrio é morosa e difícil, seja pela falta de estrutura de trabalho, pela falta de servidores em 

quantidade suficiente para realizar as atividades, seja pelo alto volume de ações em tramitação. 

Embora essas sejam verdades aceitas por todos, pouco se ouve falar em medidas efetivas para 

a solução desses problemas. 

 Em 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, expediu a 

Resolução n.º 125/2010, que trouxe a instituição da Política Judiciária Nacional de Tratamento 

de Conflitos de Interesses, implementando mecanismos de solução prévia de conflitos, como a 

mediação e a conciliação. 

Resolução n.º 125/2010. 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 

conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos 

conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação dada 

pela Emenda nº 1, de 31.01.13)  

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do 

Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, 

antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos 

de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, 

como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação 

ao cidadão. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16)  

(...) 

Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o 

objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 

pacificação social por meio da conciliação e da mediação.  

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída 

por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas 

parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. 

  Essa medida do CNJ tem papel marcante na implantação do uso da teoria das 
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constelações sistêmicas no âmbito da conciliação e mediação de conflitos, tanto na fase judicial 

quanto na fase prévia da instituição da demanda, pela atuação de órgãos como as Defensorias 

Públicas ou os escritórios modelos de prática jurídica. 

 Essa norma abriu as portas do Judiciário para métodos alternativos e interdisciplinares, 

para a busca da solução de conflitos, conforme podemos verificar no Anexo I da Resolução n.º 

125/2010, quando aborda o conteúdo programático dos cursos de formação para conciliadores 

e mediadores, especialmente nas alíneas "d" e "j": 

Resolução n.º 125/2010 - Anexo I 

d) Teoria da Comunicação/Teoria dos Jogos Axiomas da comunicação. 

Comunicação verbal e não verbal. Escuta ativa. Comunicação nas pautas de 

interação e no estudo do inter-relacionamento humano: aspectos sociológicos 

e aspectos psicológicos. Premissas conceituais da autocomposição. 

(...) 

j) Interdisciplinaridade da mediação Conceitos das diferentes áreas do 

conhecimento que sustentam a prática: sociologia, psicologia, antropologia e 

direito. 

  É importante frisar que o novo Código de Processo Civil trouxe no seu texto algumas 

inovações importantes a respeito dos métodos de solução de conflitos, estimulando a autocom-

posição, o que é extremamente importante no contexto das constelações sistêmicas. 

  De acordo com dados do CNJ (2018), o número de Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), previstos no Art. 7º, inciso IV da Resolução n.º 125/2010, 

mencionados também no Art. 165 do novo Código de Processo Civil, vem crescendo a cada 

ano, havendo até o ano de 2017, 982 centros instalados no país. 

  Esses Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania estão espalhados por 

todo o país, havendo maior concentração na região Sudeste, com 380 unidades instaladas. Na 

região Nordeste, o destaque é para o Estado da Bahia, com 124 CEJUSCs em funcionamento, 

num total de 236 centros. A região Sul é a terceira no número de centros instalados, contando 

com 159 centros, com destaque para o Estado do Paraná que tem 96 unidades. Na região Norte 

temos 104 centros e na região Centro-Oeste 103 CEJUSCs em atividade. Os CEJUSCs atuam 

na fase pré-processual, em sessões de conciliação e mediação prévias à proposição da ação, 

justamente com o intuito de se evitar o ingresso em Juízo.   

  Ainda de acordo com os dados do CNJ, o Judiciário Trabalhista é o que obtém o maior 

número de conciliações anualmente, obtendo uma média geral de 24,8%, sendo o Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Região, no Estado do Mato Grosso (TRT23), o que mais promoveu 

conciliações, com índice de 31,4% de acordos homologados por sentença.  

  Podemos verificar, também de acordo com os dados do CNJ, que o Poder Judiciário 
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Federal é o segundo no número de conciliações, com uma média geral de 12,1% de acordos 

homologados, merecendo destaque o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que compreende 

os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

  Em terceiro lugar na escala de conciliações obtidas estão os Tribunais de Justiça 

Estaduais, com uma média geral de 10,7% de acordos homologados por sentença. É interessante 

observar que embora o Estado de São Paulo seja o estado da federação com a maior quantidade 

de CEJUSCs instalados, é o último colocado no ranking nacional, obtendo em 2017, o índice 

de apenas 6,1% de acordos homologados por sentença. Outro destaque no quantitativo de 

CEJUSCs em funcionamento é o Estado da Bahia, que por sua vez, está em 24º lugar na 

classificação nacional, com o índice de 11,0% de acordos. 

 Dessa forma, resta claro que o grande número de centros instalados, não significa, 

necessariamente, um grande número de acordos celebrados.   

  Além dos dados acima apresentados, é importante destacar que os acordos homologados 

por sentença, que colocam fim ao processo judicial, trazem não apenas a pacificação de um 

conflito entre as partes, mas auxiliam a conferir maior celeridade ao trâmite processual. 

Conforme se apura dos dados publicados pelo CNJ (2018, p.145), o tempo médio de tramitação 

de um processo judicial, de seu começo até o arquivamento, é de aproximadamente, 5 anos e 1 

mês, na média geral. O CNJ (2018, p.146) fornece ainda os dados divididos de acordo com cada 

ramo especializado do Poder Judiciário: 5 anos e 5 meses, na Justiça Estadual; 2 anos e 1 mês, 

nos Tribunais Superiores; 2 anos e 4 meses, na Justiça do Trabalho; 1 ano e 5 meses na Justiça 

Eleitoral; 5 anos e 5 meses na Justiça Federal; 1 ano e 1 mês na Justiça Militar.   

  Ou seja, tendo-se em vista que a maior parte dos acordos judiciais são celebrados ainda 

na fase inicial do processo, no 1º Grau de Jurisdição, as conciliações representam verdadeira 

economia de tempo para as partes e para o próprio Poder Judiciário, que por consequência, vê 

reduzido o número de ações em tramitação e o tempo de duração dessa tramitação. (CNJ, 2018, 

p.137) 

 Faz sentido concluir que essa economia processual, resulta também em menos trabalho 

para os serventuários envolvidos, menor volume de movimentações processuais, ou mesmo 

menor volume de papel, nos casos dos processos que ainda são impressos, porque os processos 

não irão mais tramitar entre as jurisdições. Além disso, as ações que terminam pacificadas, em 

sentenças homologatórias e não terminativas, não são contestadas, o que por sua vez, resulta 

em melhores resultados estatísticos para os Juízes dos casos.  
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2.2. Das Constelações Familiares 

 

 Como foi possível verificar na análise dos dados estatísticos publicados pelo Conselho 

Nacional de Justiça, a conciliação é um meio extremamente eficaz de conferir celeridade aos 

trâmites processuais, auxiliando aos operadores do Direito envolvidos e às partes, que vêem 

seu conflito resolvido de forma mais prática e rápida. (CNJ, 2018. pp.137-141) 

 Seguindo essa linha de pensamento, foi introduzido no mundo jurídico, o método de 

conciliação de conflitos denominado de constelação sistêmica. Inicialmente utilizado na 

psicoterapia, como método de solução de conflitos familiares, o método hoje é utilizado 

também para na busca de soluções mais efetivas para outros ramos do Direito, como o Direito 

do Consumidor ou Direito Penal, por exemplo.  

  Foi o Juiz Sami Storch, que introduziu a técnica na prática jurídica brasileira, em 2012, 

no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mais exatamente na Comarca do Município de 

Castro Alves, a partir de uma experiência pessoal prévia do magistrado. Naquele ano, de 90 

audiências realizadas, com apoio prévio da realização de constelações familiares com pelo 

menos uma das partes, obteve-se 91% de acordos homologados (CNJ, 2018. p.02). Observe-se 

que, embora somente a partir de 2012, a técnica tenha sido utilizada de forma ampla, foi em 

2010, que o Juiz Storch a utilizou pela primeira vez, no processo de disputa de guarda de uma 

menor, na Comarca de Palmeias, que fica a 450km de Salvador. Tratava-se de uma briga entre 

a mãe e a avó da criança. De acordo com o juiz Storch, percebendo que não conseguiria um 

final satisfatório para ambas as partes, o mesmo levou um kit de bonecos para a audiência e 

pediu que a menina posicionasse os brinquedos e montasse com eles a história da família. 

Depois ele pediu que a criança demonstrasse seu relacionamento com as demandantes, por meio 

da representação dos bonecos. Por meio dessa dinâmica ele entendeu que a criança preferia 

ficar com a mãe, embora também gostasse da avó, e segundo ele, o processo de representação 

dos sentimentos da criança, fez com que as duas demandantes aceitassem o resultado do 

processo com mais tranquilidade. Além disso, ele sentiu como se a criança tivesse participado 

da tomada de decisão sobre a guarda. Ainda de acordo com o juiz Storch, no processo de 

constelação "os indivíduos se comportam de maneira mais completa, refletindo os sentimentos 

do retratado e demonstrando sentimentos dos quais muitas vezes não tínhamos conhecimento”. 

(RIBEIRO, 2014. pp. 02-03) 

   A partir dessa experiência, Storch elaborou um projeto que foi apresentado ao Tribunal 

de Justiça da Bahia, para utilização na Comarca de Castro Alves, localizada a cerca de 180km 

de Salvador (RIBEIRO, 2014. p.03).  
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  O juiz Storch esclarece que já estava fazendo sua formação em constelações antes de 

ingressar na magistratura, e que passou a utilizar a técnica em conciliações para auxiliar nas 

audiências (RIBEIRO, 2014. p.02). Em outubro de 2012, ele promoveu a primeira sessão de 

constelação coletiva, com partes de 42 processos, começando os trabalhos com uma palestra 

sobre o método e uma meditação,  depois dando início ao processo de constelação em si 

(RIBEIRO, 2014. p.04).  

  Ainda segundo o magistrado, antes de realizar a primeira sessão coletiva de 

constelação, o mesmo realizou o método de forma mais restrita, por se tratar de uma prática 

inédita no Poder Judiciário nacional e também porque estava ainda em uma fase de estudo e 

preparação pessoal para poder efetivamente aplicar a técnica, destacando que o método pode 

ser utilizado em sessões coletivas ou individualmente. (JTTV. 2018).  

  Também de acordo com o Juiz Storch, quando ambas as partes participaram das sessões 

de constelação, obteve-se um índice de conciliação de 100% dos casos, quando apenas uma das 

partes participou, o índice foi de 90%.  

  O método, baseado nas teorias de Hellinger, é utilizado para levar as partes a 

vivenciarem seus traumas, que podem decorrer de fatos marcantes como mortes na família ou 

o envolvimento de algum membro com drogas ou na prática de crimes. Acredita-se que essa 

experiência pode auxiliar o constelado5 a enfrentar e superar esses traumas, ajudando na solução 

do conflito que originou o processo judicial. (RIBEIRO, 2014. p.02) 

  Assim, são escolhidas as pessoas que irão representar as partes, que deverão atuar 

conforme as características descritas para aquela pessoa. Durante essa dinâmica, espera-se que 

seja identificada a fonte do problema, o trauma que originou o conflito, permitindo que as partes 

possam senti-lo e observá-lo sob outro ângulo, sob a ótica do outro membro do grupo familiar, 

e assim, por meio da experimentação e do diálogo as partes de conciliam. 

A família pode ser entendida como um sistema com uma identidade própria e 

um campo de energia coletiva (familiar). Formada por relacionamentos, que 

inicialmente se referem a homem-mulher (pais) e que em seguida permitem 

várias possibilidades de composição, ela é a base estruturante, o continente 

que permite à criança crescer, desenvolver-se e tornar-se a melhor pessoa que 

ela é em sua essência humana, contribuindo para uma cultura de realização, 

satisfação, felicidade e paz. O amor entre seus membros é o movimento fluido 

e pulsátil maduro que alimenta a saúde no sistema familiar humano. Ele nasce 

do preenchimento do que é pleno e abundante com uma predisposição para 

ser repassado adiante. Assim como a família é o que dá suficiente segurança 

aos seus membros, ela depende de princípios ordenadores que lhe deem 

continência para cumprir essa missão de cuidado. 

Na perspectiva sistêmica, o amor é o trem da vida, o que dá sentido à nossa 

                                                           
5 Aquele que participa ou é representado na constelação. 
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condição humana. Porém, para fluir precisa de limites essenciais que podem 

ser expressos como os trilhos da caminhada, organizando e ordenando o fluxo 

na direção saudável, segundo princípios ético-humanísticos de verdade, 

equidade, justiça e autonomia. Os trilhos do amor são direitos universais 

básicos apreendidos em estudos e observações por cientistas, educadores e 

terapeutas de diferentes disciplinas em muito tempo de experiência em 

diferentes continentes e culturas. Segundo Hellinger, o amor e seus direitos 

ordenadores se complementam.  

(...) 

Os direitos humanos sistêmicos são princípios transculturais que facilitam o 

fluxo do amor e da saúde nos diversos sistemas humanos (pessoa, família, 

comunidade, sociedade e toda e qualquer organização ou instituição humana), 

constituindo-se em uma verdadeira carta universal de direitos humanos. 

(GUSSO & LOPES, 2012. pp.275-276) 

 

Foto 1 – Sessão de constelação com uso de bonecos 

 

 
 

Fonte: STORCH, 2018. 

 

 Observe-se que antes das sessões de constelação há todo um processo de preparação das 

partes, com uma meditação conduzida, uma conversa prévia na qual as partes recebem 

esclarecimentos sobre o processo e manifestam ou não o interesse em participar da experiência. 

Caso a pessoa não tenha interesse em constelar6, o processo judicial segue o seu curso regular. 

Na hipótese das partes concordarem em constelar, a sessão será realizada antes da audiência 

formal de conciliação. 

                                                           
6 Participar da sessão de constelação. 
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  Na foto 1, do acervo pessoal do juiz Sami Storch, disponibilizada on line pela revista 

Época, podemos ver a cena de uma constelação com bonecos, utilizados com crianças e 

adolescentes. (RIBEIRO, 2014, p.03) 

 

Foto 2 – Meditação coletiva em ato prévio à sessão de constelação 

 

Fonte: STORCH, 2018 

  Na foto 2, também do acervo pessoal do juiz Sami Storch, em reportagem da revista 

Época (RIBEIRO, 2014, p.04), podemos ver a realização de uma meditação anterior a uma 

sessão de constelação. 

 O sucesso obtido pelo Juiz Sami Storch, em seu projeto inicial, possibilitou que a prática 

fosse aplicada em outras Comarcas do Estado da Bahia, expandindo-se, posteriormente, para 

todo o país (CNJ, 2018, p.02).  

Foto 3 – Sessão de constelação em causa de inventário 

 

Fonte: STORCH, 2018 
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  Na foto 3, do acervo pessoal do juiz Sami Storch, em reportagem da revista Época, 

podemos ver cena de uma sessão de constelação conduzida pelo juiz, em um caso de inventário, 

havendo o abraço entre as representantes de mãe e filha após a reflexão sobre as pessoas 

falecidas da família (RIBEIRO, 2014, p. 05). 

 

Foto 4 – Sessão de constelação em causa envolvendo jovem infrator relacionado ao tráfico de drogas 

 

Fonte: STORCH, 2018 

  O juiz Sami Storch aparece na foto 4, segurando o microfone, ao conduzir uma sessão 

de constelação. Na cena, o representante de um jovem envolvido com o tráfico de entorpecentes 

encara o representante de um traficante. A foto é do acervo pessoal do juiz Sami Storch, 

reproduzida na revista Época (RIBEIRO, 2014. p.06). 

  Posteriormente, o magistrado aplicou o método também nas Varas de Infância e 

Juventude e nas Varas Criminais onde atuou, obtendo resultados também positivos. De acordo 

com o Juiz Storch, o método tem que ser adaptado para cada área do Direito no qual é utilizado, 

e, da mesma forma, deve-se compreender que os resultados serão diferentes, destacando ainda 

que se trata de uma ciência dos relacionamentos humanos e de tudo o que diz respeito às 

atividades humanas, daí seu uso, por exemplo, em organizações empresariais, como já 

comentado. (JTTV, 2018). 

  Note-se que as sessões de constelação não consistem em sessões de psicoterapia. Na 

realidade, são eventos nos quais se pretende que as partes possam sentir suas emoções, 

frustrações e traumas, e a partir do movimento causado pela revelação desses sentimentos, 

observados na constelação, se chegue a um ponto de pacificação do conflito, por meio da 
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aplicação das ordens básicas de Hellinger. De acordo com levantamento do CNJ (2018, p.02), 

os temas mais comuns nas constelações são: 

a) Dificuldades de relacionamento. 

b) Mortes na família. 

c) Separações. 

d) Tragédias. 

e) Doenças. 

f) Problemas financeiros. 

g) Heranças. 

h) Traumas. 

i) Vícios. 

 No caso do Direito Penal, aplicado nas Varas de Infância e Juventude e nas Varas 

Criminais, o magistrado revela que a utilização do método nasceu da observação de que muito 

do comportamento delituoso está relacionado à própria origem do criminoso, à sua história de 

vida.  

 Assim, pode-se verificar que, na maior parte das vezes, existem padrões familiares que 

se repetem, como a ausência de um dos pais no processo de criação dos filhos, a ocorrência de 

violência doméstica, e de casos de vício em álcool ou entorpecentes dentro de casa, que de 

impedem o desenvolvimento de relações humanas e familiares saudáveis, o que posteriormente, 

poderá resultar no comportamento errático do indivíduo.    

 Ainda de acordo com Juiz Storch, a aplicação do método das constelações familiares ao 

Direito Penal, ao invés da simples aplicação da pena, traz resultados positivos, diminuindo, por 

exemplo, a reincidência dos delitos. Em levantamento realizado com 21 jovens infratores, que 

participaram de sessões de constelação, observou-se que 18 deles não voltaram a reincidir nos 

atos infracionais, contribuindo, assim, para a eficácia do tratamento jurídico aplicado ao caso.  

(JTTV, 2018) 

 Também no Direito do Consumidor pode-se utilizar a técnica de constelações 

sistêmicas. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, o CEJUSC possui um setor 

especializado para atender a consumidores superendividados, inclusive com sessões de 

constelação sistêmica.  

  No caso do projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, trabalha-se tanto na 

prevenção quanto no tratamento dos problemas dos consumidores superendividados. A fase de 

prevenção consiste da realização de palestras gratuitas sobre o tema da educação financeira, 

tendo sido realizadas, desde o início do projeto em 2016, 22 palestras, 4 mesas redondas, além 

de outros tipos de eventos, como oficinas, que contaram, no total com 1566 participantes 

(TJDFT, 2018. p.01).  
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  São trabalhados três aspectos principais dos endividados, que são o jurídico, o financeiro 

e o psicossocial. No módulo de tratamento, são realizados trabalhos mais direcionados aos 

consumidores, com cursos e oficinas sobre educação financeira, inclusive com atendimento 

individual, além de atividades de cunho psicossocial, como a realização de sessões de 

constelação sistêmica (TJDFT, 2018. p.01).  

 As sessões, nesse caso, têm como objetivo central levar o consumidor a identificar a 

origem da desordem pessoal que o levou àquela situação do superendividamento, e como 

consequência, prepará-lo para as audiências de conciliação com seus credores.  

 É preciso que o cliente tenha consciência de sua situação, enfrentando problemas como 

o desejo de consumir ou a necessidade de consumo e a verificação de suas possibilidades 

financeiras  

  O Tribunal já realizou 1.352 audiências de conciliação relacionadas a consumidores su-

perendividados, com 464 acordos homologados, atingindo um índice de 45% de acordos 

celebrados.  

 Ainda de acordo com dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 

foram realizados 1.088 atendimentos de orientação financeira, 474 orientações psicossociais 

individualizas, 72 oficinas em grupo, 15 constelações familiares (voltadas para as questões do 

superendividamento), com índices de avaliação positiva pelos participantes de até 95% 

(TJDFT, 2018. p.01). Qualquer pessoa pode solicitar o ingresso no programa. 

 

Figura 1 – Cartaz do Programa Superendividados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios 

 

Fonte: TJDFT, 2018 
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 Na figura 1, podemos ver um cartaz Programa Superendividados do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).  

  Na figura 2, retirada do site do TJDFT, podemos ver a representação do passo a passo, 

de ingresso no Programa Superendividados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (TJDFT), e a menção às constelações familiares, como parte das iniciativas 

psicossociais. 

 

Figura 2 - Quadro esquemático do Programa Superendividados do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios 

 

Fonte: TJDFT, 2018. 

 

  Segundo a supervisora do CEJUSC-Super, Andreia Siqueira, nem sempre a não 

realização de um acordo é algo negativo: “Às  vezes, vir para uma conciliação e dizer ‘não’ me 

mostra que essa pessoa está empoderada, que não aceitou juros que são abusivos”. O importante 

nesses casos é que o constelado consiga identificar as raízes dos problemas que o levaram ao 

superendividamento, e assim possa superar os problemas e retomar o controle sobre sua vida 

financeira, como aconteceu com uma constelada do CEJUSC-Super:   

Endividada, recusou vários acordos por acreditar que não eram benéficos a 

ela. “Quando fui negociar, estava muito serena e não aceitei nenhuma proposta 

abusiva, como fiz a vida inteira. Consegui descontos muito bons e paguei à 

vista”, comemora. A necessidade, porém, era entender por que não conseguia 

lidar com o dinheiro de maneira saudável. Uma das maneiras de compreender 

a dificuldade foi recorrer à constelação familiar.  

Quando foi convidada pelo Tribunal de Justiça, Patrícia (nome fictício) não 

teve receio ou dúvidas. “Confiei que eles não estariam propondo alguma coisa 

de forma irresponsável e aceitei imediatamente”, conta. 

Patrícia afirma que o método permite ao participante identificar a raiz dos 

problemas. Nas sessões, ela notou que o descontrole e a dificuldade de poupar 

eram comportamentos passados de geração para geração. “Na minha família, 

existem comportamentos similares ao meu, situações que têm perdurado 

durante décadas.” Durante a reorganização financeira, dois familiares de 

Patrícia se inspiraram nela e decidiram interromper o ciclo vicioso do 

superendividamento. “Quando você vê sua vida encenada como se fosse um 
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teatro, fica muito mais fácil perceber as situações que levam ao desequilíbrio”, 

finaliza. (CARVALHO, 2017. p.04) 

  Andreia Siqueira esclarece ainda que, no caso das constelações para os 

superendividados, somente os integrantes do programa participam. Isso acontece porque os 

devedores sentem vergonha de sua condição, e são comumente rejeitados socialmente 

(CARVALHO, 2017, p.04). Ela destaca ainda, que não se trata de uma condição derivada de 

ganhos ínfimos pelo devedor, havendo pessoas que mesmo com altos salários, não conseguem 

equilibrar seus gastos, acabando em situação de endividamento. 

 No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para atuar como constelador7 

voluntário no processo de constelação do CEJUSC, é preciso realizar um curso de 120h, ter 

formação em qualquer curso de nível superior, não precisando ser psicólogo ou advogado, por 

exemplo, e passar por um processo seletivo realizado pelo próprio tribunal.   

 Atualmente, ainda não há um processo uniforme de aplicação das constelações 

sistêmicas, dessa forma, cada tribunal aplica o método de acordo com sua própria organização 

interna. Em geral nos CEJUSCs podem haver consteladores voluntários, mas nos tribunais as 

constelações são conduzidas pelos próprios magistrados, assim como, nas Defensorias Públicas 

dos estados isso é feito pelos próprios defensores. 

  Em síntese, podemos resumir o procedimento de uma constelação da seguinte maneira: 

1º Passo: Definir o problema a ser enfrentado. Por exemplo: "Não consigo sair 

de uma relação abusiva". 

2º Passo: Escolher os representantes. O constelado escolhe os participantes 

que irão representar os personagens de sua constelação. Por exemplo: no caso 

de uma situação familiar, poderão ser representados a esposa, o marido, 

irmãos, filhos ou pais, vivos ou mortos. 

3º Passo: Montar a constelação. O constelado posiciona os representantes no 

local da constelação, orientando sobre a relação estabelecida entre eles. 

Podemos citar um exemplo, no qual são representados uma constelada (C1), 

seu companheiro (C) e o irmão falecido da constelada (†F). A constelada 

coloca sua representante olhando para o irmão, que olha para ela em retorno, 

enquanto o companheiro também olha para ela8. 

 

 

                                                           
7 É a pessoa que conduz, que faz a mediação da constelação. 
8 No quadro, C1 é a representante da constelada, C é o representante do companheiro dela, e, †F é o 

representante do irmão falecido da constelada.  
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Figura 3 - Esquema de disposição de representantes em uma constelação familiar 

 

Fonte: MANNÉ 

 

 4º Passo: estabelecer o processo de solução. Durante uma constelação, pode 

ou não haver a intervenção do terapeuta ou do constelador. Quando há a 

interferência do condutor do processo, o constelador ouve a narrativa do 

representante, com ênfase apenas nas questões factuais, e ele os posiciona de 

acordo com essas narrativas, além disso o constelador pode fazer perguntas 

aos representantes a fim fazer fluir o processo. Na outra hipótese, o constelado 

ou mesmo os próprios representantes, efetuam o posicionamento dos 

representantes e deixam fluir a energia natural do processo, criando o que se 

denomina de movimentos da alma. 

 

  Nesse sentido cabe trazer à colação o entendimento sobre a representação da alma e o 

que são esses movimentos: 

Em vez de falar de uma abertura da “minha” alma, pode ser mais apropriado 

falar de uma abertura para a alma, de uma abertura em direcção à dimensão 

da alma. Formulação que exprime melhor que este espaço não está definido 

por limites e pertença; não falamos acerca de algo que é meu, mas acerca de 

crescimento e de estar conectado a tudo que o está. 

Bert Hellinger descreveu isto afirmando que nós não temos uma alma, mas 

estamos dentro de uma alma. A alma não está dentro de nós, mas à nossa 

volta. Este ponto é crucial. É uma extensão decisiva da compreensão corrente 

de alma. Quando sintonizamos com esta imagem, percebe-se imediatamente 

que algo dentro de nós se abre e amplia. Então a alma não me pertence, eu 

pertenço à alma, sou mais ou menos parte dela. Acrescentaria ainda que a alma 

deverá ser considerada mais como uma qualidade ou dimensão do que como 

uma entidade que pode ser encontrada em algum lugar (dentro ou fora). 

Considero que ambos são verdadeiros: a alma está tanto dentro de nós como 

ao nosso redor. Penso que não devemos imaginar a alma como uma coisa, 

como algo localizado nalgum lugar, dentro ou fora. Para mim, a alma é aquilo 

que liga e conecta. O que me liga a outras pessoas e a tudo o que existe à 

minha volta. Quanto mais ampla a minha alma, mais aberto estou a esse 

espaço, a esta dimensão que é a alma, mais conectado estou. Nesse sentido, o 

crescimento espiritual nada mais é que uma extensão do meu sentido de ser, 
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da minha identidade, em direcção ao espaço cada vez mais amplo e 

constantemente em movimento da alma. (NELLES, 2017, p.02) 

5º Passo: Encontrar a solução do conflito. Ao final de uma sessão de 

constelação, os constelados deverão sentir uma espécie de alívio, uma 

sensação de paz e tranquilidade. 

6º Passo: Realizar o ritual de encerramento. Deve-se levar em consideração 

que todo o processo de constelação pode ser muito intenso, tanto para os 

constelados, quanto para os seus representantes. Dessa forma, ao final de uma 

sessão de constelação é importante que os envolvidos se confraternizem, 

harmonizando o ambiente. (MANNÉ, 2008. pp. 06-12) 

   

 Podemos perceber que o processo de constelação vai muito além da simples narrativa 

de fatos ou da análise meramente racionalista dos conflitos, buscando solucionar os problemas 

em sua origem, através de um processo de busca do autoconhecimento, pelo qual o indivíduo 

pode enxergar e compreender seu papel no grupo em que está inserido, assim como, o impacto 

que a interação com os demais membros desse grupo tem sobre si.  

 

2.3. Do Direito Sistêmico 

 

 Ampliando o espectro da aplicação da teoria das constelações sistêmicas, Storch 

chegou ao conceito de Direito Sistêmico, consistente na utilização das ordens sistêmicas de 

Hellinger, quais sejam, a precedência, o pertencimento e o equilíbrio9, ao sistema jurídico 

nacional. (JTTV, 2018) 

 Destaque-se que as constelações servem como método auxiliar na resolução de 

conflitos, para os casos de conciliação, mediação ou para a justiça restaurativa, por exemplo, 

mas o Direito Sistêmico, vai além desse entendimento. Através da aplicação das ordens de 

Hellinger, o operador do Direito, seja ele o julgador do caso ou o advogado de uma das partes, 

terá uma outra compreensão dos fatos. (JTTV, 2018).  

 Além disso, o respeito a essas ordens, trará a pacificação do conflito, objetivo maior da 

ação do Poder Judiciário, também porque os indivíduos passam a ser enxergados dentro do 

contexto de suas próprias realidades de vida, e não apenas como partes em um processo.   

 Para melhor compreensão, Storch cita como exemplo, o caso de uma adoção, na qual, 

                                                           
9 A precedência se refere à ordem de chega do elemento ao conjunto, ao sistema. Aquele que chegou 

primeiro tem a prioridade sobre os demais. Note-se que tal prioridade não significa superioridade, mas 

apenas a anterioridade nos direitos e obrigações. O direito de pertencimento diz respeito ao direito que 

todos temos de existir, de fazermos parte de algo, de sermos acolhidos e de mantermos vínculos. O 

equilíbrio está relacionado à harmonia no processo de dar e receber. É a equidade nas relações. (Gusso 

& Lopes, 2012. p.276).  
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para que a criança sinta-se integrada à nova família (ordens de pertencimento e equilíbrio), essa 

deverá respeitar toda a história de vida da criança até aquele ponto, incluindo sua relação com 

os pais biológicos (ordem de precedência), não impondo à criança a simples negação de seu 

passado. (JTTV, 2018) 

      

2.4. Da aplicação do Direito Sistêmico no país 

 

  No país até o momento, o método de conciliação das constelações sistêmicas é utilizado 

em 16 Estados.  

  Em Santa Catarina, por exemplo, a técnica vem sendo utilizada com presos que tenham 

problemas relacionados à drogas e conflitos familiares, com trabalhos conduzidos na Casa do 

Albergado Irmão Uliano e no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, sob a 

responsabilidade da professora de Direito e pesquisadora Márcia Sarubbi, que afirma que "o 

Direito é transdisciplinar e se vale da psicologia, da sociologia e da antropologia e de qualquer 

outra experiência de transformação do conflito". Ainda de acordo com Sarubbi, todos os 

detentos que passaram pelas sessões de constelação não voltaram a reincidir na prática de 

delitos, relatando ainda uma melhora nas relações familiares. As sessões realizadas na Casa do 

Albergado, são individuais e atendem cerca de 50 detentos, com idades variando entre 20 e 50 

anos de idade (OTONI, 2018. p.03).  

 Já no Hospital de Custódia, o método é utilizado em cerca de 20 a 30 detentos que 

possuem problemas mentais, tendo praticado crimes como estupro, homicídio e roubo. Esses 

detentos demonstram sinais de esquizofrenia, psicopatia e depressão relacionada ao consumo 

intenso de álcool e drogas. Nesses casos busca-se conduzir o preso à compreensão do papel do 

vício em sua situação, e à reflexão sobre sua situação perante a sua família (OTONI, 2018. 

p.04). 

  Além disso, as sessões buscam incentivar a integração do preso com seus familiares, 

por meio da compreensão das razões que o levaram até aquele ponto. "Seja para uma pessoa na 

cadeia ou para um casal que está se divorciando, esses são momentos de dor e, ao mesmo tempo, 

de cura. E o Direito vai ao encontro da terapia e promove o reencontro das partes para que a 

gente trate o conflito e haja pacificação social", enfatiza Márcia Sarubbi (OTONI, 2018. p.04) 

 A constelação ajuda na parte psicológica e comportamental do detento, conforme 

esclarece o depoimento de um constelado, preso em Florianópolis: "a constelação me ajudou a 

tirar o peso que estava carregando, alguns porquês foram respondidos e me ajudou a me manter 
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mais calmo e entender que tudo é um processo”10. 

 Na foto 5, de divulgação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), retirada do 

site do CNJ (2018, p.01) podemos ver uma sessão de constelação com detentos em 

Florianópolis (TJSC. 2018), como a citada no parágrafo anterior. 

 

Foto 5 - Sessão de constelação com detentos, realizada em Florianópolis 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: TJSC 

 Também no Estado do Ceará, a aplicação da técnica vem obtendo bons resultados. Lá o 

método vem sendo empregado pela Juíza Maria das Graças Quental, titular da Vara de 

Execução de Penas e Medidas Alternativas, em Fortaleza/CE, uma das responsáveis pelo 

programa Olhares e Fazeres Sistêmicos no Judiciário, no Ceará (OTONI, 2018, p.01).  

  A Juíza vem utilizando o método para tratar réus primários, que têm como perfil comum 

a baixa escolaridade, condições de pobreza e falta de estrutura familiar. De acordo com Quental, 

esses detentos possuem sentimentos de raiva e revolta por seu encarceramento, e as sessões os 

ajudam a compreender o processo no qual estão inseridos e a lidar com a situação para que o 

fato não se repita. 

  No Estado do Amapá há o projeto Constelação no Cárcere, conduzido pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Amapá 

(Nupemec/TJAP). 

  No Estado do Amapá, o projeto vem sendo aplicado com auxílio de agentes e 

educadores penitenciários, porque, de acordo com a educadora penitenciária Sônia Ribeiro, 

“esses segmentos também vivenciam o conflito do cárcere e, para que se possa buscar soluções 

para que essa convivência seja mais humanizada, há a necessidade de que todos os profissionais 

que atuam no sistema passem pela capacitação”.  

                                                           
10 Depoimento de Paulo Henrique, constelado preso em Florianópolis (OTONI, 2018. p.04) 
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 A foto 6, divulgada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP, 2018, p.01), traz uma 

sessão de constelação realizada em presídio feminino no Estado do Amapá (TJAP).  

  O trabalho começa com uma abordagem de convencimento das detentas, tendo sido 

iniciado na ala feminina porque entendeu-se que as mulheres teriam maior sensibilidade para 

compreender a proposta (TJAP, 2018. p.02). 

Foto 6 - Sessão de constelação em presídio feminino no Estado do Amapá 

 

Fonte: TJAP, 2018. 

Desde 2012 atuando como Educadora Penitenciária, Francilene Lopes 

acompanha a experiência de Constelação no Cárcere desde o início. “Algumas 

se identificaram muito, afinal é um momento para elas vivenciarem situações 

que não costumam viver no cotidiano”, disse. A educadora relatou que uma 

das detentas dispensou um curso de maquiagem, que ocorreria no mesmo 

horário, para participar da Constelação. “Ela disse que largaria qualquer coisa 

para vir, porque consegue se enxergar na Constelação. Conheci a Constelação 

aqui dentro e também consigo me enxergar, por isso estou sempre 

participando”, declarou Francilene. 

Bruna Maria Souza é Agente Penitenciária e acompanha as oficinas. “A gente 

vê que as internas se emocionam quando participam da Constelação. Creio 

que elas revivem um sentimento familiar que deixaram para trás ou que nem 

chegaram a vivenciar”, informou. “A agente percebeu que a Constelação 

revela que muitas internas sentem a ausência dos pais em suas vidas desde a 

infância. A Constelação traz de volta essa percepção de família para elas”, 

enfatizou. 

“A Constelação muda a nossa relação com as internas porque passamos a ver 

mais de perto os problemas delas. Em muitos momentos elas buscam em nós 

aconselhamentos e isso nos sensibiliza. É possível observar uma mudança de 

visão sobre suas próprias responsabilidades, quando elas param de culpar 

terceiros pelos seus atos e compreendem que são elas próprias as 

responsáveis”, concluiu Bruna. 

A diretora da Penitenciária Feminina, Elisângela Gomes, parceira do 

Nupemec11 no projeto Constelação no Cárcere, diz que essas oficinas “têm 

                                                           
11 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do 

Amapá (Nupemec/TJAP).  
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sido fundamentais para melhorar as relações interpessoais dentro do Iapen12. 

Essa mudança pode ser observada entre as internas e delas com o corpo 

técnico. “A gente sente nas internas uma melhora significativa de 

comportamento. Elas tendem, cada vez mais, a participarem das oficinas. Hoje 

temos um número bem maior do que no começo”, informou.13 

   As detentas também relatam os benefícios de participar das constelações, como no caso 

de Gisele Cardoso, interna no IAPEN (TJAP, 2018. p.02): 

A gente abre mais a mente sobre a relação familiar e sobre o quanto a nossa 

liberdade é valorosa. Hoje vemos que muitas coisas que fazíamos lá fora, sem 

pensar, nos trouxeram para cá. A constelação nos traz reflexões para toda a 

vida. 

(...) 

Para mim está sendo gratificante, me favoreceu muito em relação aos meus 

filhos, minha mãe e meu esposo.  

(...) 

Veio a minha mãe e foi um dia maravilhoso, quando pude abraçá-la e beijá-

la, sentindo mais de perto o amor de mãe para filha e de filha para mãe. Aqui 

aprendi a ter mais carinho por ela, que ela é de grande importância na minha 

vida. 

  Atualmente, no Estado do Amapá, a técnica vem sendo utilizada com um grupo de 20 

detentas e 15 detentos (TJAP, 2018. p.01).    

  Também no Estado de Rondônia a técnica vem sendo utilizada de forma positiva, com 

o intuito de ressocializar os presos. O Tribunal de Justiça de Rondônia já capacitou cerca de 28 

juízes para aplicação do método da constelação familiar, que vem sendo aplicado em parceria 

com uma ONG denominada ACUDA. Segundo o presidente da ONG, Luiz Carlos Marques, há 

grande demanda pelas sessões e o resultado tem sido positivo (FARIELLO, 2018. p.02):  

"A demanda é enorme e, se tivéssemos 500 vagas, seriam preenchidas 

imediatamente", diz Luiz Carlos Marques, presidente da Acuda. As sessões 

de constelação familiar ocorrem uma vez por semana, com o objetivo de 

permitir que, a partir do autoconhecimento, os presos consigam refletir sobre 

os motivos que o levaram ao crime. 

“É um espaço de reflexão profunda que permite que o próprio preso encontre 

ferramentas para sair do crime. Tentar fazer com que eles ressocializem, sem 

que se compreendam, é inútil como enxugar gelo”, diz Marques. Foi 

justamente na sessão de constelação familiar que o detento Sérgio conseguiu 

falar pela primeira vez sobre a grande mágoa que tinha da mãe biológica por 

tê-lo entregue à avó quando ele tinha um ano de idade e nunca mais apareceu. 

Sérgio viveu em um garimpo no interior de Rondônia e, aos 10 anos de idade, 

foi morar na capital com um padrinho que trabalhava para o tráfico. A tarefa 

de Sérgio, dali em diante, era receber os "clientes" no portão de casa e 

perguntar se queriam "preto ou branco", ou seja, maconha ou cocaína. 

                                                           
12 Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. 
13 Fonte: Tribunal de Justiça do Amapá. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/judicia-

rio/87733-constelacao-no-carcere-chega-a-5-edicao-em-prisao-feminino-no-ap> 
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“Isso foi tudo o que eu aprendi na infância. Às vezes, queria mudar de vida, 

mas as portas sempre se fechavam e eu continuava no tráfico”, diz. Durante a 

constelação, Sérgio se dirigiu à pessoa que representava a sua mãe e conseguiu 

abraçá-la e dizer sobre a falta que ela sempre lhe fez. 

“Foi a primeira vez na vida que eu fui ouvido e foi muito difícil falar”, diz. 

Agora, ele finalmente faz planos para quando concluir o cumprimento da 

pena: trabalhar com cerâmica, técnica que aprendeu na ONG, e retomar o 

contato com seus seis filhos e a esposa. “Minha vida foi só cadeia, não 

consegui acompanhar o crescimento deles”, lamenta-se.  
 

  Como podemos ver na figura 4, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 

atualmente, 17 Estados do país, mais o Distrito Federal, já utilizam o método da constelação 

sistêmica para auxiliar na solução de conflitos, buscando pacificar as relações. São exceções, 

os Estados do Acre, Amazonas, Roraima e Tocantins, na Região Norte, Alagoas, Maranhão, 

Paraíba e Piauí, na Região Nordeste, e, o Estado do Espírito Santo, na Região Sudeste (CNJ, 

2018, p.03). 

 

Figura 4 - Mapa do Brasil com indicação dos Estados da Federação que já utilizam o método 

de constelação sistêmica 

 

Fonte: CNJ 

   

 Como a aplicação do método pelo Poder Judiciário ainda é muito recente, não foi 

possível obter dados referentes ao aproveitamento total da técnica, ou seja, o Conselho Nacional 

de Justiça, assim como outros órgãos de âmbito nacional ainda não apuraram os números 

efetivos da aplicação das constelações sistêmicas. Contudo, os dados pontuais, fornecidos pelos 

Tribunais de Justiça dos Estados, indicam que o método tem sido produtivo, constituindo uma 

nova abordagem no tratamento dos conflitos, e se solidificando como uma alternativa eficaz.  

  No Distrito Federal, por exemplo, no período de 26/08/2016 a 28/07/2017, foram 

realizadas diversas sessões de constelação familiar, na busca pela pacificação de 67 processos 
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judiciais em tramitação nas Varas Cíveis, de Família, Órfãos e Sucessões, que versavam sobre 

divórcio, união estável, guarda, busca e apreensão de menores e alimentos. De acordo com 

dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 71% dos envolvidos nas ações que foram 

convidados, compareceram às sessões. Após a realização das sessões de constelação, percebeu-

se que nos processos nos quais pelo menos uma das partes compareceu, o índice de acordos foi 

de 61%. Já nos casos em que ambas as partes compareceram, o índice de acordos celebrados 

em audiência de conciliação, foi de 76%. Para a Juíza Magalí Dellape Gomes, que participou 

dessas ações, o método se mostrou efetivo. (CNJ, 2018. p.01) 

“as constelações têm sido fundamentais para a humanização do Poder 

Judiciário, permitindo que as partes entendam seus conflitos e participem, 

diretamente, da solução pacífica destes. Esta nova forma de abordar o conflito 

permite que as famílias se equilibrem após o momento conturbado da 

separação”. (CNJ, 2018. p.01) 

  Conforme destaca Adhara Campos Vieira (2018)14, a técnica torna o Poder Judiciário 

mais humano e mais justo, constituindo uma verdadeira política pública de solução de conflitos. 

A pesquisadora, a propósito, é a autora da proposta encaminhada pela Associação Brasileira de 

Constelações Sistêmicas à Câmara dos Deputados, que resultou nas Sugestões n.º 41/2015 e n.º 

73/2016, analisadas na Comissão de Legislação Participativa, sob a relatoria da Deputada 

Federal Erika Kokay (PT/DF). Essas sugestões foram transformadas no Projeto de Lei n.º 

9.444/2017, que se encontra atualmente em tramitação no Congresso Nacional e que dispõe 

sobre a inclusão da Constelação Sistêmica como um instrumento de mediação entre 

particulares, a fim de assistir à solução de controvérsias. Essa proposta legislativa regulamenta 

a aplicação do método de constelações sistêmicas como forma de solução de conflitos ao lado 

do instituto da mediação, já positivado. (CÂMARA DOS DEPUTADOS. 2018). 

 De acordo com o texto do projeto de lei, que ainda pode sofrer alterações, ficam 

estabelecidos os princípios que irão nortear as sessões de constelação, fica garantida a 

gratuidade no acesso ao processo de constelação aos hipossuficientes, as questões relacionadas 

à atuação dos consteladores, além de regulamentar a questão da confidencialidade das partes 

envolvidas nas constelações, constituindo uma importante medida no sentido de positivar e 

regulamentar a prática no âmbito jurídico.   

 

 

 

                                                           
14 Palestra transmitida pelo site Youtube. 
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3 CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

  Como se trata de um método ainda novo, na busca pela resolução de conflitos, a 

utilização das constelações sistêmicas no estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Poder 

Judiciário, tem poucos dados a oferecer. De fato, nem todas as Comarcas do estado possuem os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania já instalados e em funcionamento, o 

que também colabora para que o método não seja ainda amplamente conhecido e utilizado no 

estado. 

 

3.1 Da utilização do método pelo Poder Judiciário 

 

  No estado do Rio de Janeiro,  alguns municípios e bairros da cidade do Rio de Janeiro, 

já possuem Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) em atividade, 

quais sejam, Armação dos Búzios, Bangu, Barra da Tijuca, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo 

Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Macuco, Duque de Caxias, Ilha do 

Governador, Itaipava, Jacarepaguá, Leblon, Leopoldina, Macaé, Madureira, Méier, Niterói, 

Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Pavuna, Petrópolis, Santa Cruz, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Saquarema, Três Rios, Valença e Volta Redonda (TJRJ. 2018).   

 De acordo com André Felipe Alves da Costa Tredinnick, Juiz Coordenador Adjunto do 

CEJUSC Leopoldina, e responsável pela introdução do método no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (CNJ, 2017, p.01), os resultados têm se mostrado favoráveis (RODAS, 

2017, p.05): 

Fizemos uma contagem provisória e chegamos a um percentual de acordo em 

86% dos casos. Mas veja: acordo não quer dizer nem sucesso nem fracasso, 

porque ele pode não ser cumprido, pode haver não acordos em que as pessoas 

mudaram a dinâmica de relação. Temos trabalhado com o parâmetro mais 

comum, que é do Conselho Nacional de Justiça, que considera acordo o que 

encerra o processo. Nós agora vamos confrontar esse dado com os 

depoimentos e com a evolução do caso — ou seja, se houve reincidência, se 

houve medida para cumprir o acordo, se houve uma alegação de alienação 

parental posterior ao acordo. Mas os dados preliminares indicam que o 

percentual de acordos subiu de 50%, 60%, para 86% após a constelação 

familiar começar a ser aplicada. 

  Em Macaé, o CEJUSC foi inaugurado em 03 de agosto de 2018, com a presença de 

representantes da OAB, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário, como o Desembargador 

César Cury (OAB. 2018). 
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3.2 Da utilização do método pela Defensoria Pública 

  

 No estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública ainda não utiliza a prática de forma 

institucional. Contudo, na Comarca de Macaé, a Dra. Karen Simões Rosa e Silva15, Defensora 

Pública, Coordenadora do Núcleo de Primeiro Atendimento, vem utilizado o método em caráter 

experimental16. Embora no Poder Judiciário as sessões de constelação sejam realizadas, 

normalmente, antes da audiência de conciliação, o método pode ser utilizado em qualquer fase 

processual. Sendo assim, no Núcleo da Defensoria Pública em Macaé, esse procedimento já foi 

utilizado com pessoas já condenadas, com pessoas que acabaram de dar entrada no processo ou 

que têm processos em tramitação, dependo seu uso da verificação da necessidade, caso a caso.  

 A Defensoria Pública em Macaé, também não limita a utilização do método às causas 

de Vara de Família, podendo utilizá-lo em outros ramos do direito, já tendo, inclusive, realizado 

sessões de constelação em causas de Tribunal do Júri, de violência doméstica, processos cíveis 

relacionados à reintegração de posse e de pedidos relacionados à área de saúde (SIMÕES, 

201817). 

 Como se trata de um método utilizado em caráter inicial, ainda em experimento, não 

existem dados de aproveitamento computados. Contudo, alguns assistidos, pontualmente, 

retornaram após as sessões de constelação informando que os resultados sobre suas vidas foram 

bastante positivos, tendo melhorado o relacionamento dessas pessoas com suas famílias, por 

exemplo. Entre esses relatos estão, o caso de uma senhora condenada, que iria se entregar para 

cumprir a pena no regime fechado e acabou conseguindo a alteração para o regime aberto, uma 

vítima de violência doméstica, cujo agressor estava foragido, depois da Defensoria Pública 

conseguir a expedição de um mandado de prisão, porque o mesmo estava tentando matá-la e 

que acabou se suicidando (o agressor), e uma senhora envolvida num caso de família de 

alienação parental, no qual a criança havia sido espancada pela madrasta (SIMÕES, 2018).    

 No total a Defensoria Pública em Macaé, já realizou, aproximadamente, dez sessões de 

constelação, entre sessões coletivas e sessões com bonecos, para menores.  

                                                           
15 A Dra. Karen Simões é primeira Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro a utilizar o método 

de constelações sistêmicas com assistidos da Defensoria Pública no Estado. 
16 As informações apresentadas nesse tópico foram obtidas através de entrevistas realizadas com a Dra. 

Karen Simões, Defensora Pública responsável pelo Núcleo de Primeiro Atendimento da Defensoria Pú-

blica em Macaé, e também por experiência pessoal do autor, em trabalho de campo, consistente na 

participação de constelações familiares, na condição de representante (ator), da qual foi possível extrair 

algumas informações e conclusões constantes do texto.   
17 Não há indicação de página nas citações da Dra. Karen Simões, porque trata-se de informações 

apuradas em entrevista gravada e não transcrita. 
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 Até o momento, ainda não foram realizadas sessões de constelação pelo CEJUSC em 

Macaé, recém-inaugurado. 

  Como estudo de caso, podemos destacar a situação da constelada Maria18, que tem 

alguns processos em tramitação no Poder Judiciário relativos ao seu relacionamento com o ex-

marido, sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se o 

processo de divórcio e o de guarda do filho do ex-marido, hoje com treze anos, e cuja mãe 

faleceu quando o menor tinha cerca de dois anos de idade. Para entendermos melhor o caso, 

deve-se salientar que a constelada informou ainda, ter sofrido agressões por parte do ex-marido, 

constituindo aquele em um relacionamento abusivo (SIMÕES, 2018). 

 Durante a constelação, foram posicionados os representantes da constelada e do ex-

marido, sem resultados efetivos. Em seguida foram posicionados os representantes da mãe e do 

pai da constelada, esclarecendo-se desde já, que a representação do pai da constelada foi feita 

pelo autor. Nesse ato, restou evidenciado um distanciamento da constelada em relação aos pais 

(SIMÕES, 2018).  

 Segundo a constelada, quando a mesma tinha cerca de nove anos de idade, começou a 

ser assediada pelo padrasto, tendo essa conduta prosseguido por alguns anos, até que, ao narrar 

os fatos para sua mãe, foi expulsa de casa, provocando uma ruptura efetiva no relacionamento 

das duas. Esse fato e a forma "fria" como a mãe a tratava, sem demonstrações de afeto, criaram 

um distanciamento dela em relação à mãe impedindo que fosse feito um resgate dessa relação 

durante a constelação (SIMÕES, 2018). 

 Ainda durante a sessão, restou claro que a constelada tinha uma visão positiva do pai, 

já falecido, indicando que ele poderia ser uma inspiração para seu processo de fortalecimento 

pessoal.  

 A consteladora19 destaca que o relacionamento da constelada com os pais, se refletiu no 

casamento, e que a ausência da figura paterna na vida da constelada, fez com que a mesma 

buscasse essa figura no relacionamento pessoal dela com o ex-marido. Nesse ponto, é preciso 

destacar que, embora a constelada tenha revelado possuir uma visão muito positiva do pai, o 

mesmo aparentava ser também um agressor, embora a constelada não tenha demonstrado essa 

percepção, idolatrando o pai. Na condução da constelação não se buscou alterar essa visão da 

constelada sobre o pai, porque esse não era o objetivo central do processo, que era, na verdade, 

auxiliá-la a encontrar um ponto de apoio afetivo, que pudesse fortalecê-la para enfrentar o 

                                                           
18 Nome fictício. Optou-se por atribuir um nome fictício à constelada para efeitos de preservação de sua 

privacidade. 
19 Dra. Karen Simões, Defensora Pública. 
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processo de divórcio. Assim, entendeu-se que era mais importante para ela naquele momento, 

chegar a esse ponto de equilíbrio pessoal, se reconciliando com esses sentimentos. Ao encontrar 

um ponto de equilíbrio, a pessoa recupera seu poder de escolha, o domínio sobre as decisões da 

própria vida, saindo assim, de uma posição de "vítima", de "refém", para uma posição de 

empoderamento (SIMÕES, 2018). 

 Durante a aplicação do método, verificou-se que a constelada encontrava-se em uma 

posição de "vítima", alienada das escolhas de sua vida, mostrando-se extremamente fragilizada 

e sem poder sobre a própria vida.  

 Essa condição de "vítima" fazia com que a constelada permanecesse em uma posição 

de dependência em relação ao ex-marido e agressor. A partir da realização da sessão de 

constelação se buscou fortalecer a constelada, para que a mesma pudesse encontrar "seu 

centro", seu ponto de equilíbrio, e poder dar prosseguimento ao processo de divórcio. Note-se 

que apesar da constelada, ter narrado os casos de agressão, a mesma dizia ainda amar muito o 

ex-marido, podendo, inclusive, vir a retomar o relacionamento (SIMÕES, 2018). 

 Ainda na sessão de constelação trabalhou-se a questão da constelada com o menor cuja 

guarda pleiteia no Poder Judiciário. O ex-marido da constelada está na iminência de ser preso, 

e como a mãe do menor já é falecida e eles não têm outros parentes, ela deseja continuar criando 

o menor. 

 Outro fato importante durante o processo, foi que apesar do distanciamento evidente em 

relação à mãe, a constelada conseguiu enfrentar a questão da ruptura, buscando uma conciliação 

com seus sentimentos, o que é decisivo no seu próprio papel de mãe adotiva (SIMÕES. 2018).  

  Os pais biológicos devem ser reverenciados pelos pais adotivos, para que a criança possa 

crescer reconhecendo esses pais adotivos. Também de acordo com a consteladora, o não 

reconhecimento dos pais biológicos pelos pais adotivos, ou a tentativa de negação de sua 

importância na vida do menor, pode gerar uma revolta ou rebeldia na criança adotada, que 

consequentemente, irá ter uma relação conturbada com os adotantes. Esse foi um outro ponto 

trabalhado na constelação (SIMÕES, 2018). 

 Nesse caso específico, pode-se dizer que a questão da dependência afetiva, é o ponto 

central do problema da constelada no seu relacionamento com o ex-marido. A falta de afeto 

recebido, fez com que a constelada reproduzisse em sua vida pessoal, os relacionamentos 

fracassados com os pais, deixando clara uma carência afetiva, que era suprida pelo amor ao 

marido, mesmo que esse a ferisse e subjugasse (SIMÕES, 2018). 

 Ao conseguir enfrentar os traumas do passado, e olhar de fora para dentro a sua relação 

com os pais, e com o próprio ex-marido, foi possível para a constelada, se colocar em uma 
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posição de igualdade com essas figuras, e não acima ou abaixo delas (SIMÕES, 2018).  

 Como consequência, após recriar os modelos de relacionamentos dos pais e do marido, 

espera-se que a constelada passe a criar modelos novos de relacionamentos, mais saudáveis e 

plenos, estando fortalecida para fazer novas escolhas, e se libertar daquela situação de agressão 

(SIMÕES, 2018). 

 Muitas mulheres persistem em relacionamentos abusivos, em decorrência da reprodução 

de modelos falhos aprendidos com os pais, naturalizados ao longo da vida. Somente encarando 

essas situações de trauma e dor a pessoa consegue criar novos modelos e recuperar seu livre 

arbítrio. 
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CONCLUSÃO 

 

  Ao final desse trabalho, podemos concluir que, o teórico Bert Hellinger, desenvolveu 

uma teoria direcionada a solução de conflitos familiares, a partir de diversos insights que teve 

ao estudar outros métodos de psicoterapia, como a teoria transacional de Eric Berne, 

fundamentada no estudo dos três estados de ego, a teoria do grito primal de Arthur Janov, que 

se baseia no encontro da harmonia do indivíduo pela liberação da dor primal de seus traumas 

mais profundos, a teoria do psicodrama de Jacob Moreno, baseada na busca da solução de 

conflitos pela dramatização dos problemas enfrentados pelos pacientes, com a finalidade de 

possibilitar um olhar externo aos problemas, a teoria das esculturas familiares de Virgina Satir, 

similares ao método do psicodrama de Jacob Moreno, além das influências de filósofos como 

Hegel e Kant. 

  A teoria das constelações familiares de Hellinger, fundamentada na harmonização das 

três ordens naturais, de precedência, pertencimento e equilíbrio, consegue fazer com que o 

indivíduo alcance o autoconhecimento, e se veja enquanto ser, dentro de um sistema, um 

conjunto, no qual sua posição e comportamento são determinantes para sua vida. 

 Como essa teoria busca a solução de conflitos, harmonizando o indivíduo com o 

coletivo, ela se aplica perfeitamente ao sistema jurídico, eis que, a função primordial do Poder 

Judiciário, nada mais é do que pacificar a sociedade. Ao dizer o direito, o juiz restabelece a 

situação de equidade nas relações, baseado naquilo que dito pela lei.  

 Porém, o grande volume de processos judiciais que tramita todos os anos no país, acaba 

por prejudicar a eficiência da prestação jurisdicional, porque os processos demoram muito a 

chegar a uma conclusão final, levando o sistema à exaustão. Um número grande de processos 

implica na necessidade de contratação de grande volume de pessoal, no gasto de material e 

tempo, dos operadores do direito, para dar prosseguimento aos feitos, que muitas vezes chegam 

a resoluções finais que não agradam as partes. 

 Dessa forma, os métodos de conciliação, que buscam solucionar os conflitos de forma 

célere e descomplicada, ajudam ao Poder Judiciário, porque reduzem o volume de trabalho, 

podendo auxiliar na melhora da qualidade do serviço prestado à população. Além disso, ajudam 

as partes a chegar a resoluções de conflitos mais harmoniosas porque feitas de comum acordo. 

 A técnica das constelações sistêmicas ajuda as partes, não apenas em questões pontuais 

do direito, mas também a compreender a origem do conflito que criou aquela demanda, 

auxiliando na solução definitiva do problema, evitando ainda a proposição de novas ações 

judiciais, como vimos nos casos apontados pelo juiz Sami Stoch, responsável pela introdução 
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do método no Judiciário Brasileiro. 

  Assim, quando utilizada no direito criminal, por exemplo, com presos com primeira 

condenação, ou com jovens infratores, pode fazer com que os mesmos, cheguem a reflexões 

sobre suas vidas que os levem a outros caminhos, sem a reincidência do delito, além de envolver 

os familiares e amigos nesse processo de cura da desordem pessoal. 

 Com os superendividados pode-se auxiliá-los a encontrar a razão de se efetuar gastos 

por impulso, que culminam na contração de dívidas impagáveis. 

 Nos casos de direito de família, pode-se auxiliar as partes a desfazerem conflitos por 

guarda de menores ou ajudar a pacificar separações e divórcios, como foi possível observar na 

pesquisa realizada junto ao Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na 

Comarca de Macaé. 

  No estado do Rio de Janeiro, o método vem sendo usado pelo Poder Judiciário, no 

âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania já criados, especialmente, 

no CEJUSC da Leopoldina, pelo juiz André Tredinnick.    

 Embora a Defensoria Pública no estado, ainda não esteja utilizando o método de forma 

institucional, na Comarca local, ele vem sendo utilizado com bons resultados, conforme 

informações fornecidas pela Defensora Pública responsável. Foi justamente no núcleo local, 

que o autor participou, na condição de representante, de uma sessão de constelação familiar, 

que veio a despertar o interesse pelo tema. Como foi possível verificar no item 4.2, essa 

constelação, foi realizada para uma mulher que buscava o divórcio e a guarda do filho do ex-

marido, tratando-se de uma relação abusiva. Ao final da sessão, restou a crença de ter 

contribuído para que a mesma possa encontrar um ponto de equilíbrio emocional que a permita 

sair dessa situação.  

  Pela experiência pessoal nessa constelação, acreditamos que se trata, de fato, de um 

método que pode trazer resultados positivos para os constelados. Mais do que isso, é possível 

afirmar que a utilização da teoria das constelações sistêmicas, ou familiares, no âmbito do Poder 

Judiciário no Brasil, constitui uma das maiores inovações práticas e teóricas do Direito 

Brasileiro dos últimos anos, que pode vir, concretamente, a auxiliar na melhoria da qualidade 

da prestação jurisdicional no país. 
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