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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise da utilização da terapia denominada 

“Constelação Familiar Sistêmica”, criada pelo psicanalista Bert Hellinger, nos litígios 

de Direito de Família. Os litígios de família têm características peculiares, pois se 

revestem das mais profundas emoções e os mais intensos sentimentos, o que levou 

o legislador, ao elaborar a nova legislação processual civil, criar um procedimento 

especial destinado às ações de família, concentrando todos os esforços na busca da 

solução consensual. Os métodos adotados para tanto não se restringem às sessões 

de mediação ou conciliação, autorizando o legislador que as partes possam utilizar 

outras formas alternativas para solução do conflito. Neste ponto, a Constelação 

Familiar Sistêmica é visada como forma de atingir a autocomposição, apresentando 

resultados significativos e satisfatórios. Para tanto, a pesquisa abordará o uso da 

referida terapia nas demandas familiares, os resultados obtidos e qual o impacto de 

sua utilização para as relações famílias. 

INTRODUÇÃO 

Dentre as demandas que percorrem pelo Poder Judiciário, não há dúvidas de que as 

que versam sobre direito de família possuem as maiores cargas emocionais e 

sentimentais. A família é o maior alicerce das pessoas para seu desenvolvimento e 

instrumento para promoção da dignidade humana. Por conta desta peculiaridade, o 

legislador, ao elaborar uma nova codificação para o Processo Civil, construiu um 

procedimento especial, destinado a atender as ações de família, de modo a adequar 

o processo civil a essas características especiais. Alterações significativas com 

relação ao procedimento comum podem ser traduzidas na busca máxima pela 

resolução do conflito de maneira consensual.  

Um dos pilares que sustentam a nova sistemática processual, as formas 

consensuais de resolução de conflito ganharam maior campo com o advento do 

Novo Código de Processo Civil, potencializadas no procedimento especial das ações 

de família. Dentro desse cenário, os operadores do Direito passaram a adotar meios 

que não só os recorrentes, como a mediação e conciliação.  

Ganhou espaço no Poder Judiciário, dentro das demandas familiares, a utilização da 

terapia denominada Constelação Familiar Sistêmica. Tal método fenomenológico 

consiste, basicamente, em sessões em uma pessoa denominada “consteladas” 

escolhe outras pessoas que exerça o papel de determinado membro da família, 

atuando como tal. Dentro dessas sessões, marcadas por movimentos e 



questionamentos, ao final, visa-se a busca do motivo pelo qual o litígio se originou e, 

com isso, através do diálogo entre os membros, buscar a solução. A problemática 

está na análise dos dispositivos supracitados, com o intuito de esclarecer o cenário 

com o qual foram colocados, bem como seus alcances.  

A problemática reside, portanto, na análise do uso da terapia em comento nas ações 

de família, os resultados obtidos e as consequências nas relações familiares. 

OBJETIVOS 

a) analisar o novo procedimento especial que o Código de Processo Civil de 2015 

destinou às demandas familiares, com ênfase na busca de soluções alternativas 

para a resolução da lide; 

b) analisar os procedimentos concernentes à terapia da Constelação Familiar 

Sistêmica; e, 

c) analisar os resultados obtidos pelo Poder Judiciário com a utilização dessa 

terapia, e seu impacto na relação familiar. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas processuais civis, através dos princípios constitucionais 

processuais, e, posteriormente, com o amparo da doutrina e análises casuísticas, o 

estudo dos reflexos da utilização da terapia da Constelação Familiar Sistêmica nas 

demandas familiares e na relação familiar. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao construir uma sistemática processual pautada por soluções alternativas de 

conflitos, de movo a retirar do Estado o intenso dever de pronunciar a resolução da 

demanda, o legislador fomentou as partes a busca pela autocomposição. Busca-se, 

desta forma, uma mudança na cultura brasileira, acostumada a “terceirizar” seus 

problemas para uma terceira pessoa – neste caso, o Estado – a solução. 

Essa solução pode estar não necessariamente na condução de sessões de 

mediação ou conciliação, mas, sim, em terapias que submetam as partes em poder 

descobrir a essência de um litígio em uma compreensão mais profunda. A 

Constelação Familiar Sistêmica, embora fenomenológica, conseguiu atingir esse 

nível de intensidade, com número grande de resultados positivos. 

Pelo trabalho estar em desenvolvimento, foram selecionados diversos materiais, 

dentre eles artigos científicos, doutrina, notícias, dados estatísticos, cuja perspectiva 



gira em torno da utilização da terapia da Constelação Familiar Sistêmica e seus 

benefícios para as relações familiares. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se chegar, preliminarmente, a três conclusões: a) o Novo Código de Processo 

Civil não limita os métodos alternativos de solução de conflitos nas sessões de 

mediação ou conciliação, autorizando as partes buscarem outras formas para tanto; 

b) a terapia Constelação Familiar Sistêmica é fenomenológica; c) a terapia 

Constelação Familiar Sistêmica tem sido aplicada em diversos Estados, obtendo 

êxito na solução de conflitos de direito de família. 
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