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RESUMO 

O aumento populacional e a evolução da sociedade fazem com que aumente a demanda 
de problemas levados ao judiciário brasileiro para que haja a solução da lide. O 
conglomerado de processos vai ficando cada vez maior e muitos não são solucionados de 
forma efetiva e rápida; outros demoram anos e anos para que o problema seja julgado, 
porém, às vezes, não solucionado. Contudo, estamos presenciando uma evolução muito 
positiva relacionada ao destravamento das demandas processuais e suas enormes custas 
ao Estado Brasileiro. Com a evolução dos métodos alternativos de soluções de conflitos, 
especialmente a Mediação e a Conciliação, que são utilizados desde que o mundo e suas 
civilizações surgiram, o Poder Judiciário tem conseguido resolver as problemáticas de uma 
maneira mais eficaz e rápida. Ao lado das citadas técnicas, atualmente tem-se a 
Constelação aplicada nos conflitos trazidos ao Poder Judiciário brasileiro. O que tem feito 
com que a nossa justiça tenha maior êxito nas resoluções de conflito de forma pacífica e 
célere. E este trabalho tem como objetivo estudar essas ferramentas e ainda, mostrar a 
eficiência da Constelação no processo civil brasileiro.  
 
 
Palavras-chave: Constelação; Mediação; Conciliação; Poder Judiciário; Celeridade. 
  



 
 

ABSTRACT 

The population growth and the evolution of society increase the demand for problems 
brought to the Brazilian judiciary in order to have a solution to the dispute. The volume of 
lawsuits getting more and more and a many of them are not solved, effectively and quickly.  
Others spending years and years for the problems to be stands trial, nevertheless 
sometimes remain unsolved. However, we are verified a very positive evolution related with 
the release of the lawsuit demands and their enormous fees and charges to the Brazilian 
State. As the evolution of alternative dispute resolution, especially Mediation and 
Conciliation, which have been used since the world and its civilizations emerged, the 
judiciary has been able to solve problems in a more effective and quick way. In addition to 
the mentioned techniques, currently there is the Constellation applied in conflicts brought to 
the Brazilian judicial system, which has made our justice more successful in resolving 
conflicts, peacefully and quickly. This work aims to study these tools and also demonstrate 
the Constellation’s efficiency in the Brazilian civil procedure. 
 
 
Keywords: Constellation; Mediation; Conciliation; Judiciary; Celerity.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

As alternativas pacificadoras ou meios alternativos de conflitos ganharam uma maior 

visibilidade tanto judicialmente quanto extrajudicial pela celeridade que os mesmos 

oferecem para resolução dos vários meios de lide. 

Os meios alternativos de resolução de conflitos existem desde o início da civilização, onde 

há pessoas existem conflitos e estes passaram a serem trabalhados em algumas 

comunidades como a principal ferramenta, pensando na pacificação do problema, sem 

utilizar força física. 

Com a resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei 13.140 da Lei de 

Arbitragem do Código de Processo Civil, acredita-se que com estes métodos sendo 

aplicados tanto dentro como fora do poder judiciário, a quantidade de processos irá diminuir 

e os gastos serão muito menores. 

A implantação destes métodos gera uma expectativa muito positiva para os envolvidos, 

pois a morosidade será muito menor, e a celeridade e eficiência terão maior êxito com a 

aplicabilidade destas técnicas. 

Na conciliação o conciliador será o facilitador para a solução da lide, ele trará soluções e 

opiniões visando resolver o problema entre as partes. 

Já na mediação, o mediador através de indagações e não alternativas ou falas 

direcionadas, irá tentar da melhor maneira possível fazer as partes refletirem e pensarem 

se realmente o problema é tão absurdo que não possa ser resolvido. 

Ambos, tanto conciliação como mediação são completamente imparciais no quesito de 

privilegiar um ou outro lado da lide, tudo que é tratado nestes ambientes são extremamente 

sigilosos e não podem fazer parte do processo. 

Este outro método que iremos falar agora é um pouco diferente, mas, muito importante e 

especial para algumas lides em si, geralmente mais trabalhado na vara da família, porém 

está ganhando vasto terreno com suas aplicações.  Direito sistêmico como é conhecida a 

constelação mexe com o íntimo de cada indivíduo, faz com que o mesmo vá buscar em seu 

íntimo ou inconsciente a causa raiz do problema que está vivendo naquele momento. Estas 

sessões são marcadas com todos os envolvidos no problema e geralmente a psicologia ou 
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alguém capacitado na técnica de constelação sempre estão presentes para administrar as 

reuniões. 

Este método específico foi fundado pelo alemão Bert Hellinger e disseminado em nosso 

país pelo juiz Sami Storch do Estado da Bahia. 

Todas as técnicas citadas acima vêm se mostrando muito eficazes e importantes para a 

resolução dos conflitos, aumentando muito a celeridade processual e extraprocessual. 
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1. DOS VÁRIOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

 

O Brasil dispõe a mais de 10 anos de iniciativas pacificadoras como a Conciliação, 

Mediação e a Constelação. Estes métodos e iniciativas ganharam uma maior visibilidade 

perante o Poder Judiciário devido a uma quantidade muito grande de processos e o 

aumento da morosidade para a resolução dos mesmos.  

Entretanto, é importante ressaltar que os citados meios alternativos de solucionar conflitos 

podem ser utilizados não somente pelo Poder Judiciário, mas também por qualquer outra 

instituição, como uma igreja, escola, delegacia, qualquer lugar onde há o convívio de 

pessoas.  

Na intenção de minimizar o trabalho do Poder Judiciário e desafoga-lo; é que foram criados 

esses métodos através da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, da Lei 

da Mediação n. 13.140, Lei de Arbitragem (Lei 13.129), e o próprio Código de Processo 

Civil (Lei 13.105), dentre outras legislações que recepcionaram tais técnicas.  

Quanto à Resolução n. 125/2010 do CNJ, criou-se uma política nacional voltada à “cultura 

da pacificação”, abriu o caminho para a instituição de uma “Política Nacional de 

Tratamentos dos Conflitos”. Mais do que a regulamentação de condutas e a fixação de 

procedimentos, seus dispositivos foram idealizados para exercerem um papel 

predominantemente educativo e muito pouco sancionatório. (BRAGA NETO, 2019).  

O plano era, na terminologia de um de seus principais incentivadores, a disseminação de 

uma “cultura da paz”, em comparação à “cultura da sentença”, que caracterizaria o perfil 

litigante na sociedade brasileira (art. 2o da Res. 125). 

Existem variadas vertentes dentro do Direito, porém as ferramentas citadas estão ganhando 

cada vez mais espaço, acredita-se que a adoção dos métodos conciliatórios resultará em 

diminuição de processos em tramitação, como também um avanço parcial no aspecto 

qualitativo em relação a jurisdição estatal.  

A implantação destes métodos de resolução de conflitos gera uma expectativa muito 

positiva para os envolvidos na trama judiciária, pois fará com que estas demandas sejam 

absorvidas mais rapidamente, diminuindo a morosidade do judiciário. São formas de 

resolução de conflitos que não exigem gasto algum para o Estado e se bem executadas 

trará maior celeridade e eficiência na solução dos conflitos.  
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Os meios alternativos são chamados de “alternativos”, porque ainda não estão sendo 

utilizados como forma de processo, existe uma preocupação muito grande por parte do 

judiciário em solucionar os conflitos sem utilizar-se do processo em si, o baixo custo e a 

efetividade destes métodos são muito surpreendentes, um processo que se arrastaria por 

anos pode simplesmente ser solucionado em dias ou horas (CORREA; FERREIRA, 2018). 

Importante frisar que independente de cor, credo, raça, etnia... a justiça e seus métodos 

visam sempre proporcionar a paridade ou igualdade (isonomia) entre as decisões, a justiça 

deverá sempre balancear e analisar suas decisões beneficiando o que realmente se verifica 

como justo. 

Quanto à Constituição Federal promulgada em 1988, concedeu à família proteção especial 

do Estado, considerando a base de uma sociedade. E nos conflitos familiares levados ao 

Poder Judiciário, esses métodos aparecem como um meio pacifico e manso de solução 

desses litígios. Ainda, a Constituição Federal presa pela solução pacifica dos conflitos. 

Objetivo este consagrado no artigo 4, VII da citada Carta.  Ainda, o mesmo diploma legal 

privilegia o princípio da celeridade do processo, especialmente no artigo 5, LXXVIII. 

 

1.1. DA MEDIAÇÃO 
 

A mediação é um procedimento para resolução de controvérsias que se enquadra como 

um dos métodos alternativos à clássica litigância no judiciário. Consiste num terceiro 

imparcial (mediador) assistindo e conduzindo duas ou mais partes negociantes a 

identificarem os pontos de conflito e, posteriormente, desenvolverem de forma mútua 

propostas que ponham fim ao conflito.  

 O mediador participa das reuniões com as partes de modo a coordenar o que for discutido, 

facilitando a comunicação e, em casos de impasse, intervindo de modo a auxiliar a melhor 

compreensão e reflexão dos assuntos e propostas, mas nunca impondo às partes uma 

solução ou qualquer tipo de sentença (CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2020).  

Neste sentido, as características essenciais de um mediador são:  
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i) a ausência de preferência em determinar o conteúdo do que for acordado 
pelas partes;  
ii) ausência de autoridade para impor uma decisão vinculante às partes e;  
iii) saber que as partes não chegam a um acordo completo até que cada parte 
aceite todos os termos do acordo. Não se trata de uma escolha arbitrária por parte 
de alguém, mas sim de uma composição de base negocial a que as partes chegam 
com o auxílio de um terceiro neutro que facilita a comunicação e permite muitas 
vezes que as questões colocadas na mesa de negociação "fluam" com maior 
naturalidade. (SILVA, 2010).   
 
 

 O termo mediação deriva do latim “mediare” que dentre outros significados é o de intervir 

(SERPA, 1999). Significa, então, intervir de maneira pacífica, imparcial na solução de 

conflitos.   

 Quanto ao campo de aplicação deste método, ele é muito vasto, sendo utilizado em 

conflitos comerciais, empresariais, civis, familiares, trabalhistas, internacionais.  

Tem-se a Lei 13.140/2014, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de 

solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública. O artigo 2º desta lei traz os princípios que fundamentam a mediação: “I - 

imparcialidade do mediador; II - isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; 

V - autonomia da vontade das partes; VI - busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII 

- boa-fé” (BRASIL, 2015b). 

E ainda o mesmo dispositivo legal, assim complementa “§ 1º Na hipótese de existir previsão 

contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de 

mediação. § 2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação” 

(BRASIL, 2015b). 

No artigo 3º da referida lei, o legislador delimita a aplicabilidade da mediação, quando 

determina que esse instrumento seja usado quando a matéria em discussão versar sobre 

direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Assim dispõe: 

“§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. § 2º O consenso das 

partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, 

exigida a oitiva do Ministério Público” (BRASIL, 2015b). 

Essa lei foi promulgada em junho de 2015, mais conhecida como Lei de Mediação. Ela 

regula como será feita a mediação comercial, pública ou privada no Brasil. Existem diversas 

Câmaras que podem administrar um procedimento de mediação, como o Centro de 

Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC). 



15 

 

Quanto ao desenvolvimento da mediação, antes de ter a aceitação, a mediação foi utilizada 

com maior frequência em conflitos entre indivíduos, para mais tarde passar a se tornar mais 

popular no ambiente empresarial. 

Como seu uso passou a surtir efeitos muito positivos, alguns experimentos foram realizados 

para futuramente implementar este método no sistema judicial norte-americano. E por ter 

sido bem sucedida, a mediação passou a ser incluída em algumas leis relacionadas ao 

"Setor Público de Relações do Trabalho", criando também agências vinculadas à 

Administração Pública com o intuito de propiciar uma nova alternativa aos trabalhadores 

insatisfeitos com as condições de trabalho (VENTRICE, 2015).  

A mediação passou a estar presente nas disputas envolvendo controvérsias de vizinhanças 

e comunidades, mas o setor que propulsionou este método foi o da educação. Por existirem 

casos em que os pais de crianças tinham reclamações que poderiam virar demandas 

judiciais, constatou-se poderia ser frutífera a reunião de pessoas envolvidas diretamente 

nos conflitos com um mediador (WIKIPÉDIA, 2019).  

Com a percepção de que a mediação era capaz de atingir assuntos, sentimentos e 

emoções que o ambiente judicial impedia impondo, quase sempre uma solução 

desagradável para uma das partes, seu âmbito passou a abranger os conflitos familiares. 

Com o passar dos anos inevitavelmente este método se expandiu e passou a fazer parte 

de disputas públicas e inclusive para solucionar questões durante processos judiciais. 

Assim, os mediadores passaram cada vez mais a lidar com assuntos repetitivos, o que lhes 

propiciou adquirir experiência, permitindo-lhes estabelecer regras e formas mais 

específicas (WIKIPÉDIA, 2019).  

A Lei de Mediação contém 48 artigos distribuídos em dois capítulos bastante distintos. Seu 

capítulo I cuidou da regulamentação processual da mediação judicial e inovou 

substancialmente ao regulamentar a mediação extrajudicial e o capítulo II se voltou à 

criação de alternativas para os processos judiciais que envolvem a administração pública – 

o que foi chamado de “autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de 

direito público” (BRASIL, 2015b); aliás, a maior parcela do acervo de processos dos 

tribunais brasileiros. 

Ainda que não considerada estritamente obrigatória (“Ninguém será obrigado a permanecer 

em procedimento de mediação” - art. 2o, §2º (BRASIL, 2015b)), o comparecimento à 

primeira reunião é obrigatório quando houverem firmado cláusula compromissória de 
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mediação (art. 2o, §1o). O mesmo não pode ser dito da audiência de conciliação prevista 

no CPC (art. 334), cuja designação e comparecimento das partes tem se considerado 

praticamente obrigatório diante da complexa regra de dispensa conjunta pelas partes (§4o) 

– embora, na prática, ainda seja comum a não designação das audiências, a despeito da 

clareza do texto da lei. 

Os mediadores, designados pelo tribunal ou escolhido pelas partes, sujeitam--se a regras 

de imparcialidade (hipóteses de impedimento e suspeição) equivalentes às do juiz e estão 

protegidos pela regra da confidencialidade (não podem ser árbitros nem convocados como 

testemunhas em causas relacionadas, art. 7o).  

Mediadores extrajudiciais estão sujeitos a menos requisitos que os judiciais: “qualquer 

pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, 

independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 

associação” (BRASIL, 2015b), nos termos do art. 9o.    

Mediadores judiciais, por sua vez, precisam ser graduados há pelo menos dois anos, 

capacitados em mediação em instituição reconhecida e requisitos mínimos de formação 

(art. 11), inscritos em cadastros dos tribunais e, em princípio, remunerados (art. 13). 

Diferentemente dos mediadores extrajudiciais, os mediadores judiciais não precisam ser 

aceitos pelas partes (art. 25). 

 Os procedimentos de mediação seguem um corpo restrito de algumas regras gerais e 

outras específicas de cada modalidade, judicial e extrajudicial. O procedimento geral prevê 

uma primeira reunião (em que o mediador deve, necessariamente, alertar as partes sobre 

a regra da confidencialidade), a possibilidade de concomitância com processo arbitral ou 

judicial, de concessão de medidas de urgência pelo árbitro ou juiz, bem como a previsão 

de formas conjuntas ou separadas de reuniões (o chamado caucus) e ainda outorga 

eficácia executiva do termo de acordo (judicial ou extrajudicial, dependendo se homologado 

ou não) (BRASIL, 2015b). 

A regulamentação da mediação extrajudicial na Lei parece ser a principal inovação da Lei, 

considerando a natureza privada desta atividade. São regulados, por exemplo, a forma e o 

prazo de resposta ao convite para iniciar o procedimento (art. 21), a opção pela previsão 

contratual de mediação e os seus requisitos e hipóteses de ocorrência (art. 22, com 

destaque para a substituição da “cláusula cheia” de mediação pela indicação de 

regulamento, a possibilidade de cláusula incompleta e a determinação para a suspensão 
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judicial da arbitragem ou procedimento judicial se houver clausula de mediação sob 

condição ou termo). E, ainda, a inovadora hipótese de a parte vencedora em ação judicial 

responder por 50% das custas sucumbenciais se, existindo cláusula de mediação 

incompleta, ela não comparecer à primeira reunião (art. 22, § 2o, IV) (BRASIL, 2015b). 

A mediação judicial, por sua vez, porque realizada no âmbito do Poder Judiciário, depende 

de uma estrutura mais complexa e de regras mais detalhadas, objeto dos artigos 24 e ss. 

da LM. Pode acontecer antes da instauração do processo (pré-processual) ou após 

(processual) e o procedimento deve ser concluído em até sessenta dias. As audiências são 

realizadas nos centros judiciários de solução de conflitos, já previstos pela Res. 125. A 

designação é obrigatória se não for o caso de extinção imediata do feito (inépcia ou 

improcedência liminar, art. 27 da LM). 

 As regras de confidencialidade, pela sua importância para o bom resultado da mediação, 

ganharam uma seção própria na Lei de Mediação, a última seção do Capítulo I (arts. 30 e 

31).  

No modelo brasileiro, a regra da confidencialidade, definida como a impossibilidade de 

qualquer informação relativa à mediação ser revelada em processo judicial ou arbitral, 

vincula todo aquele que participar, direta ou indiretamente, do processo: mediador, partes, 

prepostos, advogados, assessores técnicos e “outras pessoas de confiança (das partes)” 

(FEDERAÇÃO CATARINENSE DAS ENTIDADES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, 

2015). 

O segundo capítulo da Lei de Mediação trata, por sua vez, da “autocomposição de conflitos” 

pela Administração Pública. Neste caso, o modelo de resolução consensual de conflitos é 

um tanto distinto do da mediação judicial e extrajudicial.  

Baseia-se na estrutura de “câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos”, 

criadas pelo Poder Público no âmbito dos seus órgãos de advocacia pública, subordinados 

a um regime de autorizações especiais para transação de interesses públicos e com 

competência para dirimir conflitos dos órgãos públicos entre si, para avaliar pedidos de 

resolução de conflitos com participares e firmar termos de ajustamento de conduta (art. 32). 

O resultado da autocomposição feita nas Câmaras administrativas tem eficácia executiva 

de título extrajudicial (ALBUQUERQUE, 2017).  

Os conflitos que envolvam a Administração Pública Federal são objeto de seção específica 

da Lei de Mediação (seção II, do capítulo II, arts. 35 a 40). Neste caso, em se tratando de 
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conflitos com particulares, a controvérsia jurídica pode ser objeto de autocomposição 

veiculada por transação através de pedido de adesão feito por interessado a resolução 

administrativa baseada em autorização do Advogado-Geral da União com base em 

jurisprudência superior ou parecer do mesmo autorizado pelo Presidente da República. O 

pedido de adesão implica renúncia a direito eventualmente objeto de processo judicial ou 

administrativo em trâmite.  

Nos casos de conflitos entre órgãos da própria Administração Federal, a Advocacia-Geral 

da União realizará a composição extrajudicial sobre a controvérsia jurídica ou, se não 

houver acordo, irá “dirimi-la” (art. 36, §1o) – locução que, embora genérica, sugere que a 

AGU decidirá propriamente o caso, adjudicando-lhe uma solução aproxima-se de verdade4. 

A execução do resultado da autocomposição, por sua vez, pode ser feita por adequação 

orçamentária (art. 36, §2o). 

Esta seção ainda prevê outras hipóteses de autocomposição para os casos de conflitos 

envolvendo a Administração Pública Federal e Estados, Distrito Federal e Municípios 

(submissão facultativa à Advocacia-Geral da União, art. 37) e controvérsias jurídicas em 

matéria tributária que envolva a Receita Federal (em que a autocomposição e regras da LM 

terão aplicação sensivelmente restrita). Vale destaque para a regra do artigo 39, que 

condiciona a propositura de ações judiciais entre órgãos da administração pública federal 

à prévia autorização do Advogado-Geral da União. 

Dentre as disposições finais da Lei de Mediação, merece menção a extensão da lei, no que 

couber, às mediações comunitárias e escolares e as realizadas em serventias extrajudiciais 

(art. 42); a reprodução da mesma ressalva da Res. 125 quanto à mediação nas relações 

de trabalho (art. 42, §único); a possibilidade dos órgãos da administração pública criarem 

câmaras para resolução de conflitos sobre atividades reguladas ou supervisionadas, entre 

particulares; as modificações na Lei 9.469/1997 para regular a competência para as 

autorizações de acordos ou transações sobre litígios por empresas públicas e autarquias 

federais; e, por fim, a reprodução da permissão a que a mediação seja feita pela internet 

ou outro meio de comunicação a distância, desde que com o consenso das partes. 
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1.2. DA CONCILIAÇÃO 
 

A conciliação é um mecanismo em que as partes, auxiliadas por um terceiro, neutro e 

imparcial, identificam as questões conflituosas e, ao final, conseguem resolver seus 

conflitos de forma harmônica. Aqui, busca-se a rápida solução, um acordo para 

cumprimento; é mais direta, pontual, em virtude da matéria tratada (geralmente 

inadimplementos ou problemas pontuais). 

Saliente-se, todavia, que nenhum método de autocomposição impede que as partes 

busquem o Poder Judiciário, portanto não há violação a direito algum do cidadão; ao revés, 

ela procura a pacificação social, já que permite que as próprias partes, de per si, antes do 

ingresso de uma ação ou, em seu curso, e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

cheguem a uma adequada solução para as desavenças existentes (HERGEMÖLLER, 

2019). 

Desta feita, é possível notar que, através da conciliação, as partes, por meio e com a ajuda 

de um terceiro, que não um juiz, buscam a resposta mais adequada para um obstáculo 

existente. A conciliação pode ser exercida dentro do Fórum ou fora dele, e neste caso, será 

apenas homologada (assinada) pelo magistrado para produzir efeitos. 

 A conciliação não é algo novo, faz parte da história do Brasil desde a fase colonial. Já nas 

Ordenações Filipinas, de 1603, que estiveram em vigor no país até a independência e a 

promulgação de legislação própria, e em substituição à legislação reinícola, é possível 

encontrar expressa preocupação pela solução consensual dos conflitos de interesses 

(ALMEIDA, 1870).  

 Em 1824 surge a primeira Constituição do Brasil e com ela se vê a previsão da solução 

pacífica de conflitos de interesses, em seu art. 161, que dispunha que, “sem se fazer constar 

que se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo algum”. Em 1832, 

o procedimento de conciliação também foi disciplinado na “Disposição Provisória acerca da 

administração da Justiça Civil” (BACELLAR, 2016). 

 Ocorre que, com a Proclamação da República, a Conciliação caiu em desuso, foi deixada 

de lado, desaparecendo por completo, sendo possível afirmar que a partir daí a ideia de 

conflituosidade cresceu exponencialmente, fazendo com que no Brasil não se consolidasse 

a política de solução pacificada de conflitos (SOUZA, 2014). 
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Atente-se que a conciliação não deve ser confundida com a mediação (outro instrumento 

de pacificação social), uma vez que a conciliação deve ser utilizada sempre que não existir 

vínculo anterior entre as partes, e isso de fato é muito importante, uma vez que, na 

conciliação, o que existe é um problema pontual, específico, e assim se busca uma resposta 

rápida para aquela avença momentânea, ao contrário da mediação, em que os conflitos 

são provenientes de relações continuadas e, assim, demandam maior participação do 

mediador (TAKAHASHI, 2019).  

As técnicas utilizadas na mediação e na conciliação, embora parecidas, possuem pontos 

diversos, por isso é importante saber o momento em que deve ser utilizada uma ou outra. 

Exemplificando, tem-se a conciliação nos casos de batida de veículos, entrega incorreta de 

alguma mercadoria, vícios ou defeitos em produtos ou prestação de serviços. Já a 

mediação se observa nos casos de conflitos familiares, de conflitos de vizinhos, em que as 

relações entre as partes são constantes, cotidianas, continuadas, o que demanda maior 

atenção do mediador (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS, 2019). 

A importância da conciliação é visível e real, pois agora o conciliador passou a ser tratado 

como auxiliar da justiça pelo Código Processual, ao lado do perito, do oficial de justiça, do 

intérprete, entre outros, fato esse completamente inovador. 

 Esse conciliador, justamente por ser um terceiro, neutro, deverá estar preparado para atuar 

mais próximo das partes, buscando um diálogo entre elas para, ao final, obter-se, de 

maneira cordial, a satisfação dos interesses buscados. Isso gera nos contendores a 

sensação de que realmente seu conflito foi resolvido, o que não ocorre, muitas vezes, 

quando se obtém uma sentença judicial. 

Quanto aos princípios norteadores da Conciliação, o Superior Tribunal de Justiça cita os 

seguintes princípios, como normas principiológicas que o conciliador deve seguir, sob pena 

de transformar o acordo firmado em um acordo nulo, sem poder gerar consequências 

jurídicas às partes, senão vejamos:  

 
 

Confidencialidade: a sessão de conciliação visa a aproximar as partes, para que 
alcancem a melhor alternativa para eliminar eventual impasse existente entre elas. 
Ocorre que o conciliador, muitas vezes, tem conhecimento de algum detalhe 
importante da vida das pessoas, mas no exercício de sua função não pode, de forma 
alguma, deixar que terceiros tenham conhecimento das informações obtidas, salvo 
com expressa autorização das partes. Não pode, também, ser testemunha ou 
advogado de nenhuma delas, ressalvada a observância das normas de ordem 
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pública e a violação da lei. Portanto, o que acontecer na sessão de conciliação não 
pode ser repassado a ninguém. 
Competência: o conciliador deve realizar os cursos de formação e aperfeiçoamento 
determinados por lei. 
Imparcialidade: o conciliador não pode favorecer, privilegiar nenhuma das partes, 
deve assegurar isenção de ânimo, não pode “dar dicas” a ninguém, deve atuar de 
maneira séria, atua como auxiliar e não como juiz. 
Independência e autonomia: o conciliador deve ser independente, ou seja, deve 
atuar de forma livre, sem nenhum tipo de pressão ou constrangimento, e deve ter 
autonomia em seus atos, em suas sessões, não sendo obrigado a redigir um acordo 
ilegal, fora dos ditames legais. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2016) 
 
 

Quanto ao procedimento da conciliação há regras que precisam ser observadas. Essas 

regras têm por objetivo um adequado desenvolvimento, engajamento e comprometimento 

das partes envolvidas. Entretanto, deve ser observado que a existência de regras de 

procedimento para a conciliação gera também segurança jurídica a todos os envolvidos no 

processo conciliatório. 

Segundo o art. 2º do Anexo III – Código de ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, 

da Resolução CNJ 125/2010, o conciliador deve agir de acordo com os ditames abaixo 

elencados: 

 
 
I – Informação – dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a 
ser empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, informando 
sobre os princípios deontológicos referidos no Capítulo I, as regras de conduta e as 
etapas do processo. 
II – Autonomia da vontade – dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos 
envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não 
coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do 
processo e de interrompê-lo a qualquer momento 
III – Ausência de obrigação de resultado – dever de não forçar um acordo e de não 
tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, 
criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles. 
IV – Desvinculação da profissão de origem – dever de esclarecer aos envolvidos 
que atuam desvinculados de sua profissão de origem, informando que, caso seja 
necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer área do conhecimento 
poderá ser convocado para a sessão o profissional respectivo, desde que com o 
consentimento de todos. 
V – Teste de realidade – dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um 
acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exequíveis, 
gerando o comprometimento com seu cumprimento (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2010). 
 
 

É possível notar que o conciliador deve estar extremamente preparado, deve esclarecer às 

partes sobre a conciliação, suas principais características, de forma precisa, sem deixar 

margem de dúvida sobre nenhuma etapa do procedimento. 
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 O conciliador não pode interferir no resultado final que é obtido pelas partes, não pode 

“sentenciar”, emitir opiniões. O conciliador deve “esquecer” sua profissão primitiva, 

deixando de lado juízos de valor; deve seguir apenas no auxílio dos jurisdicionados. Não 

compete e nem é função do conciliador dar respostas aos anseios das partes. Tal atitude 

deve ser deixada de lado. Ele deve, isso sim, auxiliar para que as partes cheguem por si 

sós a um acordo (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, 2016). 

 Assim, é possível notar que o conciliador deve, ao exercer seu mister, observar todas 

essas regras de conduta acima mencionadas, sob pena de não exercer adequadamente 

sua função, tornando-a inócua. Daí a necessidade de cursos de capacitação, de formação 

a todos aqueles que desejam exercer essa primordial função. 

Portanto, neste primeiro capitulo foi de extrema importância trazer algumas regras e 

princípios básicos da Conciliação e da Mediação, como técnicas clássicas e bastantes 

utilizadas pelo Poder Judiciário, ao lado e com o mesmo espírito pacificador contido na 

Constelação - essa objeto principal da presente monografia, que será tratada em capitulo 

próprio.  
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2. DOS MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E SUA APLICABILIDADE NO 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 
  

 

Os mecanismos não jurisdicionais de solução de conflitos não são uma criação do século 

XX. Sempre houve, em cada sociedade e em cada época, maior ou menor propensão a 

mecanismos de justiça formais e centralizados no Estado ou, por outro lado, a mecanismos 

menos formais e com menor ou nenhuma presença estatal (ROBERTS & PALMER, 2005, 

p. 3 Apud OLIVEIRA, 2013). 

A vida em sociedade cada vez mais evoluída gera demandas das mais diferentes formas 

relacionadas ao direito. Na grande maioria das vezes as pessoas tentando resolver seus 

conflitos acabam provocando ou procurando o meio judicial para auxiliá-las. E isso gera 

uma enorme morosidade no sistema, que não possui condições de resolver rapidamente 

todos os processos que diariamente são distribuídos. 

Percebeu-se então que o judiciário inchado de tantos processos e muito moroso em suas 

ações, teria que encontrar saídas para dar conta de tamanha demanda, maneiras diversas, 

porém eficazes, de satisfazer os anseios sociais. E a autocomposição foi uma das 

ferramentas interessantes para se aplicar auxiliando e acelerando a resolução de processos 

ou litígios de variadas formas. Porém, os métodos auto compositivos não são uma 

descoberta, eles sempre existiram cada qual com suas dinâmicas inseridos em 

determinadas sociedades (OLIVEIRA, 2013).  

 Como já descrito no capitulo anterior, na conciliação existe um terceiro imparcial para 

auxiliar as partes a chegarem a um consenso, porém o conciliador traz ideias e tipos de 

soluções daquele conflito com o objetivo de resolver da melhor maneira possível o litígio. A 

conciliação é um mecanismo em que as partes, auxiliadas por um terceiro, neutro e 

imparcial, identificam as questões conflituosas e, ao final, conseguem resolver seus 

conflitos de forma harmônica. Aqui, busca-se a rápida solução, um acordo para 

cumprimento; é mais direta. 

Na mediação, o terceiro neutro e imparcial trabalhará “mais a fundo” no problema, uma vez 

que esse método é utilizado para tentar resolver conflitos em que existem relações 

próximas com as partes, geralmente relações familiares, de vizinhança, entre outras. 

Não são técnicas novas, faz parte da história do Brasil desde a fase colonial. Já nas 

Ordenações Filipinas, de 1603, que estiveram em vigor no país até a independência e a 
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promulgação de legislação própria, é possível encontrar expressa preocupação pela 

solução consensual dos conflitos de interesses (LEITE, 2017).  

Em 1824 surge a primeira Constituição do Brasil e com ela se vê a previsão da solução 

pacífica de conflitos de interesses, em seu art. 161, que dispunha que, “sem se fazer constar 

que se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo algum”. Em 1832, 

o procedimento de conciliação também foi disciplinado na “Disposição Provisória acerca da 

administração da Justiça Civil” (SILOTTI, 2017).   

Ocorre que, com a Proclamação da República, a conciliação caiu em desuso, foi deixada 

de lado, desaparecendo por completo, sendo possível afirmar que a partir daí a ideia de 

conflituosidade cresceu exponencialmente, fazendo com que no Brasil não se consolidasse 

a política de solução pacificada de conflitos (SOUZA, 2014).  

No Código de Processo Civil de 1939 não havia a previsão de audiências de conciliação. 

Todo conflito porventura existente era tratado unicamente pelo Poder Judiciário, por um juiz 

que simplesmente aplicava o direito, e somente com o Código Processual de 1973 é que o 

instituto voltou a ser mencionado. Observe-se, todavia, que, embora tenha sido prevista, a 

conciliação nunca foi fortemente utilizada pelo Código Processual antigo (MARTINS; 

MENDES; NEVES, 2016)  

Pode-se afirmar que foi com a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 

9.099, de 1995) que a conciliação começou a ter importância e passou a ser posta em 

prática, embora de forma tímida (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS, 2019). 

 

2.1. DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – LEI 9.099/95 
 

Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, foi criado pela União, 

afetando assim o Distrito Federal, Estados e Municípios com o intuito de conciliação, 

processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 

A oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

A competência para as causas cíveis de menor complexidade é do Juizado Especial Cível: 

• Causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos; 
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• A ação de despejo para uso próprio; 

• As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste Artigo; 

• As enumeradas no art. 275, inciso II, do código de processo cível. 

Compete ao juizado especial promover a execução de seus julgados, é competente para 

as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro, em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no domicílio do réu, do local onde exerça atividades profissionais ou econômicas, 

filial, agência, sucursal ou escritório. 

 
 
Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes Leigos 

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 
produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 
comum ou técnica. 
Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 
atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 
Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os 
primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 
advogados com mais de cinco anos de experiência. 
Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante 
os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 
 
Das partes: 
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as 
pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 
e o insolvente civil. 
Serão admitidas a propor ação perante o juizado especial: 
Pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; 
Pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte; 
Pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade cível de interesse 
público nos termos da lei 9790/99; 
O maior de dezoito anos poderá ser autor, independente de assistência, inclusive 
para fins de conciliação; (BRASIL, 1995) 

 

2.2. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015 
 

Segundo dispõe o artigo 3o, § 3o, do CPC/2015, a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

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

judicial. E após essa ideia principiológica trazida pelo artigo 3o, § 3o do CPC, muitos outros 

artigos no mesmo diploma legal ressaltaram a importância desses métodos, assim vejamos:  
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No artigo 166, o legislador traz os princípios informadores da conciliação e a mediação: 

princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

Também o artigo 334 do CPC trata da audiência de conciliação:  

 

 

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu 
com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (BRASIL, 2015a) 

 

 

Se for impossível à resolução amigável através da conciliação é que será designada 

audiência de instrução e julgamento. Mas não é só. Deve ser ressaltado que, a qualquer 

momento, as partes poderão tentar a conciliação, em qualquer estado em que se encontrar 

o processo, assim como dispõe o artigo 139, inciso V, do CPC/2015, incumbindo ao juiz 

“promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente, com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais”.  

A importância da conciliação é visível e real, pois agora o conciliador passou a ser tratado 

como auxiliar da justiça pelo Código Processual, ao lado do perito, do oficial de justiça, do 

intérprete, entre outros, fato inovador. 

Portanto, a conciliação está mencionada e espalhada por vários artigos do Código de 

Processo Civil. Porem, deve ser ressaltado que existem legislações esparsas da 

organização judiciária, como a Resolução CNJ 125/2010. 

 

2.3. RESOLUÇÃO 125/2010 DO CNJ 
 

A referida Resolução (125, de 2010) que o intuito é profissionalizar o conciliador, tanto que 

instituiu a “política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses”, 

ou seja, ela é explícita ao mencionar que seu objetivo é assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, dando espaço ao 

conciliador para que atue diretamente junto às partes (WEBER, 2018).  

 A Resolução especificou também a necessidade de aperfeiçoamento e de estudo do 

conciliador, bem como a importância de espaços adequados para que o conciliador 
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devidamente preparado possa atuar. Nesse sentido o art. 12 da Resolução CNJ 125/2010 

é claro ao afirmar: 

 
 
Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem 
sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e 
conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais, 
antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio 
de parcerias (WEBER, 2018). 
 
 

O conciliador, agora, poderá realizar inúmeras sessões de conciliação, desde que observe 

intervalos máximos de dois meses da primeira sessão. 

Observe-se que a Resolução CNJ 125/2010 estabeleceu também os procedimentos a 

serem observados na conciliação e na mediação, bem como condutas éticas pelas quais 

os conciliadores e mediadores devem se pautar, com penalidades a serem aplicadas caso 

referida conduta ética seja ferida.  

 
 
Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador:  
Art. 3º Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário 
conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos 
Tribunais, aos quais competirá regulamentar o processo de inclusão e exclusão no 
cadastro. 
Art. 4º O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, respeitar os 
princípios e regras deste Código, assinar, para tanto, no início do exercício, termo 
de compromisso e submeter-se às orientações do Juiz Coordenador da unidade a 
que esteja vinculado. 
Parágrafo único. O mediador/conciliador deve, preferencialmente no início da 
sessão inicial de mediação/conciliação, proporcionar ambiente adequado para que 
advogados atendam ao disposto no art. 48, §5º, do Código de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil de 2015. (Redação dada pela Resolução nº 326, 
de 26.6.2020) 
Art. 5º Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os motivos de impedimento e 
suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos 
envolvidos, com a interrupção da sessão e a substituição daqueles. 
Art. 6º No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador 
ou mediador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja 
providenciada sua substituição. 
Art. 7º O conciliador ou mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços 
profissionais, de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de 
conciliação/mediação sob sua condução. 
Art. 8º O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste Código, bem 
como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do 
conciliador/mediador do respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta 
função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário nacional. 
Parágrafo único - Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta 
inadequada por parte do conciliador/mediador poderá representar ao Juiz 
Coordenador a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010).  
 
 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3366
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3366
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Esse conciliador, justamente por ser um terceiro, neutro, deverá estar preparado para atuar 

mais próximo das partes, buscando um diálogo entre elas para, ao final, obter-se, de 

maneira cordial, a satisfação dos interesses buscados. Isso gera nos contendores a 

sensação de que realmente seu conflito foi resolvido, o que não ocorre, muitas vezes, 

quando se obtém uma sentença judicial. 

 

2.4. CEJUSC – NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

 

A conciliação passou a integrar a vida dos jurisdicionados, sendo uma maneira de as partes 

envolvidas em uma desavença tentarem de forma pacífica resolvê-las. O Poder Judiciário, 

em cumprimento à tão famosa Resolução CNJ 125/2010, criou o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Esses núcleos 

permanentes têm sido instalados em todo Brasil, e aos poucos vêm ganhando força. 

O art. 7º da resolução CNJ nos traz vários verbos como, desenvolver planejar, implementar, 

atuar, instalar, incentivar, promover, aperfeiçoar... Estes verbos nos fazem refletir e muito 

quando o assunto são destinos e vidas humanas, pensando neste propósito é que se faz 

tão importante o art. 7º, pois quanto mais célere e humanizado for o sistema de resolução 

de conflitos, menores serão os prejuízos e traumas para os cidadãos brasileiros em relação 

ao litígio em si. 

 
 
O art. 7º da Resolução CNJ 125/2010 dispõe: 
Os tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Núcleos), coordenados por magistrados e 
compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, 
preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: 
( Redação dada pela Emenda 2, de 08.03.16 ) 
I – desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos de interesses, 
estabelecida nesta Resolução; 
II – planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento 
da política e suas metas; 
III – atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 
mencionada nos arts. 5º e 6º; 
IV – instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a 
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 
V – incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de 
solução de conflitos; 
VI – propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e 
privados para atender aos fins desta Resolução. 
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VII – criar e manter cadastro de mediadores e conciliadores, de forma a 
regulamentar o processo de inscrição e de desligamento; ( Incluído pela Emenda 2 
de, 08.03.2016 ) 
VIII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, 
nos termos do art. 169 do Novo  Código de Processo Civil combinado com o art. 13 
da Lei de Mediação. ( Incluído pela Emenda 2 de, 08.03.2016 ) 
§ 1º A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho 
Nacional de Justiça. 
§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que 
esses centros comunitários não se confundam com os Centros de conciliação e 
mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II. 
§ 3º Na hipótese de conciliadores, mediadores e Câmaras Privadas de Conciliação 
e Mediação credenciadas perante o Poder Judiciário, os tribunais deverão criar e 
manter cadastro ou aderir ao Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 
Conciliadores, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento 
desses facilitadores. ( Redação dada pela Emenda 2, de 08.03.2016 ) 
§ 4º Os tribunais poderão, nos termos do art. 167, § 6º, do Novo  Código de 
Processo Civil , excepcionalmente e desde que inexistente quadro suficiente de 
conciliadores e mediadores judiciais atuando como auxiliares da justiça, optar por 
formar quadro de conciliadores e mediadores admitidos mediante concurso público 
de provas e títulos. ( Redação dada pela Emenda 2, de 08.03.2016 ) 
§ 5º Nos termos do art. 169, § 1°, do Novo  Código de Processo Civil , a Mediação 
e a Conciliação poderão ser realizadas como trabalho voluntário. ( Incluído pela 
Emenda nº 2, de 08.03.2016 ) 
§ 6º Aos mediadores e conciliadores, inclusive membros das Câmaras Privadas de 
Conciliação, aplicam-se as regras de impedimento e suspeição, nos termos do 
disposto no art. 134, IV, do Código de Processo Civil de 1973; no art. 148, II, do 
Código de Processo Civil de 2015 e na Resolução CNJ 200/2015.( Incluído pela 
Emenda 2, de 08.03.2016 ) 
§ 7º Nos termos do art. 172 do Código de Processo Civil de 2015, o conciliador e o 
mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término da última 
audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das 
partes. (Incluído pela Emenda 2, de 08.03.2016) (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2010) 
 
 

A função primordial do CEJUSC é ser o local apropriado para que as partes possam utilizar-

se da conciliação de maneira efetiva. Nesses espaços, tenta-se a solução amigável de 

eventuais problemas que existem, ou seja, tenta-se pôr fim a ações judiciais já em 

andamento, ou mesmo se tenta-se, antes de a ação ser proposta, um diálogo, uma 

conversa para que não surja o processo. 

Percebe-se assim, que no CEJUSC será possível tanto a conciliação para processos já em 

andamento como para situações em que não exista ação judicial, mas exista uma 

desavença qualquer. As partes envolvidas são chamadas ao CEJUSC, mas não há 

obrigatoriedade de seu comparecimento. Caso as partes apareçam no dia e hora 

agendados, o conciliador, então, irá convocá-las para uma sala e iniciar o procedimento 

(MANUS, 2019).  

Em São Paulo, o Tribunal de Justiça, por meio do Provimento 1.868/2011 (art. 1º, alterado 

pelo Provimento CSM 2.105/2013) do Conselho Superior da Magistratura, criou o Núcleo 

https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C2015%5C%5C1656&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-2015-1656|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
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Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e, através do Provimento 

1.892/2011, foram criados em todas as Comarcas do Estado com mais de uma Vara os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, com competência, nos termos do 

Provimento, nas áreas cível, da Fazenda Pública, previdenciária, de família ou dos Juizados 

Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. 

O art. 3º deste último provimento estabelece: 

 
 
Art. 3º Os “Centros”, cujas atribuições e funcionamento estão regulamentados nos 
arts. 8º, 9º, 10 e 11, da Resolução 125, do CNJ, têm a seguinte composição: 
I – Juiz coordenador e, se necessário, juiz adjunto, capacitados na forma do art. 9º, 
da Resolução 125, do CNJ; 
II – Conciliadores e mediadores devidamente capacitados e cadastrados junto ao 
“Núcleo”. 
§ 1º Para a realização de seus fins, cada “Centro” deverá contar com um servidor 
responsável, nível Chefe de Seção Judiciário, além de outros em número suficiente 
para a demanda apresentada, todos com dedicação exclusiva e capacitados em 
métodos consensuais de solução de conflitos, um deles, pelo menos, capacitado 
também para a triagem e encaminhamento adequado de casos (art. 9º, § 2º, da 
Resolução 125, do CNJ). 
§ 2º Os “Centros” poderão contar, ainda, com funcionários disponibilizados por 
entidades públicas e privadas parceiras, desde que devidamente selecionados pelo 
juiz coordenador e/ou adjunto, além de capacitados (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 
 

Conforme é possível notar, o CEJUSC é bem organizado, deve ter um juiz coordenador, 

conciliadores e mediadores capacitados e um servidor responsável, para que os trabalhos 

sejam realizados. 

Saliente-se que qualquer matéria pode ser homologada no CEJUSC, ou seja, pendências 

de natureza familiar, de alimentos, de cobrança, ou seja, não há impedimentos para a 

atuação do CEJUSC. Não há que se falar em direitos indisponíveis (NÚCLEO 

PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, 2016).  

Importante salientar que para ser conciliador basta ser formado em qualquer curso de nível 

superior, não necessariamente ser bacharel em Direito, conforme a Resolução CNJ 

125/2010, o que engrandece o diálogo, pois envolve profissionais de várias áreas do 

conhecimento. 

Desde o início, ficou evidenciado que os índices de acordo alcançados nas sessões de 

mediação e conciliação realizadas nos expedientes pré-processuais são mais expressivos 

do que aqueles alcançados nas sessões realizadas nos expedientes processuais, ou seja, 

no curso da ação judicial (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, [s.d.]).  
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E dentre os expedientes relativos às questões afetas à área de família, tais índices 

mostram-se mais significativos em relação às sessões de matéria cível (BANDEIRA, 2014). 

2.4.1. Pesquisa e tabulação de alguns dados do CEJUSC de Assis SP- 2018/2019 

 

Dados da serventia  

Mediadores/ conciliadores- 62 

Magistrado- Mônica Tucunduva Spera Mânfio 

Responsável- Cristina Pianoschi de Matos Bento 

 

 

Cejusc- Assis SP 
Meses de outubro/novembro 2018 

Cível / outubro Cível / novembro 
 

A REALIZAR-153 155 

RECEBIDAS- 71 36 

REALIZADAS-19 11 

ACORDOS-19 11 

VARA DA FAMÍLIA  

PRÉ-PROCESSUAL- 4 

RECEBIDOS- 244 
PÓS-PROCESSUAL- 85+149 
 

REALIZADAS- 44 

ACORDOS- 89 

Tabela 1: CEJUSC – Assis/SP Meses de outubro/novembro 2018 

 

Meses de Janeiro/Fevereiro e Março de 2019 

Janeiro Fevereiro Março 

Cível   
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A realizar- 132 122 131 

Realizadas- 13 15 16 

Acordos- 13 10 3 

Ausência do reclamado- 0 4  

Ausência das partes- 0 0 2 

Família Fevereiro Março 

Recebidos 103 88 

A realizar 77 97 

Realizados 47 50 

Ausência do reclamado 5 14 

Cancelamento 9 16 

Sessão redesignada 2  
 

Acordos 28 9 de 9 

Tabela 2: CEJUSC – Assis/SP Meses de janeiro/fevereiro/março 2019 
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3. DA CONSTELAÇÃO NOS CONFLITOS JUDICIAIS FAMILIARES 
 

 

O Poder Judiciário não mede esforços para que os conflitos familiares sejam resolvidos de 

forma pacífica, através da conciliação e da mediação, assim dispõe o artigo 694 do Código 

de Processo Civil. Entretanto, as varas da família das mais diversas comarcas do país têm 

se preocupado em criar projetos que viabilizem uma harmonia familiar. Um desses projetos 

é a aplicação da Constelação como uma técnica terapêutica criada pelo filósofo alemão 

Bert Hellinger. 

Hellinger, nasceu em 1925 e faleceu em 2019, aos 93 anos. Era formado em Filosofia, 

Pedagogia e Teologia, foi soldado na Segunda Guerra Mundial, após esse período tornou-

se sacerdote missionário na África do Sul, onde viveu por 16 anos em Tribos Zulus, passou 

a ser conhecido como Bert Hellinger, através de tantas experiências em sua vida aliadas 

ao estudo sobre as relações humanas Bert desenvolveu as Constelações familiares 

(HELLINGER, 2014, p.3). 

Sophie Hellinger, viúva de Bert Hellinger, nasceu em 1945, foi parte fundamental na 

expansão das constelações, atua como terapeuta há anos, realiza seminários no mundo 

inteiro, generosamente transmite seu conhecimento e experiência com maestria, admirada 

pela habilidade de tratar diferentes tópicos com excelência.  Sophie após o falecimento de 

Bert da continuidade ao trabalho que construiu ao longo dos anos com seu marido nas 

Constelações familiares (HELLINGER, [s.d.]). 

Bert Hellinger verificou que todo sistema deve obedecer a três leis sistêmicas e todas as 

vezes que essas ordens eram quebradas criavam-se emaranhados e consequentemente 

geravam conflitos, ele as chama de ordens do amor. Hellinger nos explica a importância de 

estabelecer as ordens dentro do sistema familiar: 

 
 
Quando a ordem é restaurada, isso gera um sentimento de alivio, de paz, de 
possibilidades de fazer algo em conjunto. Esse é o significado da frase simples: 
“Tudo ficará em ordem”. Repentinamente, tem-se uma sensação de alívio. Essas 
ordens são descobertas, não impostas. Eu as encontro através das constelações 
familiares. (HELLINGER; HOVEL, 2010, p.44) 
 
 

A Primeira é a Lei da Ordem ou Hierarquia, essa lei é baseada na precedência, os 

integrantes desse sistema possuem um lugar e um papel importante que deve ser 
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respeitado, basta observar que dentro do sistema familiar as gerações anteriores tem 

precedência sobre as posteriores,  e essas sofrerão os reflexos das atitudes de seus 

antepassados, sejam elas positivas ou negativas. O sistema é regido por ordens 

hierárquicas, por exemplo, se o filho desrespeita o pai, age como se fosse superior ao pai, 

haverá nesse momento um emaranhado dentro desse sistema familiar, podemos citar 

também como exemplo o casamento, a união de duas pessoas que contraem matrimonio 

é precedente ao nascimento dos filhos, o que ocorre muitas vezes é a inversão dessa 

ordem, os pais dão preferência aos filhos, em detrimento do marido/esposa, o que gera 

conflitos dentro do casamento e consequentemente, emaranhados dentro do sistema 

familiar. Analisando o pensamento de Hellinger, os autores Girard, Lipmann e Oldoni: 

 
 
Quando há ruptura da ordem, os posteriores se sentem compelidos a atuar como 
se fossem melhores que os anteriores, como se diante de situações vivenciadas por 
esses últimos, houvessem eles mesmos tomado as decisões e atitudes “melhores” 
ou “mais acertadas”. (...) Hellinger também viu que aqueles que estão mais abaixo 
na ordem hierárquica, por exemplo, os filhos, não devem se meter nos assuntos dos 
antecessores. (OLDONI; LIPPMANN; GIRARDI, 2017, p.39) 

   
 

A segunda é a Lei do Pertencimento, essa lei trata do direito de pertencer que todos os 

membros têm dentro do sistema familiar. Todos os membros são de extrema importância 

dentro de uma família, todos devem ter seu espaço respeitado, ou seja, todo membro 

exerce um papel e não poderá ser excluído. Um exemplo de violação a está lei ocorre 

quando um membro da família comete um crime, por vergonha ou reprovação os demais 

membros se afastam dele, ignorando seu direito de pertencer ao sistema, dessa forma as 

próximas gerações tendem a repetir os atos do membro que foi excluído até o momento 

que alguém reconheça sua importância e o insira novamente nesse sistema familiar. Outro 

exemplo é o homem que se divorcia, contrai novo matrimonio e  exclui a ex esposa do seu 

sistema familiar, assim deixa de reconhecer o papel que aquela pessoa teve em sua vida,  

inúmeras vezes  os filhos ou netos   apresentam comportamento possessivo  refletindo os 

sentimentos do membro que foi excluído, em seu artigo Mario Koziner  explica a importância 

do reconhecimento dos membros dentro de um sistema familiar: 

 
 
Quando esses membros da família são reconhecidos é possível haver uma 
reconciliação pacífica entre todos. Esses momentos demandam uma grande 
coragem, pois exige dos membros de uma família, que superem seus julgamentos 
morais em favor da inclusão dos membros excluídos, pelo bem maior da família. 
Sendo aceitos novamente, eles ganham um espaço precioso no coração de seus 
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membros. Dessa forma, todos podem voltar a sentir a paz que foi interrompida pelo 
acontecimento doloroso do passado (KOZINER, 2015). 
 
 

A terceira é Lei do Equilíbrio, essa lei diz respeito a necessidade de equilíbrio nas relações 

entre o dar e receber, o ser humano tem a necessidade de ter Equilíbrio em seus 

relacionamentos, o dar e receber devem ser proporcionais, ou resultará em conflitos. 

Algumas pessoas precisam de um cuidado maior, assim este deve entender sua posição e 

aceitar que receberá muito mais do que pode oferecer ou se sentirá sempre em dívida e as 

relações não serão saudáveis, o mesmo vale para aquele que oferecerá mais ao outro do 

que seria possível receber, somente assim as relações serão duradouras. Muitos não 

aceitam essa desigualdade nas relações e esperam, mesmo que inconscientemente, uma 

retribuição da parte envolvida nessa relação, o ganho e perda devem ser compatíveis, 

assim como o equilíbrio entre o dar e receber.  

Um exemplo simples é o casamento, a união de dois indivíduos pode ser abalada facilmente 

caso um dê mais do que recebe, em algum momento da relação as cobranças serão 

inevitáveis e a parte que se sentir injustiçada sairá frustrada. Hellinger nos elucida a respeito 

do assunto: 

 

 

Existe uma outra experiência de culpa que tem a ver com o equilíbrio entre dar e 
receber ou entre ganho e perda.   

Bem no fundo da alma, existe a necessidade de equilíbrio. Quem recebe algo tem 
a necessidade de recompensar, na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma 
função social muito importante: possibilita o intercâmbio e a solidariedade.  Um 
grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado. 
(HOVEL; HELLINGER, 2010, p.23) 

 

 

A constelação familiar cada vez mais ganha espaço, a dinâmica utilizada no método muitas 

vezes surpreende aos que assistem a aos que participam, a técnica consiste na solução de 

problemas através da representação. É possível realizar a constelação individual, nesse 

caso os membros do sistema familiar são representados por bonecos; há também a 

constelação coletiva, assim as partes envolvidas são representadas por terceiros, que na 

maioria das vezes são voluntários e podem ou não ter ligações com os litigantes. Com o 

auxilio do constelador é possível acessar o campo em que se encontra esse sistema 

familiar, segundo Hellinger: “Quando alguém monta uma constelação familiar, transmite 

uma imagem espacial do que ocorre na família” (HELLINGER; HOVEL, 2010, p. 40). 
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O constelado observa os seus representantes no campo vivenciando situações que 

ocorrem em sua própria vida, além de situações vivenciadas por membros do sistema 

familiar que até mesmo o constelado desconhecia. Dessa forma, o individuo é capaz de 

fazer uma analise de tudo o que cerca o conflito, realizam as mais profundas descobertas 

que inconscientemente afetam sua vida e através dessa representação é possível, na 

maioria das vezes, verificar a raiz do problema que deu origem ao conflito e resolve-lo. 

Ao contrário do que muitos pensam não há cunho religioso em todo o processo, é um 

método de solução pacífica de conflitos, nada tem em comum com qualquer crença 

religiosa, o desenvolvedor da técnica deixa claro isso em entrevista concedida a Hovel: “O 

ritual tem fundo religioso, as constelações familiares não. A solução talvez tenha algo a ver 

com o ritual. Mas o trabalho com as constelações é apenas um método” (HELLINGER apud 

HOVEL; HELLINGER, 2010, p. 38).  

Segundo o site Direito Sistêmico (2013), a constelação é uma terapia considerada 

potencialmente eficaz na solução de questões pessoais, um campo da psicologia, porém o 

conhecimento dessa ciência tem um potencial imenso para utilização na área jurídica.  

As ações de família estão consagradas no Código de Processo de Civil, como ações de 

conhecimento de procedimentos especiais, e podem ser consensuais e litigiosas. As 

consensuais são quando há um consenso entre as partes quanto aos bens, à pensão, ao 

divórcio, a guarda dos filhos – uma ação amigável, onde não se instala um conflito 

propriamente. Por outro lado, há ações de família de natureza contenciosa, onde há um 

conflito instalado, interesses opostos e divergentes, controversas. E é nesse caso, que a 

constelação pode ser um meio de pacificar os ânimos dos envolvidos e encontrar o 

verdadeiro motivo da desavença, de forma profunda e com efeitos duradouros.   

A abordagem sistêmica do direito faz com que as pessoas envolvidas entendam sua história 

familiar, sua origem. Tendo como fundamento o fato de que o ser humano não é um ser 

isolado, mas sim um ser que faz parte de uma família, que de gerações em gerações 

carregam seus traumas, conflitos e repetem os erros de seus antepassados.  

O presente trabalho objetiva abordar pontos relevantes da constelação como instrumento 

de construção da cultura da paz, como um novo olhar do Direito, um Direito sistêmico. A 

constelação é um meio alternativo, porém ainda muito novo no Direito brasileiro.  

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 11 estados (Goiás, São 

Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do 
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Sul, Alagoas e Amapá) e o Distrito Federal já utilizam a dinâmica da "Constelação Familiar" 

para ajudar a solucionar conflitos na Justiça brasileira. A medida está em conformidade com 

a Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estimula 

práticas que proporcionam tratamento adequado dos conflitos de interesse do Poder 

Judiciário. A técnica vem sendo utilizada como reforço antes das tentativas de conciliação 

em vários estados.  

Na nossa Comarca de Assis, a Vara da Família e Sucessões tem um projeto piloto em que 

as partes são convidadas a participarem da constelação. Um projeto que ainda está em 

fase de desenvolvimento, sem dados formalizados.   

Sami Storch é o propulsor do método no Brasil, graduado na faculdade de Direito da USP, 

Mestre em Administração Publica e Governo e hoje Doutorando sobre o tema “Direito 

Sistêmico: a resolução de conflitos por meio da abordagem sistêmica fenomenológica das 

constelações familiares” na PUC-SP, o mesmo teve contato com a constelação por motivos 

pessoais, através de sua experiência enxergou a possibilidade de aplicar o método no 

Direito familiar, realizou diversos cursos de formação em Constelações Sistêmicas 

Familiares e Organizacionais. Atualmente é coordenador e docente no Curso de Pós-

Graduação Hellingerschule de Direito Sistêmico pela Faculdade Innovare, atua como Juiz 

de Direito no estado da Bahia, e hoje utiliza o método nos processos em que atua 

(STORCH, [s.d.]). 

Essa inovação foi bem recebida nas comarcas em que o juiz atuou, após ter autorização 

para realizar a constelação nas audiências, verificou resultados positivos, em uma época 

em que o sistema jurídico não contemplava tais métodos conciliatórios como na atualidade 

(STORCH, [s.d.]). 

O juiz Sami Storch aplica a constelação em conflitos familiares em Castro Alves (BA) e tenta 

conseguir menores índices de reincidência na Vara Criminal de Amargosa. Através dele, o 

Brasil conheceu a constelação sendo aplicada no Poder Judiciário e com ótimos resultados 

(DIREITO SISTÊMICO, 2013). 

Uma técnica que auxilia a administração pacífica dos litígios é “compreender os 

sentimentos da outra parte, interpretar sua cultura, entendendo as diferenças considerando 

como deficiências para lograr ‘ponerse em el zapato del outro’ (EICaMe, 2004 Apud SALES; 

NUNES, 2009).  

Olivera (2004, pg.111 Apud SALES; NUNES, 2009) completa, dispondo que : 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579
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Mediar es pacificar, extender la cultura de la mediación en cualquier campo es haber 
optado por um futuro más humano, más civilizado, de soluciones más duradoras en 
los métodos de resolver conflictos inherentes a toda vida em sociedade. 
 
 

Battaglia (2004, p.92 Apud SALES; NUNES, 2009) salienta que redefinir a noção de conflito 

implica no reconhecimento do mesmo como uma parte da vida que pode ser utilizada como 

oportunidade de aprendizagem e crescimento pessoal. Considerando-se que o conflito é 

inevitável, a aprendizagem da habilidade em resolvê-los torna-se tão educativa e essencial 

quanto a aprendizagem da matemática, história, geografia etc., sendo que, na maioria das 

ocasiões as próprias crianças podem resolver seus conflitos de maneira tão adequada 

quanto com o auxílio dos adultos.  

A intenção da utilização da técnica criada pelo psicólogo alemão Bert Hellinger no Judiciário 

é buscar esclarecer para as partes o que há por trás do conflito que gerou o processo 

judicial.  

Os conflitos levados para uma sessão de constelação, em geral, versam sobre questões 

de origem familiar, como violência doméstica, guarda de filhos, divórcios litigiosos, 

inventário, adoção e abandono. Um terapeuta especializado comanda a sessão de 

constelação. Na capital federal, a técnica vem sendo aplicada dias antes das tentativas de 

acordo em seis unidades do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

(TJDFT), como no Centro de Conciliação e Solução de Conflitos (Cejusc) muito 

endividados, onde a servidora aposentada Heloísa (nome fictício), 65 anos, foi 

encaminhada há um ano, para saldar uma dívida que superava seu patrimônio 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016).  

Na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (DF) a técnica foi 

aplicada em cerca de 52 processos, desde março, alcançando índice de acordos de 86%, 

com a participação das duas partes na dinâmica. Nas unidades judiciárias que fazem parte 

do Projeto Constelar e Conciliar do órgão, as sessões acontecem, em geral, uma semana 

antes das audiências de conciliação. A juíza Magáli Dallape Gomes, umas das supervisoras 

do projeto, explica que antes de encaminhar os casos para a sessão de constelação, 

seleciona processos com temáticas semelhantes e que não obtiveram êxito em conciliações 

anteriores (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 
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“Depois de participarem da constelação, as partes ficam mais dispostas a chegar a um 

acordo. Isso é fato. A abordagem, além de humanizar a Justiça, dá novo ânimo para a 

busca de uma solução que seja benéfica aos envolvidos. Quem faz, percebe uma mudança 

em sua vida”, disse. Para realizar as constelações, o TJDFT conta com servidores do 

Cejusc e voluntários, como a servidora Adhara Campos, especialista e facilitadora das 

constelações (LORENZI; VULCANIS, 2018).  

Na Vara de Infância e Juventude de Brasília, no ano passado, houve oito atendimentos com 

adolescentes em situação de acolhimento. Segundo Adhara Campos, os constelados que 

estavam afastados da família conseguiram uma sensível melhora na relação entre eles. “A 

constelação ajudou a amenizar o conflito deles com as famílias adotivas e, em outras 

situações, ajudou na reaproximação com os pais biológicos. Também foram percebidas 

mudanças positivas dos jovens no trato com as cuidadoras”, revelou a servidora 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

Como já descrito em linhas anteriores, um dos primeiros a trazer a prática para o Judiciário, 

o juiz Sami Storch, da 2ª Vara de Família de Itabuna/BA, afirmou ter conseguido um índice 

de 100% de acordos em conflitos familiares ao utilizar a técnica antes das audiências de 

conciliação. Na época, em 2012, a técnica foi aplicada aos cidadãos do município de Castro 

Alves, a 191 quilômetros de Salvador. Das 90 audiências nas quais pelo menos uma das 

partes participou da vivência de constelações, o índice de conciliação foi de 91%. Nos 

processos em que ambas as partes participaram da vivência de constelações, o resultado 

foi 100% positivo (ANIMA MEDIAÇÃO SISTÊMICA, [s.d.]). 

“Já nas simples audiências de conciliação, sem constelação, o índice foi de 73%”, 

comparou. Segundo ele, o próximo passo, em Itabuna, será a constelação em processos 

de inventário. “Eles costumam ser processos demorados, que têm carga emocional 

envolvida de vários entes familiares. A técnica já foi aplicada em alguns processos e 

conseguiu reaproximar herdeiros. Deveremos incluir mais esse tema”, afirmou o magistrado 

(CONSULTOR JURÍDICO, 2016). 

Em Goiás, o Projeto Mediação Familiar, do 3º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania da comarca de Goiânia, rendeu para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) o 

primeiro lugar no V Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo CNJ. A novidade apresentada 

no projeto era exatamente a utilização da técnica da constelação nas sessões de mediação. 

De acordo com o juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do tribunal e idealizador do projeto, o 
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índice de solução de conflitos com auxílio da técnica é de aproximadamente 94% das 

demandas (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).  

A constelação, apesar de não estar regulamentada, no cenário familiar e jurídico é de 

extrema importância, pois como se verificou acima na maioria dos casos em que ocorreu a 

constelação o resultado foi positivo, as partes se conciliaram, houve melhora na qualidade 

do relacionamento. Na maioria dos conflitos não houve a necessidade da instrução 

processual e todo o desgaste que os processos judiciais trazem foi evitado. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O desenvolvimento das pesquisas relacionadas aos temas conciliação, mediação e 

constelação, foram muito prazerosos e interessantes. Tivemos a oportunidade de participar 

em loco de uma constelação familiar, foram feitas pesquisas no Cejusc de Assis SP, além 

das leituras em diferentes materiais. Com isso notamos o quão importante e vantajoso é a 

aplicabilidade destas técnicas de resolução da lide. 

Ficou notória que a celeridade é muito maior quando a aplicabilidade destes institutos 

judiciais ou extrajudiciais conseguem atingir seus objetivos. 

Estas ferramentas transformam o direito, um olhar mais humanizado é colocado em prática, 

o olhar no olho, ouvir o próximo e colocar opções de resolução dos problemas é de extrema 

importância para nosso judiciário. 

A desarmonia que é a principal causa do conflito, muitas vezes são baseadas em 

sentimentos e emoções, como foi demonstrado acima, o nível de resolução destes 

problemas é altíssimo quando a técnica é aplicada corretamente poupando tempo e 

dinheiro do poder público. 

O ganho de espaço do direito sistêmico e suas ferramentas para resolução dos conflitos 

em geral, vem ganhando cada vez mais adeptos, e isto demonstra claramente que os 

operadores do direito cada vez mais terão que se adaptar e capacitar para que possam 

demandar com mais propriedade, humanidade e celeridade.  

Enfim, é preciso olhar o outro como a si mesmo com o objetivo de entregar-lhe um resultado 

mais humano e eficiente, com o intuito de atingir cada vez mais a pacificação social, 

dialogando para tal. 

Assim, teremos um direito mais humano, maior qualidade nas ações e menos problemas 

mal resolvidos entre as pessoas. Cada qual dentro de sua realidade. 
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