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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA  

 

RESUMO: A família é o pilar da sociedade, entidade fundamental e insubstituível e a estrutura 

familiar tem significativa influência na formação da personalidade do indivíduo. É certo que há 

limite na intervenção estatal na esfera familiar, considerando que o Estado intervém para 

propiciar a necessária e especial proteção prevista no art. 226 da Constituição Federal, sem 

interferir na esfera estrita dos membros de cada família que se deve proteger, como a 

convivência conjugal e o planejamento familiar em relação à prole, sendo, portanto, o Estado 

um protetor das famílias. Neste sentido, a sociedade civil requer a participação do Estado, 

através do Poder Judiciário para apresentar soluções diante da litigiosidade e da diversidade 

que tem apresentado a organização familiar, de modo que o diálogo entre os indivíduos da 

referida família seja desenvolvido com maior harmonia para estabilidade das relações sociais e 

jurídicas no Estado de Direito. O estudo da judicialização das relações familiares compreende 

a participação do Judiciário como protagonista nas mais diversas demandas nesta área, o que 

corresponde a um contexto social atual, promovendo a democratização do Direito diante de 

estruturas familiares diversificadas, através de alicerces jurídicos, judiciais e emocionais na 

busca pela efetivação da prestação jurisdicional. Em análise estão os limites desta judicialização 

face à autonomia privada das pessoas, com o objetivo de evitar a eternização dos litígios 

familiares, propondo soluções pacíficas do conflito, como a constelação familiar, técnica 

terapêutica que faz emergir os impulsos inconscientes contrapondo a razão e o sentimento, e a 

mediação, para restabelecer a comunicação e o diálogo entre as partes envolvidas promovendo, 

assim, a harmonização para uma melhor estrutura da vida em sociedade. As referidas técnicas 

estão sendo utilizadas nos Tribunais brasileiros para ajudar a solucionar conflitos e têm como 

objetivo o estímulo às partes para que estas tenham mais estabilidade familiar na tentativa de 

reduzir antagonismos e agregar estabilização emocional, além de potencializar o homologação 

de acordos judiciais e, consequententemente, o seu cumprimento, assim como objetivam a 

recontextualização do litígio familiar, sendo meios de humanização da justiça. O princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana e, por consequência, da solidariedade familiar, 

do melhor interesse do menor, da paternidade responsável e a afetividade são vetores para 

sedimentar a relação entre pais e filhos neste contexto. Trata-se de pesquisa descritiva, cujas 

fontes abarcam doutrina, legislação e jurisprudência atinentes aos aspectos centrais do objeto 

da reflexão e seus desdobramentos. Os objetivos orientam-se no sentido de identificar a 

trajetória da mediação, bem como os fundamentos legais e conceituais referentes à relevância 



de sua aplicação para a solução de conflitos de natureza familiar na sociedade contemporânea 

e de buscar subsídios à utilização da constelação familiar pelos Tribunais nos conflitos desta 

natureza. A mediação ou constelação familiar realizada com compromisso de toda família 

ajudará a todos, em especial pais e filhos, a melhor lidar com as divergências relacionais e a 

promover a existência digna no âmbito familiar para que sejam cidadãos plenos na vida em 

sociedade. 
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