
A CONSTELAÇÃO SISTÊMICA COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE 
PACIFICAÇÃO DE CONFLITOS JURISDICIONAIS 

 
DENISE TEIXEIRA NERI 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo (campus São Joaquim) 
Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São 

Paulo. Conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Integra o 
grupo de Pesquisa Direitos Sociais, Direitos Fundamentais e Políticas Públicas 

do Programa de Mestrado em Direito UNISAL. 
 

RESUMO: O objeto desta pesquisa tem por desígnio denotar a Constelação 
sistêmica como instrumento pacificador de conflitos jurisdicionais e a importância 
dos métodos alternativos que auxiliam a justiça através de meios consensuais 
de resolução de conflitos para o poder judiciário à luz da resolução 125 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em consonância à Lei 13.105/2015, que se 
dispõe aos operadores do Direito a deliberação de utilizar métodos alternativos 
que auxilie a justiça de maneira efetiva em situações extrajudiciais. O novo 
Código de Processo Civil enfatiza a busca de uma autocomposição consensual 
incentivando o uso da Conciliação, Mediação e Arbitragem para solucionar a 
grande demanda judicial. A justificativa norteia o acesso à justiça como princípio 
fundamental do cidadão, adotando meios alternativos de soluções de conflitos, 
devido à morosidade, incorporando-as para desobstruir o fluxo de demandas 
judiciais. O Direito Sistêmico visa à aplicabilidade da ciência jurídica a partir de 
um viés terapêutico embasados em dinâmicas e vivências, de modo a humanizar 
os litígios encontrados nas vias judiciais proporcionando a eficácia da 
autocomposição judicial. A Metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica e 
documental, fundamentadas nas leis o qual pretende refletir à luz do Direito 
Brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988, Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais 9.099/1995, a Lei da Arbitragem 9.307/1996 (alterada pela Lei 
13.129), Lei de Mediação 13.140/2015 e a inclusão da Conciliação e mediação 
no Código de Processo Civil na Lei 13.105/2015, bem como no Direito 
Português, a Lei dos Julgados de Paz 78/2001 (alterada pela Lei 54/2013), a Lei 
da Mediação 29/2013, a Lei da Arbitragem 63/2011. Abordaremos os pactos 
Internacionais da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de 
dezembro de 1948 e da Convenção Americana do Pacto de San José da Costa 
Rica de 22 de novembro de 1969. Foram utilizadas obras de Mediação e 
Conciliação equiparando-as com a obra de Bert Hellinger, pioneiro das técnicas 
de constelação sistêmica. O objetivo será levantar os aspectos jurídicos sobre 
os métodos alternativos de auxílio à justiça; denotar os benefícios dos meios 
consensuais de resolução de conflitos para o poder judiciário, analisando o 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional garantindo ao cidadão o 
acesso à justiça, assegurando seus direitos fundamentais. Os resultados 
parciais e finais auferidos enaltecem na humanização das Constelações como 
um instrumento de apoio das mediações. Na Vara Cível de Família, Órfãos e 
Sucessões do Distrito Federal, foram 52 processos alcançando o índice de 
acordos de 86%, a comarca de Goiânia foi premiada pelo CNJ em 2015 por 
utilizar as constelações em mediações judiciais, tendo o índice de solução de 
94% das disputas familiares. No fórum de Leopoldina/RJ, o número de acordos 
subiu de 55% para 86% após 300 processos passarem pelas constelações 
familiares no ano de 2017. 



 
PALAVRAS-CHAVE: CONSTELAÇÃO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 
DIREITOS HUMANOS; JUSTIÇA RESTAURATIVA; MEDIAÇÃO. 
 


