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RESUMO

A pesquisa envolve uma proposta de divulgação e  fortalecimento do aspecto mais humano de resolução dos conflitos, aproximando não só o 
judiciário das partes, neste envolvimento construído através da constelação familiar, como o fim a que se propõe, maior efetividade nas soluções 
extrajudiciais. A pratica que é uma novidade no judiciário, e além de todo o bem já mencionado acima, inclui a reaproximação de famílias, antes 
desestruturadas a ponto de não se olharem mais.  devido ao grande volume de conflitos, o judiciário teve que tratar as lides como números. 
Números que deveriam ser baixados o mais rápido possível, pois estes cresciam. Ocorre que com este volume de conflitos sem fim e a falta de 
mão de obra para solução, somados a necessidade de cumprir a função, o judiciário se tornou uma maquina fria e sem consideração pelo caso 
concreto, pela dor concreta. Com a chegada do novo CPC, a inclusão obrigatória das audiências de Conciliação e Mediação, foram dados os 
primeiros passos para o desafogamento do judiciário. Mas será que é só isso?  Será que a conciliação e mediação surgiu para o melhor trabalho 
do judiciário? Ou se busca a solução real do conflito? E as ACM, como podem melhorar sua finalidade, visto que as partes vão sofridas e 
enrijecidas para as audiências ?  Será que uma simples pergunta em início de AIJ, tipo " as partes aceitam acordo?"  faz a justiça cumprir seu 
papel ?  São esses e outros questionamentos que me fazem propor este trabalh Já temos algumas experiencias como:  Prática premiada – 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 índice de solução de conflitos com 
auxílio da técnica é de aproximadamente 94% das demandas.  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.  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.  Espero que esta pesquisa apresentada por mim, transforme algumas 
mentes engessadas pelo direito "patriarcal" antigo, que todos aprendemos a conviver , para um direito atual de união, reaproximação, que todos 
sejam tocados pelo verdadeiro fim da justiça, que vai muito  além da busca da  resolução dos  conflitos de forma unilateral, egoísta, numeral,  
para  sim, a verdadeira solução de  forma   consciente e humana.
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