
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (CERES/CAICÓ) 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 
 

 

RAIANE DUTRA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO AFETIVO SOB A ÓTICA DO DIREITO SISTÊMICO: uso das 

constelações familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICÓ 
2022  



RAIANE DUTRA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO AFETIVO SOB A ÓTICA DO DIRETO SISTÊMICO: uso das 

constelações familiares 

 

 

 

 

  

 

 

Monografia apresentada como trabalho de 
conclusão do Curso de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 
parcial à obtenção do título de bacharel em 
Direito.  
 
Orientadora: Prof.ª. Mestre Débora Medeiros 
Teixeira de Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAICÓ 
2022 



Soares, Raiane Dutra.
   Abandono afetivo sob a ótica do direito sistêmico: uso das
constelações familiares / Raiane Dutra Soares. - Caicó, 2022.
   57f.

   Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) -
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ensino
Superior do Seridó. Departamento de Direito.
   Orientador: Prof.ª. Me. Débora Medeiros Teixeira de Araújo.

   1. Abandono Afetivo - Monografia. 2. Constelação Familiar -
Monografia. 3. Direito Sistêmico - Monografia. 4. Direito da
Família - Monografia. I. Araújo, Débora Medeiros Teixeira de.
II. Título.

RN/UF/BS CERES                                    CDU 349(81)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Profª. Maria Lúcia da Costa Bezerra - CERES - Caicó

Elaborado por Martina Luciana Souza Brizolara - CRB-15/844



RAIANE DUTRA SOARES 

 

 

 

 

ABANDONO AFETIVO SOB A ÓTICA DO DIRETO SISTÊMICO: uso das 

constelações familiares 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada como trabalho de 
conclusão do Curso de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito 
parcial à obtenção do título de bacharel em 
Direito.  
 
Orientadora: Prof.ª. Mestre Débora Medeiros 
Teixeira de Araújo. 
 

Aprovada em: ____/___/_____. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Me. Débora Medeiros Teixeira de Araújo (Orientadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Esp. Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros (Esp. Direito de Família) 

Faculdade Católica Santa Terezinha (FCST) 

 

_____________________________________________ 

Prof.º Dr. Carlos Francisco do Nascimento 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 



AGRADECIMENTOS 

 

Como nada em nossa vida é realizado isoladamente, gostaria de agradecer a 

todos que me acompanham ao longo dessa caminhada, me ajudando a percorrer os 

caminhos, vencer os obstáculos, com afeto e atenção. Como não dá para citar todos, 

como gostaria, destaco: 

Primeiramente, Deus, Senhor do Universo, que é o maestro de nossas vidas, a 

ele sempre recorro e confio na sua providência.  

Segundo minha família, que me acompanha desde criança, por todo o cuidado 

e assistência que deram ao longo da vida, in memoriam, do meu Avohai, Geraldo 

Velho, que foi base de minha formação e princípios.  

Aos professores do curso de Direito, do Ceres, que ao exercerem seus ofícios 

contribuíram com minha formação. 

A minha orientadora Prof.ª. Mestre Débora Medeiros Teixeira de Araújo, que 

em pouco tempo me cativou, com sua leveza e gentileza contribuiu para a conclusão 

desse trabalho. 

Á professora, Prof.ª. Doutora Renata Oliveira Almeida Menezes, por ter me 

apresentado o tema das Constelações Familiares, antes desconhecido por mim. 

Nas pessoas de Lara, Luana, Maiara, Mayara, Priscila e Samara, minhas 

queridas amigas e companheiras de curso, que foram base de apoio em sala de aula, 

nas conversas na “energia vital”, jogos, entre outros que tornaram as idas a Caicó 

menos cansativas, agradeço a todos os meus amigos. 

Aos professores Carlos Francisco do Nascimento (Carlinhos) e Kalina Leila 

Nunes Mendes Medeiros, por terem aceitado dedicar parte de seus tempos para 

participar da banca examinadora. 

Por fim, à Universidade Federal Do Rio Grande do Norte, seu corpo e demais 

servidores. 

  



RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar se o uso da constelação familiar, método 
terapêutico desenvolvido por Bert Hellinger, pode ser aplicado nos casos de abandono 
afetivo, oferecendo soluções mais eficazes, pautada em uma justiça mais humanizada 
desenvolvida pelo Direito Sistêmico. Nesse sentido, busca-se compreender como se 
configura o abandono afetivo, como o tema foi abordado na doutrina e jurisprudência 
dos tribunais brasileiros e se é possível aplicar o método de Hellinger. A metodologia 
utilizada consiste em pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva e qualitativa, 
com a análise de livros, artigos científicos, jurisprudência, textos normativos, além de 
palestras e vídeos sobre o tema. Também utiliza o método lógico-dedutivo para 
analisar as informações sobre o uso da constelação familiar na prática, por meio de 
projetos desenvolvidos nos tribunais, fazendo uma relação com a aplicação nos casos 
de abandono. Conclui-se que o uso da constelação familiar não possui eficácia 
comprovada, mas a técnica sistêmica vem crescendo cada vez mais, sendo usada 
não só pelos juízes, mas como também por advogados e demais aplicadores do 
Direito. Ademais, alguns estudos publicados demonstram que o método de Hellinger 
facilita a celebração de acordos na esfera judicial ou extrajudicial. Razão pela qual, é 
sugerida nesse trabalho, como método que pode ser utilizado nos casos de abandono 
afetivo, oferecendo uma abordagem mais profunda ao conflito.  
 
Palavras-chave: Direito de Família. Abandono afetivo. Jurisprudência. Constelação 
Familiar. 
  



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze whether the use of family constellation, a 
therapeutic method developed by Bert Hellinger, can be applied in cases of emotional 
neglect, offering more effective solutions, based on a more humanized justice 
developed by Systemic Law. In this sense, we sought to understand how the emotional 
neglect is configured, and how the subject was approached in the doctrine and 
jurisprudence of the Brazilian courts and if it is possible to apply the Hellinger method. 
The methodology used consists of bibliographic research, in addition to a descriptive 
and qualitative approach, with analysis of books, scientific articles, normative texts, 
lectures and videos on the subject. It also uses the logical-deductive method to analyze 
information about the use of the family constellation in practice, through projects 
developed in courts, in connection with the application in cases of abandonment. It is 
concluded that the use of the family constellation has no proven effectiveness, but the 
systemic technique has been growing more and more, being used not only by judges, 
but also by lawyers and other law enforcers. In addition, some published studies 
demonstrate that the Hellinger method facilitates the conclusion of agreements in the 
judicial or extrajudicial sphere. This is why it is suggested in this work as a method that 
can be used in cases of emotional neglect, offering a deeper approach to conflict. 
 
Keywords: Family Law. Emotional Neglect. Jurisprudence. Family Constellation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do litígio está enraizada no Brasil. A pessoas buscam o poder 

judiciário procurando soluções para os mais diversos litígios, fato que acarretou na 

sobrecarga do órgão. Com o intuito de amenizar essa situação surgiram os meios 

alternativos de solução de conflitos, com fundamento na Lei 13.105/2015, na 

Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e entre outros institutos 

jurídicos.  

Os métodos consensuais mais conhecidos, hodiernamente, são a Conciliação 

e Mediação, consagrados pelo Código de Processo Civil. Mas uma nova técnica vem 

se expandindo no judiciário brasileiro com o uso da Constelação Familiar. Uma 

modalidade psicoterapêutica, desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que foi 

adotada por alguns aplicadores do Direito como meio facilitador de resolver litígios 

judiciais, principalmente no direito de família.  

A aplicação dessa técnica no âmbito judicial concebeu o termo ‘direito 

sistêmico’, através do juiz Sami Storch. Ele foi o pioneiro na aplicação da Constelação 

Familiar no judiciário e é um dos principais difusores dos métodos sistêmicos, que 

buscam compreender o sistema em que as partes estão envolvidas para identificar a 

origem de problemas e buscar soluções. 

O uso da Constelação Familiar no judiciário ainda é algo inovador e polêmico, 

pois gera opiniões divergentes sobre sua aplicação e eficácia. Contudo, mesmo sem 

comprovação científica a técnica vem se expandindo cada vez mais pelo Brasil, seus 

apoiadores defendem que o uso dela facilita a resolução de problemáticas, pois traz 

uma abordagem mais humanizada aos conflitos.  

Com base nisso, muitos juízes, advogados e outros aplicadores do Direito estão 

aderindo ao uso dos métodos sistêmicos, fazendo uso das Constelações. A Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), por exemplo, já possui várias Comissões de Direito 

Sistêmico espalhadas pelos estados brasileiros, visando propagar a visão sistêmica. 

Além do mais, já existem vários projetos em tribunais brasileiros que aplicam a 

Constelação Familiar, principalmente nos casos de família e demonstram resultados 

positivos.  

Porém, os opositores ao uso dessa técnica, criticam sua aplicação nos órgãos 

judiciais, por considerarem que ela não possui embasamento científico e poder ser 

prejudicial as vítimas, as expondo novamente ao dano sofrido.  
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Por essa razão, analisa-se a possiblidade de aplicação da constelação nos 

casos de abandono afetivo. Este se dá quando os responsáveis são ausentes no 

desenvolvimento dos filhos, falhando em seu dever de cuidar, inerente ao poder 

familiar. As vítimas de abandono buscam o poder judiciário pleiteando indenização 

por danos morais devido à falta de assistência durante seu desenvolvimento.  

Cabe destacar que o abandono afetivo já foi pauta de discussões nos tribunais 

brasileiros e por certo período não havia um entendimento unânime sobre a 

possibilidade de indenização decorrente de danos. Portanto, tanto na jurisprudência 

como também na doutrina haviam opiniões conflitantes, revelando a complexidade do 

tema. Foi somente em 2012, que através do julgamento do Resp nº 1.159.242/SP, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou reconhecida a exigência de indenização por 

danos morais nesses casos. 

Porém, alguns doutrinadores foram contrários ao posicionamento do STJ, por 

considerarem que na resolução dos conflitos familiares a indenização não é tão eficaz 

e a condenação pecuniária pode gerar a monetização do afeto. Além disso, 

prejudicaria ainda mais a relação afetiva entres os membros do litígio, dificultando uma 

possível conciliação na relação familiar, podendo acarretar em demandas judiciais 

futuras.  

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo principal compreender a 

causa e os efeitos do abandono afetivo, bem como analisar a resolução desses casos 

no judiciário brasileiro, dando ênfase a possibilidade de aplicação da Constelação 

Familiar como meio de solução nas ações de família relativas a abandono afetivo.   

Com esse propósito, foi necessário conhecer como essa técnica vem sendo 

aplicada no judiciário, partindo da experiência dos aplicadores do Direito que estão 

fazendo uso dela na resolução de litígios nos tribunais. Para isso, foi necessário 

analisar alguns projetos desenvolvidos no meio jurídico, que fazem uso da 

Constelação Familiar e trazem resultados que apontam os benefícios na resolução de 

conflitos de forma censual. A partir desses dados, se fez uma análise lógico-dedutiva, 

para ver se o uso dessa técnica pode ser eficaz nas demandas de abandono afetivo.  

Portanto, primeiramente, buscou-se entender o que é o abandono afetivo, 

perante os deveres legais inerentes a família, quais são suas causas e efeitos, e como 

a doutrina e jurisprudência brasileira se posicionam sobre a possibilidade de 

indenização por danos morais decorrentes do abandono. Posteriormente, dedicou-se 

a compreender o método terapêutico de Bert Hellinger, conhecido como Constelação 



11 
 
 

Familiar, a fim de conhecer como ele vem sendo aplicado no judiciário brasileiro e se 

pode auxiliar na resolução de conflitos na área do direito de família. Para, finalmente, 

analisar a viabilidade da aplicação desse método na resolução de ações concernentes 

a abandono afetivo. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, usando fontes doutrinárias 

sobre o Abandono Afetivo, Direito Sistêmico e Constelação Familiar, com ênfase nos 

trabalhos de Bert Hellinger, do magistrado Sami Storch e outros aplicadores da técnica 

sistêmica. Se utilizando de uma análise descritiva e qualitativa, com o intuito de obter 

maior familiaridade com essas temáticas e seus conceitos. Com base em dados de 

projetos realizados nos tribunais brasileiros e por meio do método lógico-dedutivo, 

estudar a possibilidade do uso da Constelação Familiar como uma alternativa para 

solução de conflitos familiares relativos ao abandono afetivo. Além disso, utilizou-se 

fontes secundárias, como textos normativos, decisões judiciais, artigos científicos e 

monografias, bem como palestras e vídeos disponíveis nas plataformas digitais sobre 

as questões abordadas. 

 

2 OS DEVERES DA FAMÍLIA E O ABANDONO AFETIVO  

 

Como todo e qualquer instituto jurídico o Direito de Família desempenha uma 

função social e para garantir a funcionalidade de seus institutos, Farias, Rosenvald, 

Netto (2018, p. 1701) consideram que a aplicação da norma familiarista deve estar em 

consonância com o tom garantista e solidário da Constituição Federal (CF).  

A Carta Magna, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, estabelece que 

a família é base da sociedade, conforme dispõe em seu art. 2261, garantido a ela 

proteção legal, por essa razão, ela recebe uma atenção especial do Estado.  

Para conseguir essa proteção, a CF se baseia no princípio da dignidade da 

pessoa humana que “é considerado um dos mais importantes de todos e 

hierarquizador do ordenamento jurídico” (BICCA, 2015, p. 14, ebook). Ele é 

responsável por muitas transformações na concepção das relações familiares e pelo 

desenvolvimento dos direitos da personalidade, trazendo a convivência familiar como 

um direito fundamental. Juntamente com o princípio da afetividade, que embora não 

 
 
1 Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
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esteja expresso na Constituição possui uma relevante importância, pois os vínculos 

afetivos são necessários para vida em família, para seu desenvolvimento e 

cumprimento dos deveres advindos do poder familiar.  

De tal maneira, defende Dias (2015, p. 43), ao considerar que o ramo do direito 

que mais sente o reflexo dos princípios consagrados com valor social fundamental 

pela Constituição Federal, é sem dúvidas, o direito de família. Esses princípios não 

podem fugir da atual concepção de família, devido suas múltiplas facetas, dentre eles 

estão: o princípio da dignidade da pessoa humana; da solidariedade familiar; da 

proteção integral a crianças, adolescentes, jovens e idosos; o princípio da proibição 

do retrocesso processual e da afetividade, entre outros. 

Um deles que merece destaque é o Princípio do Planejamento Familiar e da 

Responsabilidade Parental, previsto na CF, no art. 226, §7º2. Que prevê o livre 

planejamento familiar por parte dos pais, cabendo ao Estado propiciar recursos 

educacionais para a efetivação desse direito, proibindo qualquer tipo de intromissão 

estatal ou privada. De acordo com o art. 2º, da Lei nº 9.263/1996, que trata sobre esse 

instituto, o planejamento familiar pode ser compreendido como “o conjunto de ações 

de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.  

Nesse sentido, a CF e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando 

garantir o desenvolvimento e a proteção da família se baseiam na doutrina da proteção 

integral da criança, do adolescente e do jovem. Como previsto no art. 2273 da 

Constituição, reforçando que o direito da criança e do adolescente a convivência 

familiar é um direito humano, previsto constitucionalmente. 

Isso basta para caracterizar a importância do poder familiar, que segundo Dias 

(2015, p. 37), tem como titular do interesse o filho, sendo o genitor o titular do dever. 

Nesse caso o direito subjetivo de família está mais relacionado a atribuir deveres do 

que conceder direitos, por exemplo, atribuição de deveres aos pais, com o principal 

 
 
2 Art. 226, § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 
3 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
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objetivo em garantir o desenvolvimento do menor incapaz e não permitir negligências 

em sua formação.  

Da mesma forma, sobre a importância da responsabilidade dos pais em prestar 

assistências aos filhos, entende Melo (2016, p. 17) que os menores são vulneráveis, 

por serem indivíduos que estão em desenvolvimento, necessitando de um tratamento 

e cuidados especiais, que vão além da prestação material. Por essa razão, a norma 

busca garantir essa prioridade e considera a responsabilidade dos pais irrenunciável.  

Segundo Rossato, Lépore e Sanches (2014, p. 162) o ECA “eleva a nível de 

direito fundamental a convivência familiar e comunitária”, considerando que os laços 

familiares são essenciais para a formação da personalidade das crianças e dos 

adolescentes. Diante disso, o estatuto também traz a possibilidade de sanções como 

multa para o caso de inadimplemento dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 

249).4 

Portanto, é dever dos pais garantir assistência aos filhos. Sendo uma obrigação 

igualitária entre eles, prevista no art. 21, do ECA, ao dispor que o poder familiar é 

exercido em iguais condições pelo e pai e pela mãe.  Além disso, o Código Civil (CC) 

também se preocupou com a efetivação desses direitos, trazendo em seus arts. 1.630 

a 1.638, disposições sobre o exercício do poder familiar, direcionando essa obrigação 

aos pais, conforme o art. 1.630.5 

 Conclui-se, que o dever de cuidar é inerente à família, ganhando status de 

direito fundamental, pela Constituição Federal, com base no princípio da dignidade 

humana. Pois, a família possui um papel relevante na formação da personalidade da 

criança e do adolescente, que são os mais vulneráveis nessa relação.  

Contudo, mesmo havendo essa preocupação do legislador em garantir esses 

direitos, nem sempre os pais exercem seus deveres da forma adequada e acabam 

não contribuindo para o desenvolvimento físico, psicológico e moral dos filhos. Muitas 

vezes, com o distanciamento, acabam abandonando a prole e deixam de exercer seus 

papéis como responsáveis legais.  

 
 
4 Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente 
de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Vigência 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
5 Art. 1.630 Os filhos são sujeitos ao poder de família dos pais, enquanto menores. 
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A falta de participação dos pais no desenvolvimento dos filhos, não 

necessariamente na necessidade de amar, mais precisamente no dever de cuidar, 

inerente ao poder familiar, de prestar assistência a eles durante suas vidas, pode ser 

considerado como abandono afetivo, um instituto que será mais aprofundado no 

tópico a seguir. 

 

2.1 Como se configura o abandono afetivo 

 

 Conforme Dias (2015, p. 532) o direito de convivência é de extrema 

importância, portanto, não é somente um dever dos pais, mas principalmente faz jus 

aos filhos, que têm a prerrogativa de conviver com seus genitores para fortalecer os 

vínculos paterno e materno. Isso não se limita apenas a regulamentação de visitas, 

expressão mecânica considera pela autora como inadequada para tratar do direito 

mencionado. 

 Destarte, o direito de convivência também é assegurado ao filho, para reforçar 

os vínculos afetivos e auxiliar em seu desenvolvimento, na construção dos seus 

valores éticos, morais e cívicos, contribuindo para sua formação até chegar à vida 

adulta. Além disso, segundo Angeluci (2006, on-line) o estabelecimento dos vínculos 

afetivos no seio da convivência familiar é extremamente necessário para o 

desenvolvimento da pessoa, da sua dignidade, pois só será possível se houver o 

respeito do responsável pela criança em formação, devido seus anseios, medos e 

frustações. 

Diante disso, leciona Braga (2014, p. 305) que o abandono afetivo é 

compreendido pela ausência afetiva dos pais no convívio com seus filhos, os privando 

da sua convivência e cuidado, ainda que cumpram com as obrigações alimentícias, e 

esse descuido não deve ser cabível, seja por motivo consciente ou inconsciente. 

Nesse sentido, conclui Correa (2019, p. 47), que ao contrário do que muitos 

pensam o abandono não significa falta de amor ou a inexistência de um 

relacionamento afetivo, mas ultrapassa a falta de interesse. Podendo gerar o 

sentimento de rejeição, vexame, humilhação, baixa autoestima, dentre outros, que 

acarreta em danos ao filho, na formação da sua personalidade e em seu 

desenvolvimento. Em vista disso, o autor considera que o abandono afetivo se tornou 

um valor jurídico e passou ganhar valorização na sociedade. 
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Por essa razão, destaca-se que o dever de cuidar, de prestar assistência ao 

filho e estar presente em sua vida, não está necessariamente relacionado a uma 

obrigação de amar, pois é algo que não se pode obrigar. Mas o abandono aqui tratado 

se dá pela ausência durante o desenvolvimento do filho, que acaba gerando traumas 

nele. Conforme se observa na obra de MELO (2016, p. 23, apud MADALENO, 2008, 

p. 319) ao pontuar que 

 

Rolf Madaleno, com habitual correção, assinala que, diferentemente dos 
adultos, os filhos não entendem a imotivada ausência física dos genitores, 
cuja falta se acentua em datas especiais como o aniversário do menor, o dia 
dos pais ou das mães, as festas natalinas ou de ano novo, ou mesmo, no 
período de férias. No âmbito das relações dos infantes, o sentimento de 
rejeição promove traumas e agravos morais que, ao longo do tempo, 
deixarão suas marcas no seu desenvolvimento mental, físico e social. 
(grifo nosso) 

 

De tal modo, o abandono afetivo seria causado pela ausência da convivência 

dos pais na vida dos filhos, acarretando em diversas consequências, ainda que 

cumpram o dever de prestar assistência material. Pois, o indivíduo não necessita 

apenas disso para ter um desenvolvimento sadio, revelando a importância do afeto e 

do cuidado no contexto familiar, já que o filho tem o direito de receber essa proteção 

especial (PESTANA, 2013, p. 14).  

Da mesma forma, entende Venosa (2012, p. 300), que o direito à personalidade 

dos menores merece uma atenção especial, já que a ofensa a dignidade do filho não 

se dá apenas por um abandono patrimonial, mas também por abandono intelectual. A 

falta de apoio moral e psicológico, por parte do pai ou da mãe, pode gerar traumas 

que acarretam danos em seu desenvolvimento. Além disso, o autor considera que é 

cabível a indenização por danos morais, mas que essa reparação se torna ineficaz 

quando analisada no âmbito afetivo, pois dificulta a criação de laços.  

Já para Lima (2016, p. 13), o abandono afetivo sempre existiu, ela defende que 

qualquer um dos genitores (pai ou mãe) podem ser responsabilizados pela prática de 

abandonar o filho, ainda ressalta que essa prática é mais comum vinda do pai, seja 

por uma questão cultural, pelo divórcio, onde geralmente o filho fica sob a guarda da 

mãe e o pai apenas exerce o direito de visitas.  

Portanto, o desafeto aqui discutido não se confunde com a falta de amor. De 

acordo com Valéria Cardin (2017, p. 47), o afeto diz respeito aos direitos fundamentais 

da criança, sendo elevado a um status de direito fundamental no ordenamento 
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jurídico, sendo considerado “como um fato jurídico elevado à condição de princípio 

jurídico” (CARDIN E FROSI, 2010, p. 6861). No mesmo sentido, considera Danilo 

Montemurro: 

Não é a falta de amor que gera dano, não é o desamor, por si só, o ato ilícito 
praticado capaz de gerar o dano moral, mas sim a negativa em desferir 
amparo, assistência moral e psíquica, é desatender as necessidades em 
prejuízo da formação de uma criança, é, em muitos casos, desfazer os 
vínculos de afetividade já estabelecidos, é, por derradeiro, o descumprimento 
dos deveres decorrentes do poder familiar. (MONTEMURRO, 2015, online) 

 

 Desse modo, diante do desrespeito a um direito fundamental e a necessidade 

de regulamentar o abandono afetivo, a Comissão de Direitos Humanos do Senado 

Federal, aprovou, em 09 de setembro de 2015, o Projeto de Lei (PL) nº 700/2007, 

proposto pelo senador Marcelo Crivella (IBDFAM, 2015, online). O projeto tem como 

objetivo modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para caracterizar o 

abandono afetivo como um ilícito civil e penal, passível de reparação, quando o pai ou 

a mãe deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência ou 

visitação periódica. 

Atualmente, o mencionado PL, que visa alterar o ECA, está tramitando na 

Câmara dos Deputados sob o número 3212/2015. De acordo com Laysa Tino (2019, 

p. 20), a sua aprovação é importante, porque possibilita a uniformização das decisões 

sobre o tema, assegurando a prevenção de um direito constitucionalmente garantido, 

da proteção integral da criança, do adolescente e do jovem.  

 Por essa razão, o tema merece destaque. Pois é uma prática presente nas 

relações familiares e a possibilidade de gerar indenização por danos morais levou a 

questão ao judiciário. Mas antes de fazer essa análise, é importante identificar quais 

as consequências que esse instituto traz aos indivíduos, para depois entender como 

esse tema foi abordado no âmbito judicial. 

 

2.2 Efeitos do abandono afetivo  

  

Para um indivíduo em formação os vínculos familiares são muito importantes, 

pois é no seio familiar que ele vai crescer e se desenvolver, através do convívio criar 

suas referências e formar sua personalidade. E “quando há rompimento desses 

vínculos, as consequências podem ser extremamente desagradáveis para as 
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crianças, afetando a sua autoestima e a maneira com que se relacionam com os 

outros”. (WEISHAUPT; SARTORI, 2014, p. 21) 

Segundo Schor (2017, p.122, ebook), em sua obra “Heranças Invisíveis do 

abandono afetivo: Um estudo psicanalítico sobre as dimensões da experiência 

traumática”, o indivíduo que tem sua personalidade deformada constrói uma ideia 

negativa de si próprio ou até mesmo desenvolve um comportamento “criminoso”, 

devido a um profundo sentimento de culpa que ele desenvolve, encontra nos atos 

violentos uma forma de delimitar os sentimentos que ele não consegue lidar. 

De acordo com Bicca (2015, p. 50, ebook) em seus estudos sobre o abandono 

afetivo, fazendo uma relação entre a falta do afeto com o uso de drogas, conclui que 

essa ausência, principalmente do pai, traz consequências graves, psicológicas e 

também comportamentais, levando o indivíduo a usar drogas e adentrar no mundo da 

criminalidade. 

Sobre essa conclusão, vale a pena trazer o resultado da pesquisa realizada 

nos Estados Unidos, pelo Departamento de Serviços Humanos e Sociais, da 

pesquisadora Gisele Martorelli, no qual deixou evidente as consequências da falta de 

convívio entre pais e filhos, ao concluir que 

Meninas sem um pai nas suas vidas têm 2,5 vezes mais propensão a 
engravidarem na adolescência e 53% mais chances de cometerem suicídio. 
Meninos sem um pai nas suas vidas têm 63% mais chances de fugirem de 
casa e 37% mais chances de utilizarem drogas. Meninos e meninas sem pai 
têm duas vezes mais chances de acabarem na cadeia e aproximadamente 
quatro vezes mais chances de necessitarem de cuidados profissionais para 
problemas emocionais ou de comportamento (MARTORELLI, 2004) 

 

Além desse, um estudo publicado no Personality and Social Psychology 

Review, um jornal da Society for Personality and Social Psychology (SPSP), indica 

que “as mesmas partes do cérebro são ativadas quando as pessoas se sentem 

rejeitadas e são ativadas quando experimentam dor física” (SCIENCEDAILY. 2012, 

on-line). Segundo o pesquisador desse estudo, Ronald Rohner, da Universidade de 

Connecticut (EUA)6, a diferença é que ao contrário da dor física, os abalos emocionais 

podem ser revividos psicologicamente por muitos anos, como a dor da rejeição. Ele 

ainda afirma que em meio século de pesquisa nunca havia encontrado uma 

experiência tão forte, como a rejeição, responsável por afetar o desenvolvimento da 

 
 
6 Pesquisa disponível em: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120612101338.htm.  
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personalidade, principalmente quando se dá na infância, com a rejeição dos filhos 

pelos pais.   

Segundo Correa (2019, p. 48) o abandono afetivo gera consequências 

psicológicas negativas nos filhos, uma vez que são crianças e não possuem a 

capacidade para entender o porquê do desinteresse e da ausência dos pais, que 

deveriam ser os prestadores de assistência psíquica, moral e afetiva.  

Em igual sentido, consideram Weishaupt e Sartori (2014, p. 20) que a 

assistência moral e afetiva apresenta um valor importante para o adequado 

desenvolvimento do filho, e a falta disso pode comprometer toda a existência do 

indivíduo, podendo não ser percebido de imediato, mas pode surgir efeitos ao longo 

do tempo, desenvolvendo um comportamento antissocial nas crianças ou 

adolescentes.  

Diante desses estudos, fica evidente que o abandono afetivo pode gerar 

consequências para o desenvolvimento dos filhos, mas não é algo simples de 

identificar, com necessidade de análise clínica, pois cada indivíduo é único na sua 

forma de sentir e lidar com suas emoções. Ainda mais, no que pese as ciências 

jurídicas auferir se é um evento causador de dano ou não, dependendo de uma análise 

mais profunda de cada caso, com o auxílio de profissionais competentes.  

Por isso, o abandono afetivo é considerado um tema complexo do direito de 

família, uma área que traz conflitos que envolve diretamente os sentimentos das 

partes e relações mal resolvidas, temas muito subjetivos que dificultam a análise 

jurídica. Porém, diante dos pleitos judiciais que buscavam indenizações por danos 

morais causados por esse abandono, foi necessário que os tribunais analisassem o 

tema, para determinar se é possível ou não a exigência de indenização.  

Além disso, este trabalho busca analisar se as decisões proferidas possuem 

eficácia para esses conflitos. Sendo importante questionar, por exemplo, se nos casos 

em que for reconhecido o dano e houver indenização, o conflito estaria totalmente 

sanado? Não acarretaria na mercantilização do afeto?  

Diante desses questionamentos, busca-se estudar se não seria mais eficaz o 

uso de formas alternativas de solução de conflitos, como a aplicação da Constelação 

Familiar. Mas antes disso, é importante entender como o abandono afetivo vem sendo 

tratado pela doutrina e pelos tribunais brasileiros. 

 

2.3 Responsabilização civil por abandono afetivo 
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Antes dessa análise, é importante discorrer um pouco sobre o instituto da 

responsabilidade civil. Ele possui grande relevância para o Direito Civil, podendo ser 

comparado a um edifício em construção, como afirmam Farias, Rosenvald, Netto 

(2018, p. 882), pois a responsabilidade civil está em constante transformação, se 

renovando a partir das mudanças sociais. 

De maneira objetiva Diniz (2015, p. 51) define a responsabilidade civil pela 

aplicação de medidas que são direcionadas a um indivíduo como forma de obrigação 

para reparar um dano, seja patrimonial ou moral, causado por ele, por alguém que ele 

responde, por algo que a ele pertence ou por simples imposição legal.  

Sobre o mesmo instituto, considera Tartuce (2016, p. 483) que a 

responsabilidade civil pode surgir de um descumprimento obrigacional, quando 

estipulado em um contrato e não for obedecido, ou quando um preceito normativo que 

deveria ser seguido não é observado e, consequentemente, descumprido, gerando 

responsabilidade civil. Desse modo, há uma bipartição no Código Civil destacando-

as, em responsabilidade civil contratual (arts. 389 a 420), onde a culpa do agente é 

presumida, e responsabilidade civil extracontratual (arts. 927 a 954), também 

conhecida por responsabilidade civil aquiliana, onde a culpa deve ser provada pela 

vítima.  

Para Farias, Rosenvald, Netto (2015), o uso dessas nomenclaturas, geralmente 

adotadas pela doutrina e tribunais, deve ser evitado por considera-las incompletas. 

Eles entendem “a responsabilidade civil em sentido estrito, dita extranegocial ou, 

simplesmente, responsabilidade civil, em seu paradigma clássico, ou seja, 

reparatório”, destacando seus pressupostos: ato ilícito; culpa; dano e nexo causal 

(FARIAS; ROSENVALD; NETTO, 2015, p. 122). 

 Os referidos autores, destacam a função clássica e dominante da 

responsabilidade civil, ou seja, sua função reparatória. Conforme Farias, Rosenvald, 

Netto (2018, p. 890), a lesão é o centro da responsabilidade civil e sua função é a de 

buscar reparar o dano sofrido, com o objetivo de restaurá-lo, buscando a reparação 

do fato danoso, seja por uma prestação pecuniária ou pela reintegração em forma 

específica.  

 Diante da responsabilização civil no Direito de Família, Farias, Rosenvald, 

Netto (2018, p. 1701), consideram totalmente possível. Pois a possibilidade de 
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caracterização de um ato ilícito é certa e incontroversa, com base nos arts. 1867 e 

1878, ambos do CC, acarretando no dever de reparação, além da adoção de medidas 

que visam eliminar o dano causado.  

De tal maneira, considera-se que a família também está sob controle do Estado, 

pois os deveres atribuídos a ela necessitam de garantias para a eficácia da norma, 

cabendo inclusive à aplicação das normas gerais da responsabilidade civil. Essa 

aplicação é defendida por Valéria Cardin (2012, p. 183) que considera a lesão causada 

por um membro da família ainda mais danosa, sendo mais grave do que se causada 

por um membro externo, que não pertence ao seio familiar, pois o ofensor detém uma 

situação privilegiada, por pertencer ao núcleo familiar. Razão pela qual, se justifica a 

aplicação da responsabilidade civil nesses casos.  

Finda essas considerações, passa-se a analisar a possibilidade de indenização 

por danos morais decorrente do abandono afetivo, merecendo destaque a 

responsabilidade civil extracontratual, com fundamento na prática de ato ilícito.  

O art. 186, do Código Civil (CC), serve como base para defender a tese que 

cabe a responsabilização civil dos pais, pois eles têm a obrigação legal de prestar 

assistência aos filhos, independente de vínculo contratual, já que é um dever inerente 

ao poder familiar, previsto constitucionalmente. Portanto, de acordo com esse 

entendimento, há a possibilidade de responsabilização civil nas relações familiares e 

na maioria das vezes é onde ocorrem as maiores violações à dignidade da pessoa 

humana.  

Nos casos de abandono afetivo, considera Dias (2015, p. 98) com base no art. 

952, parágrafo único9, do CC, que há respaldo legal para a reparabilidade do dano 

sofrido, pois “atinge o sentimento de estima frente determinado bem”. 

Segundo Bicca (2015, p. 22, ebook), a constatação de abandono afetivo, ou 

seja, a prática de abandonar o filho, é considerada uma forma grave de maltrato, 

caracterizando uma violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, 

 
 
7 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
8 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
9 Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela 
pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. 
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III, CF/88). O posicionamento do autor está relacionado a previsão do art. 163410, do 

CC, que traz como obrigação dos pais exercer a guarda, criar e educar seus filhos, 

característica do pleno exercício do poder familiar.  

De tal modo, o dever de criar e educar os filhos não se configura apenas no 

âmbito moral, mas é acima de tudo um dever legal. Por essa razão, todo o 

ordenamento jurídico brasileiro busca oferecer uma proteção especial e irrestrita às 

crianças e adolescentes, com base na ideia da proteção integral.  

Todavia, no que se refere a reparabilidade nos casos de abandono afetivo, há 

divergências na doutrina, pois há quem discorde do cabimento de indenização, 

considerando que a reparação em pecúnia não altere em nada a relação entre pais e 

filhos e que não há como mensurar o afeto em valores ou se possa obrigar alguém a 

amar a outra.  

Nesse sentido, enfatiza Medeiros e Goulart (2014, on-line), ao considerarem 

que as leis que versam sobre o dever de cuidar inerente a família tratam de obrigações 

necessárias para garantir a sobrevivência e formação do caráter da criança. Mas o 

afeto não é algo inerente a sobrevivência, apenas é um sentimento que facilitaria a 

formação do caráter por auxiliar a criança a compreender ensinamentos que os seus 

genitores lhes passam durante o convívio, contudo, não seria a única forma de auxiliar 

na formação.  

Também contrário a indenização por abandono afetivo, destaca-se o 

pensamento de Schuh, ao ponderar que “[…] a simples indenização poderá 

representar um caráter meramente punitivo, reafirmando, cada vez mais, o quadro de 

mercantilização nas relações familiares” (SCHUH, 2006, p. 75).  

 Logo, há quem defenda que em uma ação reparatória, o filho estaria apenas 

buscando dinheiro como forma de indenização pelo suposto abandono que lhe causou 

danos, mas de nada lhe interessa o amor ou afeto que nunca recebeu. O que pode 

caracterizar uma materialização do afeto, que dificultaria o reestabelecimento ou a 

criação da relação afetiva entre pais e filhos.  

 
 
10 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício 
do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; 
(...) 
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 Entretanto, como dito anteriormente, o afeto tratado no âmbito familiar não está 

relacionado a necessidade de amar, mas sim no dever cuidar e prestar assistência. 

Por isso, parte da doutrina defende a possibilidade de indenização, não apenas com 

base na reparação do dano causado, mas também para inibir futuras práticas omissas 

dos pais na vida dos filhos, diante da gravidade do abandono.  

Nesse sentido, Bicca (2015, p. 24, ebook) configura o abandono como ato 

ilícito, pois atenta contra a dignidade constitucional da família, gerando danos aos 

direitos da personalidade da criança. O autor preceitua que “a ilicitude não está no 

desamor, mas na mais absoluta falta de atendimento ao dever de cuidado, requisito 

mínimo a ser apreendido na vida de uma criança para seu pleno desenvolvimento” 

(BICCA, 2015, p. 24, ebook). 

 Dessa forma, Schreiber (2008, p. 174) defende que por trás de uma demanda 

de abandono afetivo não está a busca de indenização pela violação do dever de amar, 

como alguns acreditam, pelo contrário, há um interesse fundamentado na obrigação 

normativa que os pais tem de prestar assistências aos filhos, no dever de cuidar e 

educar, contribuindo na criação direta deles. 

 Ainda nessa linha, Dias (2015, p. 97), considera que a omissão dos pais gera 

severas sequelas psicológicas, pois a falta de convívio com os filhos provoca o 

rompimento do elo afetivo que produz danos emocionais na criança, defendo a 

reparação com base no enunciado 8 do IBDFAM11 e com respaldo legal no (art. 952, 

parágrafo único, do CC)12.  

 Diante disso, percebemos que perante a doutrina a possibilidade de 

responsabilização civil por abandono afetivo não tem um entendimento unânime, 

trazendo opiniões divergentes. Essas controvérsias acabaram gerando impacto 

também no âmbito judicial, por isso, passaremos a analisar como o tema foi abordado 

na jurisprudência dos tribunais brasileiros.  

Ante o aumento de ações judiciais pleiteando indenizações por abandono 

afetivo, os tribunais tiveram que se posicionar sobre o assunto. E o pioneirismo 

jurisprudencial se deu por meio de uma decisão da justiça gaúcha, em 2003, através 

do juiz Mario Romano Maggioni, da 2ª Vara da Comarca de Capão da Canoa – RS 

 
 
11 Enunciado 8 do IBDFAM: O abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano causado. 
12 Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela 
pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. 



23 
 
 

(Processo n.º 141/1030012032-0). Com base na Lei nº 8.069/90 art. 2213, o 

magistrado condenou um pai por danos morais causado por abandono afetivo a filha 

de 09 anos, considerando que cabe a indenização como forma de amparar a vítima 

pelo dano decorrente de omissão, pois os pais tem o dever de cuidar dos filhos 

(MACHADO, 2013).  

 Esse caso abriu precedente favorável ao pagamento de indenização. Porém, 

cabe ressaltar o posicionamento do Ministério Público nessa demanda, que se 

manifestou contrário à admissibilidade da concessão de indenização por abandono. 

Considerando que não cabe ao judiciário estipular uma reparação financeira por 

desamor, pois pode causar o risco de surgirem ações judicias com esse objetivo diante 

do mero fim de relacionamentos que causem danos as partes. Contudo, a sentença 

foi julgada procedente, transitando em julgado, sem apresentação de recurso pelo pai 

revel. 

 Além dessa decisão, destacam-se outras que também foram favoráveis. Como 

a decisão proferida pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Estado de 

Minas Gerais-TAMG. Na Apelação Cível (AC) nº 4085505-54.2000.8.13.0000, do 

relator Juiz Unias Silva, julgado em 2004, o pai foi condenado ao pagamento por 

danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com base na 

dignidade do menor que fora prejudicada pelo descumprimento no dever de convívio 

familiar com o filho.  

Outra decisão com base nesses fundamentos, foi a do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro (TJRJ), ao considerar que:  

 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano moral que a Autora 
teria sofrido em razão do abandono material e afetivo por seu pai que 
somente reconheceu a paternidade em ação judicial proposta em 2003, 
quando ela já completara 40 anos. Procedência do pedido, arbitrada a 
indenização em R$ 209.160,00. Provas oral e documental. Apelante que tinha 
conhecimento da existência da filha desde que ela era criança, nada fazendo 
para assisti-la, diferentemente do tratamento dispensado aos seus outros 
filhos. Dano moral configurado. Quantum da indenização que adotou como 
parâmetro o valor mensal de 2 salários mínimos mensais que a Apelada 
deixou de receber até atingir a maioridade. Indenização que observou 
critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Desprovimento da 
apelação. (TJRJ, AC 0007035-34.2006.8.19.0054, 8ª C. Cível, Rel. Des. Ana 
Maria Oliveira, julg. 20.10.2009). 

 
 
13 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
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Diante do exposto, parte da jurisprudência entendia que era possível a 

indenização por danos morais, independentemente de cumprimento de prestação 

alimentícia, ante o descumprimento de obrigações inerentes ao poder familiar, 

previsto no art. 1.634, do CC/02. Portanto, o abandono afetivo restaria configurado 

com a omissão, negligência dos pais em prestar assistência na criação do filho, 

prejudicando seu desenvolvimento quanto indivíduo, causando danos à formação da 

sua personalidade. 

No entanto, como anteriormente mencionado, esse entendimento não foi 

unânime, como se pode ver através da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais-TJMG, na AC nº 0063791-20.2007.8.13.499, julgado em 2008. Nela 

ficou decidido pela não indenização por abandono, por considerar que não estavam 

presentes os requisitos para caracterizar a reponsabilidade civil, destacando ainda 

que o afeto não é um dever do pai.  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a primeira vez que o egrégio 

tribunal se posicionou sobre o tema foi através do Recurso Especial (REsp) nº 

757.411-MG, julgado em 2005. No voto do Ministro Relator, Fernando Gonçalves, 

percebe-se que era um tema novo para aquela época e que gerava controvérsias. 

Porém, nessa oportunidade, o ministro entendeu que diante da falha dos pais em 

prestar a assistência devida aos filhos a punição cabível é a perda do pátrio poder, 

não cabendo a indenização, motivo pelo qual, negou provimento ao recurso.  

O caso mencionado acima, teve origem na 19ª Vara Cível da Comarca de Belo 

Horizonte/MG, onde o filho pleiteava indenização por danos morais decorrentes de 

abandono afetivo pelo seu genitor. Afirmando na inicial, que após o divórcio seu pai 

constituiu uma nova família, tendo novos filhos, e passou a ser ausente em sua vida, 

deixando de assisti-lo moralmente, faltando em eventos importantes, causando nele 

sofrimento e humilhação.  

O juiz de primeira instância julgou improcedente o pedido formulado alegando:  

 

[...] não haver estabelecido o laudo psicológico exata correlação entre o 
afastamento paterno e o desenvolvimento de sintomas psicopatológicos pelo 
autor, não tendo detectado o expert sinais de comprometimento psicológico 
ou qualquer sintomatologia associada a eventual malogro do laço paterno 
filial (fls. 71). (STJ - REsp: 757411 MG 2005/0085464-3, Relator: Ministro 
FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2005, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 27/03/2006 p. 299RB vol. 510 p. 20REVJMG 
vol. 175 p. 438RT vol. 849 p. 228) 
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Ademais, considera-se que não houve prova suficiente para caracterizar o 

descaso intencional do réu na participação da vida do filho, no mais, o abandono 

gerado poderia acarretar apenas na perda do pátrio poder.  

Em 2009, o entendimento do STJ se mantinha o mesmo, como se vê no 

julgamento no REsp n.º 514.350 – SP, da 4ª Turma, do Relator Min. Aldir Passarinho 

Junior, que não reconheceu o recurso especial com base na seguinte ementa: 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS REJEITADOS. ATO ILÍCITO NÃO 
CONFIGURADO. I. Firmou o Superior Tribunal de Justiça que "A indenização 
por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à 
aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono 
afetivo, incapaz de reparação pecuniária" (Resp n. 757.411/MG, 4ª Turma, 
Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 29.11.2005). II. Recurso 
especial não conhecido. (STJ - REsp: 514350 SP 2003/0020955-3, Relator: 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2009, T4 
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20090525 --> DJe 25/05/2009). 
 

 

Portanto, resta evidente que no âmbito dos tribunais a possibilidade de 

indenização por abandono afetivo gerava decisões divergentes quanto ao seu 

cabimento, mas isso não implica dizer que não fosse possível a reparação civil. 

Contudo, revela a necessidade de um aprofundamento para pacificar o entendimento 

sobre o tema.  

Diante das controvérsias, o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal (STF), 

através do Recurso Extraordinário (RE) 567164 ED/MG, julgado pela 2ª Turma Cível, 

relatora Min. Ellen Gracie. O julgamento foi realizado em 18 de agosto de 2009, o qual 

negou provimento, pois não houve julgamento do mérito, devido ao abandono afetivo 

ser considerado matéria infraconstitucional, sendo necessário um reexame de provas, 

que contraria a súmula nº 279 do STF14.  

Finalmente, no ano de 2012, em consonância com o entendimento majoritário 

da doutrina o tema foi pacificado no sentido de ser possível a indenização. O STJ deu 

provimento parcial ao Resp nº 1.159.242/SP, julgado em 2012, com a Relatora Min. 

Nancy Andrighi. Na decisão, ela asseverou a viabilidade da exigência de indenização 

 
 
14 Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
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por dano moral decorrente de abandono afetivo, uma vez que: “amar é faculdade, 

cuidar é dever”, nas palavras da relatora.  

Além disso, em seu voto a ministra reforça o cuidado como um valor jurídico 

que está incorporado no ordenamento brasileiro e a falta desse compromisso importa 

na ocorrência de ilicitude civil, por meio da omissão. Nesse sentindo, destaco a 

ementa resultante desse julgamento:  

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem 
restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil 
e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O 
cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos 
que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 
da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi 
descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a 
forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e 
companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, 
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos 
morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que 
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação 
à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além 
do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 
afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção 
social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes 
ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria 
fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso 
especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos 
morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia 
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. 
Recurso especial parcialmente provido. 
(STJ - REsp: 1159242 SP 2009/0193701-9, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 10/05/2012 RDDP vol. 112 p. 137 RDTJRJ vol. 100 p. 
167 RSTJ vol. 226 p. 435) 

 

Sobretudo, mesmo com a consagração desse entendimento pelo egrégio 

tribunal Superior, a possibilidade de indenização por abandono não foi totalmente 

aceita, pois a decisão sofreu críticas.  

Como se pode analisar na obra de Neto e Erick (2015, p. 255), que criticam o 

posicionamento do Judiciário, por considerarem que os Tribunais acabam 

ultrapassando os limites regulatórios e diretivos do Direito. Segundo os autores, ao 

impor medidas sancionatórias e reparatórias, o problema não é solucionado, haja vista 

que os instrumentos de correção e de condenações pecuniárias não são capazes de 

melhorar as condições de convivência dos integrantes de um núcleo familiar, nem de 
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concretizar os fins que inicialmente motivaram a implementação da decisão judicial no 

Resp 1.159.242/SP. Ainda de acordo com eles, essa decisão representa:  

 

mais uma das situações contemporâneas em que a vida em sociedade se 
submete a um absolutismo jurisdicional, em que se pressupõe que a 
integralidade dos conflitos existenciais humanos serão solvidos por meio de 
disputas judiciais. (NETO E ERICK, 2015, p. 255). 

 

Diante disso, percebe-se que mesmo com o avanço jurisprudencial a 

resolutividade dada aos casos de abandono afetivo não foi tão satisfatória e a 

possibilidade de indenização gera fortes críticas com a chamada “monetização do 

afeto”. Além do mais, por longo período, a doutrina e jurisprudência não chegavam a 

um entendimento unânime sobre o tema, demostrando a sua complexidade e a 

necessidade de se pensar em uma nova abordagem nesses tipos de conflitos. 

Portanto, o desejo de buscar uma resolução mais eficaz para esse problema 

traz à tona o seguinte questionamento: se não seria mais interessante fazer o uso de 

outros meios alternativos de solução de conflitos nesses casos? Como por exemplo, 

com o auxílio da técnica que vem ganhando espaço no judiciário brasileiro, chamada 

de Constelação Familiar. Analisando se o uso dela poderia ajudar a chegar à raiz do 

problema e trazer soluções mais eficazes para as demandas de abandono afetivo. 

 

3 A CONSTELAÇÃO FAMILIAR E SUA APLICAÇÃO 

 

Para entender as constelações familiares é preciso falar de Anton Suibert 

Hellinger (1980), um renomado psicoterapeuta, mais conhecido por Bert Hellinger, que 

juntamente com sua esposa, Sophie Hellinger, criaram a Hellinger Sciencia, ciência 

universal das relações em todas as áreas da vida (FERNANDES e DE ANDRADE, 

2018). 

Hellinger se tornou conhecido por criar uma nova abordagem da psicoterapia 

conhecida na Alemanha, por Familienaufstellung (Colocação Familiar), sendo 

adotado, no Brasil, o termo Constelação Familiar (BRENTEGANI, online).  

Na verdade, segundo Maia e Ferraz (2021, p. 149), Hellinger foi o 

sistematizador do método terapêutico, pois já haviam diversos estudos e técnicas 

desenvolvidas por outros pesquisadores e terapeutas, que serviram de base para a 

construção da técnica de Hellinger.  
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De acordo com Fernandes e de Andrade (2018, p. 300), Bert Hellinger estudou 

vários métodos terapêuticos, que serviram de inspiração para desenvolver seu próprio 

método, a Constelação Familiar. Um deles foi as Esculturas Familiares, de Virgínia 

Satir, que com suas “esculturas” representava o cenário familiar em sua totalidade. 

Além de outros, como a Terapia Primal de Arthur Janov e o Psicodrama de Jakob 

Moreno (MAIA e FERRAZ, 2021, p. 149).  

Com base nisso, Hellinger conseguiu desenvolver uma técnica com fins 

terapêuticos, conhecida por Constelação Familiar. Ele partiu de observações dos 

relacionamentos humanos e da constituição dos sistemas ou grupos sociais, 

concluindo que eles possuem três necessidades essenciais, que se manifestam de 

forma complexa, mas ajudam a manter sua sobrevivência. São elas:  

 
• A necessidade de pertencimento ou de vinculação ao grupo, todos tem 
o direito de integrar o sistema familiar; 
• A necessidade de ordem, estruturação do sistema em relação: ao 
ingresso/tempo de chegada, à função e à hierarquia, pois a ordem de 
ocupação de cada membro deve ser tomada com respeito; 
• A necessidade de manter o equilíbrio de trocar, dar e receber, entre os 
membros, de maneira proporcional. (CÉSPEDES, 2017, p. 13) 

 

Essas necessidades são consideradas por Hellinger como as leis que mantém 

o equilíbrio e regem as relações familiares. Ele as denominou de “Ordens do amor”, 

classificando-as como “lei do pertencimento”, “lei da hierarquia” e “lei do equilíbrio”, 

respectivamente. Para o psicoterapeuta essas leis são orientadas pela consciência 

coletiva e o conflito nasce a partir do desequilíbrio que surge quando alguma delas é 

desrespeitada, confrontada ou negligenciada.  

Segundo Hellinger (2007, p. 403) a constelação familiar é tida como um método 

sistêmico ou técnica terapêutica, onde considera o indivíduo como pertencente a um 

sistema, o sistema familiar.  Esse, por sua vez, é alicerçado em leis sistêmicas, que 

independentemente do nosso conhecimento ou fé, são responsáveis por reger nossas 

vidas e manter o equilíbrio das relações humanas.  

Na prática, a constelação pode ser realizada por meio de sessões, onde se 

busca explorar o inconsciente e externar o que se passa com o constelado. Segundo 

Queiroz (2019, p. 25), o constelado é aquele que leva a questão pessoal para ser 

explorada na constelação. Previamente, ele passa algumas informações para o 

constelador e pode escolher as pessoas que serão seu representante e dos demais 

membros do seu sistema familiar.  
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Já o constelador, é a pessoa capacitada para coordenar a constelação familiar, 

explorar o “emaranhamento” (aquilo está confuso) do constelado e sua função é 

facilitar a relação entre os representantes, ajudando a trazer à tona aqueles 

sentimentos, no campo mórfico do constelado.  

A sessão de constelação pode ser realizada de duas formas, individualmente 

ou em grupo. Na primeira pode ser usado bonecos, os tão chamados Playmobil. 

Segundo Viana (2019, p. 23), eles ajudam as pessoas que tem mais dificuldade de se 

expressarem em meio a outras pessoas. Também pode ser usado âncoras de solo ou 

outros objetos, que ajudem a representar o sistema familiar do constelado, e a pessoa 

apta a realizar a sessão observa o dilema sob a ótica das leis sistêmicas (VIERO e 

CHECHI, 2020, p. 46). 

Já a segunda forma, geralmente, ocorre com um determinado público, 

contando com a participação terceiros que serão os representantes daqueles 

envolvidos no “emaranhamento”. Podem ser pessoas desconhecidas (voluntários) 

que são escolhidas arbitrariamente pelo constelado para representar a si próprio e os 

membros significativos de sua família (HELLINGER, 2007, p. 11).   

Em ambas as formas a sessão é conduzida por um constelador (terceiro sem 

poder decisório), que fará perguntas e auxiliará, com o objetivo de trazer as emoções 

do constelado para o campo morfogenético15. Seu intuito é fazer com que ele observe 

de fora seu “emaranhamento” e partir daí possa ter uma percepção melhor e enxergar 

o que pode ser feito, buscando a cura e a solução para o problema (BRETAS e 

ARAÚJO, 2021, p. 60).  

De acordo com Hellinger, no trabalho com as constelações fica evidente que:  

 

[...] entre o cliente e os membros de seu sistema atua um campo de força que 
é dotado de saber e o transmite através da simples participação, sem 
mediação externa. O mais surpreendente é que também os representantes 
possam conectar-se com esse conhecimento e com a realidade dessa 
família, embora nada tenham a ver com ela e nada possam saber sobre ela 
(HELLINGER, 2007, p. 11). 

 
 
15 (...) A teoria dos campos morfogenéticos é da autoria do biólogo inglês Rupert 
Sheldrake. Segundo ele, além da herança genética, ocorre uma transmissão de 
informações também através de campos mórficos. Nesses campos, existe uma espécie 
de memória coletiva da espécie a que se pertence. Essa memória é enriquecida por meio 
de cada indivíduo dessa espécie. Por outro lado, cada indivíduo está “ligado” a essa 
memória. BERT, Hellinger – HOVEL, Gabriele Tem. Constelações familiares. Editora Cultrix, 
São Paulo. p. 70. 
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Conforme o psicoterapeuta, a terapia familiar visa identificar os emaranhados 

existentes no sistema e trazer clareza para que os indivíduos envolvidos possam se 

libertar de cargas que trazem de membros anteriores da família (HELLINGER, 2010, 

p. 9). 

Nesse sentido, Storch (2016, p. 307) considera que essa técnica trata-se de 

uma abordagem sistêmica e fenomenológica, inicialmente usada como terapia. Por 

meio dela, os indivíduos (com dificuldade em relacionamentos, bloqueios ou traumas) 

poderão trabalhar suas questões, que podem advir de fatos graves ocorridos no 

passado ou que envolve seus antepassados, em gerações anteriores, que deixaram 

marcas no sistema familiar. Alguns exemplos são: mortes trágicas ou prematuras, 

abandonos, doenças graves, segredos, crimes, imigrações, relacionamentos 

desfeitos de forma “mal resolvida” e abortos. Esses são alguns dos acontecimentos 

que podem gerar emaranhamentos no sistema familiar, trazendo conflitos e 

dificuldades aos seus membros, até mesmo para futuras gerações. 

O autor explicar, que nas constelações familiares de Hellinger, os 

representantes, ao serem posicionados, são tomados por um fenômeno que os 

permite sentir como se fossem as próprias pessoas representadas, sendo capazes de 

expressar sentimentos e sensações, de forma impressionante, mesmo que não as 

conheçam (STORCH, 2016, p. 308). A partir daí, é possível identificar no sistema do 

constelado o que causou o trauma ou conflito e assim buscar restabelecer a ordem, 

proporcionando o equilíbrio necessário para trazer a paz entre os membros. 

De acordo com Lopes e Costa (2018, p. 1200), quando as leis determinadas 

por Hellinger como as “Ordens do Amor” são desrespeitadas surge no campo familiar 

a necessidade de compensar a injustiça sofrida, motivo pelo qual as partes buscam o 

poder judiciário, com o intuito de equiponderar o desequilíbrio e resolver o conflito. 

Portanto, é visando encontrar o equilíbrio nas relações familiares que as 

constelações estão sendo utilizadas, pois oferecem ao conflito uma análise mais 

profunda, identificando a raiz do problema para poder sana-lo.  

Segundo Maia e Ferraz (2021, p. 149), a partir da constelação familiar, baseada 

nas teorias de Helligner, surgem as constelações organizacionais, desenvolvidas por 

Gunthard Weber e as estruturais, que também tem base no modelo hellingeriano, mas 

com outros enfoques como no trabalho de Virginia Satir.  
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Essa outra nomenclatura, chamada de constelações estruturais, empregam as 

mesmas caraterísticas da constelação familiar, com o emprego de representantes, 

sejam pessoas ou objetos, que são colocados em cena para representar um dado 

sistema. Há algumas diferenças na forma de aplicação, pois enquanto a familiar se dá 

no campo morfogenético, a outra traz a ideia de estrutura, na forma de organização e 

de estabelecer as conexões entre os demais elementos do sistema (BRETAS e 

ARAÚJO, 2021, p. 151). 

Destarte, o presente trabalho pretende focar no estudo das constelações 

familiares, tal qual formatada por Bert Hellinger. Analisando a sua aplicação na 

solução de conflitos no âmbito familiar, para relacionar a possibilidade de seu uso nos 

canos de abandono afetivo, diante de demandas no judiciário brasileiro.  

 

3.1 A constelação familiar e o direito sistêmico 

 

Apesar da Constelação Familiar vir de uma área de conhecimento diversa do 

Direito, ela pode auxiliá-lo em busca da paz social. Pois, por meio dela as próprias 

partes conseguem fazer uma análise mais profunda do conflito, indo até a raiz do 

problema, buscando encontrar a melhor solução para ele. Objetivo que pode não ser 

satisfatório com os meios tradicionais de julgamento, diante da sobrecarga do 

judiciário e da complexidade das ações de direito de família. 

Por isso, a Constituição Federal de 1988, a Lei de nº 13.140, e a Resolução 

125, do CNJ, vem incentivando o uso dos meios consensuais de solução de conflitos, 

que buscam desenvolver uma cultura pacificadora no judiciário. Além desses institutos 

normativos, vale ressaltar o Código de Processo Civil (CPC), de 2015, que também 

incentiva a resolução consensual nas ações de família, conforme o art. 69416.   

Com base nesses mecanismos, a Constelação Familiar pode ser aplicada 

como um meio alternativo de resolução de litígios, que busca desenvolver uma justiça 

mais humanizada no judiciário. E foi através da sua aplicação nos tribunais que surgiu 

o termo ‘Direito Sistêmico’, considerado por QUEIROZ (2019, p. 32) como “uma nova 

perspectiva de se lidar e operar o direito”. 

 
 
16 Art. 694, do CPC: Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução 
consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de 
conhecimento para a mediação e conciliação. 
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O termo Direito Sistêmico tem origem do trabalho desenvolvido pelo magistrado 

Sami Storch, juiz no Tribunal de Justiça da Bahia, que foi pioneiro na aplicação das 

teorias de Bert Hellinger, através do uso das constelações familiares na solução de 

conflitos dentro do judiciário.  

Para Storch (2016, p. 309) o direito sistêmico é uma evolução do Direito em 

relação aos relacionamentos, baseado na visão sistêmica, através das ideias de Bert 

Hellinger. Storch, começou a usar essas técnicas de forma sútil, quando entrou para 

a magistratura, no início de 2006. Ele as usou na condução de audiências, fazendo o 

uso das palavras e frases “sistêmicas”, tanto pelas partes como pelos advogados. Seu 

objetivo era trazer à tona o que levou aqueles indivíduos até aquele conflito, 

sensibilizando as partes, principalmente nas audiências de família, fazendo com que 

elas se recordassem dos sentimentos iniciais que tinham um pelo outro, antes do 

desgaste da relação.   

Em seguida, o magistrado avançou para palestras vivenciais e eventos 

coletivos sobre temas em comum (por exemplo, disputas por guarda dos filhos ou 

alimentos; violência doméstica; jovens envolvidos com atos infracionais; etc.). Nesses 

eventos abordava as técnicas sistêmicas e convidava também as partes dos litígios a 

participarem desses momentos de aprendizado, com o intuito de inserir a visão 

sistêmica junto as técnicas de mediação e obteve excelentes resultados (STORCH, 

2016, p. 308). Diante do seu trabalho, a aplicação das técnicas sistêmicas vem se 

expandindo no judiciário, e além de Storch, vários magistrados estão estudando essa 

abordagem e passando a coloca-las em prática.  

O Tribunal de Justiça de Rondônia foi responsável pela primeira formação de 

um grupo de juízes em Constelação Familiar, através do “Projeto Reordenando o 

Caminho”, realizado em 2018. Com o objetivo de resolver processos da Vara de 

Família, compreendendo as causas do conflito, através de uma postura mais 

humanizada e compreensiva, por meio das leis sistêmicas (TJRO, 2018, online).  

Além dos magistrados, é importante destacar que os próprios advogados vêm 

contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura mais consensual. Através do 

movimento da Advocacia Sistêmica, muitas Comissões de Direito Sistêmico (CDS) já 

estão sendo criadas pelo Brasil e vem crescendo o número de profissionais do direito 

que estão adotando posturas sistêmicas para melhor atender e orientar seus clientes. 

Eles estão se tornando facilitadores de conflitos, por meio de uma postura imparcial e 



33 
 
 

acolhedora o advogado permite que as próprias partes se empoderem para buscar a 

melhor solução para a questão (VIERO e CHECHI, 2020, p. 57). 

Segundo Queiroz (2019, p. 36), um levantamento feito pela Comissão de Direito 

Sistêmico (CDS) da seccional do Ceará, destacou que já existem cerca de 20 (vinte) 

estados, além do Distrito Federal, que possuem comissões sobre a abordagem 

sistêmica, espalhadas da seguinte forma: 

 
Região Norte é a região com menos CDS, presentes apenas no Acre e no 
Pará. 
Região Nordeste: Rio Grande do Norte é o único estado que ainda não 
tem CDS, havendo, portanto, nos outros 8 (oito) estados: Piauí, Ceará o qual 
conta também com CDS na subseção de Juazeiro do Norte -, Paraíba, 
Pernambuco incluída CDS na subseção de Olinda e Petrolina Alagoas, 
Sergipe e Bahia com CDS também na subseção de Ilhéus, Juazeiro e 
Itabuna-. 
Região Centro-Oeste: presente em 3(três) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Goiás- dos 4(estados) excluído Tocantins- bem como no Distrito Federal. 
Região Sudeste: a presença de CDS é unânime em todos os 4(quatro) 
estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Região Sul: também presente em todos os seus estados, há CDS em três 
estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina cumpre destacar que 
esta foi a primeira CDS do país. (grifo nosso) (QUEIROZ, 2019, p. 36) 

 

Ainda de acordo com Queiroz, as comissões de direito sistêmico têm como 

atribuição “promover workshops, seminários, palestras em caráter interdisciplinar, 

estudos, pareceres e pesquisas, bem como de aproximar os profissionais que 

pretendam atuar de forma sistêmica, promovendo sua integração” (QUEIROZ, 2019, 

p. 35).  

Por isso, ante o crescimento das técnicas sistêmicas aumenta o número de 

profissionais, como os advogados, que desejam fazer uso delas. Destarte, Maia e 

Ferraz (2021, p. 174) preocupados com a atuação desses advogados, destacam a 

importância de não misturarem os papéis ao ponto de se perderem no meio dos 

atendimentos sistêmicos, pois não deve ser considerado como “terapeutização do 

cliente”, mas sim um novo modelo de advocacia, de maneira humana e consensual, 

distinta do modelo tradicional de litigância. 

Diante disso, merece destaque o trabalho que vem sendo realizado por Adhara 

Campos Vieira, Presidente da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos – 

ABC. Adhara foi responsável pela redação do ante projeto de Lei nº 9.444/2017, que 

visa incluir a Constelação Familiar como um instrumento de mediação entre 

particulares.  



34 
 
 

O projeto prevê os princípios e as diretrizes para a realização desse método, 

também traz as condições necessárias para que o constelador tenha a formação e o 

respaldo para estar apto a usar a técnica. Essa preparação se dá por meio de cursos 

e formações específicas, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além 

desse ante projeto, a presidente da ABC também foi responsável pela criação dos 

seguintes textos normativos:  

 

- Projeto de Lei n.º 452/2019, que estabelece diretrizes para a utilização 
da prática sistêmica no sistema de ensino do Distrito Federal como um 
recurso aos professores na aprendizagem e na mediação comunitária 
escolar, e foi aprovado e sancionado como Lei n.º 6.728/2020 de iniciativa do 
Deputado Leandro Grass. 
- Resolução: Pedido de Providência junto ao Conselho Nacional de Justiça 
(Processo 0001888-67- 2019-2-00-0000) cuja ementa sugerida é destinada 
a regulamentar a política pública de constelações no Brasil. Há previsão 
de utilização da terapia sistêmica de forma facultativa nas diversas áreas 
(cível, família, criminal, econômica, medida socioeducativa, violência 
doméstica e penitenciária),assim como previsão de uso no que couber nas 
esferas trabalhistas (dano moral, assédio moral e acidente de trabalho) e 
federal (questões indígenas e previdenciárias). 
- Projeto de Lei n° 4.887/2020 para regulamentar a profissão de constelador: 
Este projeto de lei trata-se da regulamentação da profissão de 
constelador ou terapeuta sistêmico e dispõe sobre os critérios mínimos 
para os cursos de formação em constelação sistêmica. 
- Sugestão de Portaria perante o Protocolo do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, direcionada ao NUPEMEC, a fim de normatizar o projeto 
“Constelar e Conciliar”. Esta sugestão trata de regulamentação da habilitação 
de consteladores para atuação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios - TJDFT (VIEIRA, 2021, p. 12). (grifo nosso) 

 

De tal forma, é possível perceber a crescente popularização do direito sistêmico 

em meio aos aplicadores do Direito, pois o movimento sistêmico vem se expandido e 

com ele a responsabilidade e necessidade de normatização. Portanto, ressalta-se a 

importância da formação para os aplicadores dessa técnica em questões jurídicas, 

pois “somente pessoas capacitadas, através de cursos específicos de Constelação 

Familiar podem exercê-la na Justiça” (VIERO e CHECHI, 2020, p. 57). 

No Brasil, além do crescimento desse método na área jurídica, a Constelação 

Familiar foi institucionaliza pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através das Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Passando a ser usada como 

recurso terapêutico transversal, visando a recuperação e prevenção de doenças por 

meio da escuta acolhedora. De acordo com dados do SUS, em 2019, foram realizados 

em todo o país 1.383 (um mil, trezentos e oitenta e três) procedimentos de constelação 

familiar como PICS na atenção primária à saúde (AGÊNCIA SENADO, 2022).  
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Diante disso, percebe-se que com a expansão do método, surgiram muitos 

entusiastas dessa técnica, mas também muitos opositores. Recentemente foi 

realizada pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, a primeira audiência 

pública no Brasil, para debater sobre uso das práticas de constelação familiar e a cura 

sistêmica, mais precisamente em 24 de maio deste ano.  

O evento proposto pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), simpatizante 

da prática, contou com opiniões divergentes que fomentou o debate interativo. Em 

resumo, as principais críticas se dão ao uso do método em órgãos públicos, ante a 

falta de embasamento experimental e teórico para dar fundamento a prática. Outro 

ponto de vista negativo que foi levantado, se dá em relação ao uso dessa técnica nos 

casos de violência contra a mulher, por ser considerado uma “revitimização” da vítima.  

Já os adeptos da Constelação Familiar, como o juiz Sami Storch, Inácio 

Junqueira, diretor da Faculdade Innovare, que oferece cursos de Pós-graduação em 

direito sistêmico, como também a viúva de Bert Hellinger, Sophie Hellinger, que 

participou do debate diretamente da Alemanha (por vídeo chamada), entre outros que 

estavam presentes, defenderam o método, considerando-o uma prática inovadora 

para a Justiça, por meio de sua eficácia na solução de conflitos. Contudo, ressaltaram 

a importância do cuidado e a responsabilidade que se deve ter na aplicação do 

método, pois diante da prática errônea vem a propagação equivocada da técnica 

(SENADO NOTÍCIAS, 2022). 

Diante disso, notamos que o uso das constelações vem se expandindo para 

outras áreas, além do Direito, demonstrando ser um tema relevante e bastante atual. 

Por essa razão, as discussões e os debates democráticos se tornam cada vez mais 

necessários, para analisar a eficácia dessa técnica. Por isso, é primordial a análise do 

uso desse método nos tribunais brasileiros, para averiguar como vem sendo aplicado 

e se é possível nos casos de abandono afetivo. 

 

3.2 Uso da constelação familiar no judiciário brasileiro 

 

Como já dito, devido a cultura da judicialização o judiciário acabou ficando 

sobrecarregado. A ideia da lide solucionada por um terceiro, com poder decisório, 

resultou em uma alevedada busca as vias judiciais para solucionar os mais diversos 

tipos de litígios. Isso acabou causando o enrijecimento e demora nos julgamentos. 

Razão pela qual, foi necessário o surgimento de novos meios de solução de conflitos, 
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através da autocomposição, com o intuito de desafogar o judiciário e conduzir a 

redução na incidência de novas demandas, fomentando a função social jurídica 

(NEVES, 2020, p. 8). 

Em 2010, através da Resolução n. 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, 

houve um incentivo de implementação das normas consensuais e autocompositivas 

de resolução de conflitos. Incluindo o uso de métodos como a conciliação e a 

medicação, meios distintos de solução de conflitos (CNJ, 2017, p. 7), sem vedar a 

utilização de outros ferramentas que busquem a resolução do litígio de maneira 

consensual.  

Além disso, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, e a Lei 

13.140/15, que dispõe sobre o mecanismo da mediação, ficou consagrado o uso dos 

meios consensuais de solução de conflitos em face dos procedimentos litigiosos 

(CÉSPEDES, 2017, p. 24). 

Com a expansão da Conciliação e Mediação, que foram primordiais para dar 

início ao desenvolvimento de uma cultura pacificadora no judiciário, incentivando a 

autocomposição, surgiram novas técnicas com esse mesmo objetivo, como a Justiça 

Restaurativa, o uso da comunicação não violenta e o Direito Sistêmico.  

Esse último, que é objeto de estudo neste trabalho, vem se expandindo no 

judiciário por meio da Constelação Familiar. Por isso, para compreender melhor como 

essa técnica começou a ser usada no judiciário, partimos das experiências ocorridas 

no tribunal baiano, através do magistrado Sami Storch.  

Como já vimos, ele foi o pioneiro no uso dessa técnica e introduziu as 

constelações familiares no judiciário brasileiro, desde 2012, onde passou a realizar 

várias palestras e vivências sobre o assunto, uma delas com o tema “Separação de 

casais, filhos e o vínculo que nunca se desfaz”.  

Nesse período, o magistrado relata em seus artigos que estava havendo 

também mutirões de conciliação e que algumas das partes haviam participado de suas 

palestras (STORCH, 2016). A partir daí, ele pode analisar o impacto das vivências 

realizadas nas audiências que tiveram participantes das palestras.  

Os dados analisados a seguir foram extraídos de questionários sobre o impacto 

que as vivências realizadas por Storch tinham nos relacionamentos familiares. Eles 

foram respondidos após a realização das audiências de conciliação, pelas pessoas 
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que participaram das vivências, na Vara de Família da Comarca de Castro Alves/BA, 

ao longo do 1º semestre de 201317, são eles:  

 

• 59% das pessoas disseram ter percebido, desde a vivência, mudança 
de comportamento do pai/mãe de seu filho que melhorou o relacionamento 
entre as partes. Para 28,9%, a mudança foi considerável ou muita. 
• 59% afirmaram que a vivência ajudou ou facilitou na obtenção do 
acordo para conciliação durante a audiência. Para 27%, ajudou 
consideravelmente. Para 20,9%, ajudou muito. 
• 77% disseram que a vivência ajudou a melhorar as conversas entre os 
pais quanto à guarda, visitas, dinheiro e outras decisões em relação ao filho 
das partes. Para 41%, a ajuda foi considerável; para outros 15,5%, ajudou 
muito. 
• 71% disseram ter havido melhora no relacionamento com o pai/mãe de 
seu(s) filho(s), após a vivência. Melhorou consideravelmente para 26,8% e 
muito para 12,2%. 
• 94,5% relataram melhora no seu relacionamento com o filho. Melhorou 
muito para 48,8%, e consideravelmente para outras 30,4%. Somente 4 
pessoas (4,8%) não notaram tal melhora. 
• 76,8% notaram melhora no relacionamento do pai/mãe de seu(ua) 
filho(a) com ele(a). Essa melhora foi considerável em 41,5% dos casos e 
muita para 9,8% dos casos. 
• Além disso, 55% das pessoas afirmaram que desde a vivência de 
constelações familiares se sentiu mais calmo para tratar do assunto; 45% 
disseram que diminuíram as mágoas; 33% disse que ficou mais fácil o diálogo 
com a outra pessoa; 36% disse que passou a respeitar mais a outra pessoa 
e compreender suas dificuldades; e 24% disse que a outra pessoa envolvida 
passou a lhe respeitar mais. (STORCH, 2016, p. 311) 

 

Além disso, foi analisado também o índice de acordos nas 90 (noventa) 

audiências de conciliação realizadas, chegando aos seguintes resultados: 

 

• nas audiências efetivamente realizadas com a presença de ambas as 
partes, o índice de acordos foi de 100% nos processos em que ambas 
participaram da vivência de constelações; 93% nos processos em que 
uma delas participou; e 80% nos demais; 
• nos casos em que ambas as partes participaram da vivência, 100% 
das audiências se efetivaram, todas com acordo; nos casos em que pelo 
menos uma das partes participou, 73% das audiências se efetivaram e 70% 
resultaram em acordo; nos casos em que nenhuma das partes participou, 
61% das audiências se efetivaram e 48% resultaram em acordo. (STORCH, 
2016, p. 310) (grifo nosso) 

 

A partir dessa pesquisa, Storch (2016, p. 311) concluiu que essa prática é muito 

importante para o aperfeiçoamento da Justiça e para melhorar os relacionamentos em 

 
 
17Pesquisa disponível em: 
https://www.academia.edu/35789695/DIREITO_SIST%C3%8AMICO_A_RESOLU%C3%87%C3%83
O_DE_CONFLITOS_POR_MEIO_DA_ABORDAGEM_SIST%C3%8AMICA_FENOMENOL%C3%93G
ICA_DAS_CONSTELA%C3%87%C3%95ES_FAMILIARES.   
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geral, principalmente no ambiente familiar, pois quebra a resistência inicial para 

chegarem a um acordo, facilitando a conciliação e acarretando na redução dos 

conflitos na comunidade.  

Segundo informações do CNJ, primeiramente, Storch iniciou a aplicação dessa 

técnica com os adolescentes envolvidos em atos infracionais, processos de adoção e 

autores de violência doméstica. Contudo, não há como mensurar ainda os resultados 

em relação a reincidência desses jovens que passaram pela constelação. Porém, 

através dos resultados exibidos pelo magistrado é possível ter uma percepção do 

impacto positivo da constelação na solução dos conflitos (CNJ, 2014).  

Diante do trabalho desenvolvido no tribunal baiano, houve um despertar nos 

demais operadores do direito, como advogados, serventuários da justiça, promotores 

e juízes com o desejo de conhecer essa técnica e também fazer uso dela. Um exemplo 

disso, é a Juíza Magáli Dallape Gomes, uma das supervisoras do Projeto Constelar e 

Conciliar, realizado na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo 

Bandeirante (DF). Antes da magistrada enviar os casos para a sessão de constelação, 

faz uma seleção de processos com temáticas semelhantes e que já haviam passado 

por conciliações anteriores sem êxito. De acordo com seus dados “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” (BANDEIRA, 2016, online). 

Além dela, outros juízes brasileiros, pioneiros nesta prática, puderam explanar 

sobre os cuidados, desafios enfrentados e os benefícios de se utilizar a Constelação 

Familiar no âmbito judicial, através de uma live realizada pela Via Concordia (2022, 

Youtube), no dia 13 de abril deste ano, com o tema “Constelação no Judiciário – Brasil 

Pioneiro”. 

Na oportunidade, o juiz Yulli Roter18, explicou sobre sua experiência com as 

constelações, destacando que o maior objetivo dos profissionais do Direito é entender 

que o conflito está no âmbito da subjetividade e não objetividade. Além disso, pontuou 

que “ter uma justiça humana, não é através do poder”. Roter defende o uso da 

constelação como acessório ao judiciário, devendo ser usada apenas quando 

 
 
18 Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que também é constelador familiar, 
Facilitador no Workshop – MÉTODOS SISTÊMICOS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO 
DO DIREITO e professor do curso de pós-graduação – A visão sistêmica aplicada ao judiciário 
UCS/CELPI no Rio Grande do Sul. Disponível em: https://www.sympla.com.br/evento-
online/constelacao-no-judiciario-brasil-pioneiro/1519757. Acesso em: 25 mai. 2022. 
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necessária e por profissionais capacitados, ressaltando que não é interessante o 

próprio juiz participar da constelação, para manter a imparcialidade no processo (VIA 

CONCORDIA, 2022, Youtube).  

No mesmo sentido, a Dra. Vanessa Aufiero19, juíza de direito no Tribunal de 

Justiça de São Paulo, adepta ao uso das constelações familiares, também não 

participa das sessões para garantir a imparcialidade no processo e não causar a 

inibição das partes durante a sessão. Atuante na Vara de Família e Sucessões, a 

magistrada percebeu que esses conflitos necessitam ser abordados de outra forma, 

não pela adjudicação, mas através da autocomposição (SILVA, 2019, p. 96).  

Foi pensando nisso, que em 2016, ela desenvolveu o projeto “Casa das 

Famílias”, no Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de criar um espaço 

acolhedor, consensual e autocompositivo, para que os próprios membros pudessem 

chegar à resolução do litigio com o apoio de uma equipe especializa. Para a Dra. 

Vanessa o objetivo do projeto é oferecer um tratamento diferenciado às famílias 

envolvidas nos mais diversos casos, analisando cada situação e suas especificidades. 

Com o intuito principal em dar autonomia as partes, para que elas mesmas possam 

se conscientizar e através da autocomposição chagarem a uma solução construtiva e 

duradoura (SILVA, 2019, p. 96). 

No espaço destinado a realização do projeto, o conflito é tratado de maneira 

sistêmica e holística. Além disso, a “Casa da Família” conta com equipe 

multidisciplinar e com a parceria do Ministério Público, Defensoria Pública, do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, poder executivo municipal, dentre 

outros órgãos públicos e privados, que também tem o interesse de incentivar a justiça 

social. Alguns dos serviços oferecidos pela “Casa Da Família” no estado de São 

Paulo, são: 

centro de conciliação e mediação familiar; centro de referência e apoio à 
vítima; atendimento psicológico; oficina de pais e filhos; projeto “fortalecendo 
vínculos”; projeto “atendimento em circunstância de crise – plantão 

 
 
19 Juíza de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo desde junho de 1998. Juíza Titular da 2ª Vara 
da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente. Coordenadora do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania de São Vicente. Pós-Graduada em Mediação e Intervenções Sistêmicas pela 
PUC-SP. Pós-Graduada em Constelações com enfoque no Direito pela Faculdade Innovare e Instituto 
Hellinger Schule. Formada em Constelações Estruturais - nível Master com Guillermo Echegaray. 
Implementou o Projeto de Constelações no Judiciário na Comarca de São Vicente em 
2018.Implementou o Projeto de Constelações no Judiciário da Comarca de São Vicente no 2º semestre 
de 2017. Disponível em: https://www.sympla.com.br/evento-online/constelacao-no-judiciario-brasil-
pioneiro/1519757. 
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psicológico”; projeto “construindo a paz”; programa “pai presente”; 
constelação familiar; harmonização familiar; constelação e coaching 
funcional; projeto “homem integral” e projeto “o corpo fala”. (SILVA, 2019, p. 
97) 

 

Através do projeto, famílias foram encaminhadas para as sessões de 

constelação e foram alcançados resultados positivos. O mesmo aconteceu com o 

desenvolvimento desse mesmo programa em Santa Cruz/RJ, que através de uma 

análise de dados feita pelo Centro de Mediação e Solução de Conflitos em Santa Cruz, 

obteve os seguintes resultados:  

 

• Encaminhamento das famílias para Constelação Familiar: 17 Famílias 
Pesquisa de Satisfação 
II - Você se sentiu satisfeito em fazer parte da sessão de constelação familiar: 
Sim (17) 
Mais ou menos (0) 
Não (0) 
Após a Constelação, as famílias foram encaminhadas para a Mediação; o 
percentual deste método autocompositivo é calculado com base no número 
de acordos realizados pelos interessados. Desta forma, os resultados 
apresentados pela Mediação na Casa da Família foram os seguintes: 
• Encaminhamento das famílias para a mediação: 17 Famílias 
Porcentagem de resolução dos conflitos: 
Acordos- 06 
Sem início-03 
Desistência-01 
Em andamento-07 (SILVA, 2019, p. 103) 

 

Com base nesses e nos dados anteriores, é possível concluir que a constelação 

familiar vem sendo aplicada nas demandas familiares, podendo ser usada antes das 

audiências de mediação. Geralmente, esse tipo de audiência é “indicada para conflitos 

subjetivos, nos quais exista relação entre os envolvidos ou desejo de que tal 

relacionamento perdure” (CNJ, 2017, p. 8). Mas também pode ser aplicada nas 

audiências de conciliação, através do encaminhamento das partes para a participação 

nas sessões de constelação, visando auxiliar na autocomposição para facilitar o 

acordo entre elas. 

Além da experiência da Juíza Vanessa, houve a contribuição de outros 

magistrados na live mencionada, como a Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Jaqueline Cherulli, que implementou o “Projeto de 

Constelações no Judiciário do Estado do Mato Grosso”, em 2015, e continua 

hodiernamente, vencendo barreiras durante a pandemia do COVID-19, onde passou 

a utilizar também o formato on line das Oficinas Sistêmicas (SYMPLA, 2022).  
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O evento contou também com a presença de Carlos Fernando Silva Ramos20, 

que destacou fazer uso da abordagem sistêmica em suas audiências, com o objetivo 

de que as partes se coloquem no lugar do outro, mas não realiza sessões de 

Constelação Familiar (VIA CONCORDIA, 2022, Youtube). Além dele, houve a 

explanação do magistrado André Tredinnick21, que implementou o Projeto de 

Constelações no Judiciário na Comarca da Leopoldina, em 2016, e também é um dos 

organizadores da obra “Conversando sobre constelação familiar na justiça”22. 

Portanto, é inegável que o uso das constelações familiares vem sendo adotada 

pelos juízes e não somente por eles. Na Vara da Infância e Juventude – VIJ, do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios -TJDFT, a prática das constelações 

foi iniciada a partir da pesquisa acadêmica de Adhara Campos Vieira, com o intuito de 

promover o atendimento de adolescentes em situação de acolhimento (VIEIRA, 2021, 

p. 5). Através da pesquisa foi possível identificar resultados positivos, como a 

amenização dos conflitos entre as famílias adotivas, gerando a reaproximação dos 

jovens com os pais biológicos e melhorando até mesmo o comportamento deles com 

as cuidadoras (BANDEIRA, 2016, online).  

Porém, ainda há bastante resistência ao uso das constelações. Adhara 

Campos destacou que não foi fácil conseguir a autorização para aplicação da técnica 

na unidade de acolhimento (Lar São José): “Levei três ‘nãos’ antes do ‘sim’, mas a 

perseverança e a busca por este ideal de justiça que pulsava dentro de mim, 

garantiram o início de um trabalho que nem eu tinha ideia da proporção que iria tomar!” 

(VIEIRA, 2021, p. 5).  

Outro projeto desenvolvido com esse público, também foi no TJDFT, intitulado 

de “Constelar e Conciliar”, realizado na Unidade de Internação Santa Maria, onde 

consteladoras escolhidas pelo tribunal coordenaram as sessões de constelação com 

adolescentes infratores. Elas contaram com o auxílio dos servidores da unidade e 

voluntários, dentre eles estudantes de psicologia e psicanálise. O objetivo era levar os 

 
 
20 Juiz Titular da 4ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá-AP, que em 2018, 
implementou o Projeto de Constelações na Comarca do Amapá. Disponível em: 
https://www.sympla.com.br/evento-online/constelacao-no-judiciario-brasil-pioneiro/1519757. 
21 Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Titular da 1ª Vara de 
Família da Regional da Leopoldina. Disponível em: https://www.sympla.com.br/evento-
online/constelacao-no-judiciario-brasil-pioneiro/1519757. 
22 Conversando sobre constelação familiar na justiça. 2019. Livro organizado por André Tredinnick e 
Juliana Ferreira. Disponível em: https://mercadoeditorial.org/books/view/9788594773364. 
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jovens internados a criarem uma consciência sobre seus atos e compreenderem o 

que os levou a praticá-los, como também ajudá-los a perceber que eles têm a 

oportunidade de escolher um caminho diferente.  

Através da constelação os adolescentes adentram no seu sistema familiar, com 

a representação dos seus membros, em muitos casos, existe um pai distante e 

agressivo ou parentes indiferentes e revoltados, que geram desiquilíbrio emocional e 

frustações nesses jovens, o que acaba a induzi-los ao cometimento de infrações. 

Nesse sentido, destaca-se o relato de um jovem, de 16 anos, que passou pela 

constelação: “Quando assisti à minha constelação, senti tristeza. Senti também alegria 

porque a constelação me ajudou a saber a verdade da minha história” (CNJ, 2018). 

Contudo, vale ressaltar, que nem todas as pessoas estão abertas a 

constelação, pois a participação não é obrigatória e não gera termo judicial do 

resultado. Por isso, é necessária uma breve explicação prévia, por parte dos 

aplicadores, de como funciona a abordagem sistêmica, para que as partes possam 

compreender e decidir se desejam se submeter ou não, devendo ser respeitada à 

vontade delas (NEVES, 2020, p. 46). Portanto, é muito importante investir na 

capacitação dos profissionais da área jurídica, para que a técnica seja desenvolvida 

da forma correta e possam garantir a segurança jurídica das demandas trabalhadas. 

De acordo com dados de 2018, do CNJ, há pelo menos 16 Estados e o Distrito 

Federal utilizando as técnicas desenvolvidas por Bert Hellinger nas Unidades de 

Justiça, trazendo resultados significativos (CNJ, 2018).  

Portanto, diante de tais informações, é indiscutível que a Constelação Familiar 

vem sendo adotada pelo judiciário brasileiro na resolução de conflitos, em diversas 

áreas, mas principalmente no âmbito familiar. E além disso, estão se mostrando 

eficiente juntos aos meios alternativos de solução de conflitos como a mediação e 

conciliação, pois auxiliam na autocomposição entre as partes. Resta analisar se esse 

método poderia ser aplicado nos casos de abandono afetivo, trazendo uma 

resolutividade diferente dos tribunais, conforme foi visto na análise jurisprudencial. 

 

4  A APLICABILIDADE DA CONSTELAÇÃO FAMILIAR NOS CASOS DE 

ABANDONO AFETIVO 

 

Como dito anteriormente, o principal objetivo desse trabalho é analisar a 

possível aplicação da constelação familiar nos casos de abandono afetivo, 
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considerado se o seu uso traz soluções mais efetivas do que a indenização por danos 

morais, reconhecida pelo STJ, através do Resp. nº 1.159.242/SP.   

Uma tarefa difícil, pois ainda não há evidências da eficácia do uso das 

constelações especificadamente nesse tipo de caso. Razão pela qual, a análise feita 

aqui é realizada com base nas experiências demostradas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, principalmente, na aplicação da constelação nas 

questões relacionadas ao direito de família. 

Inicialmente, buscou-se destacar as consequências que abandono afetivo pode 

trazer para o desenvolvimento do indivíduo, na formação da sua personalidade, em 

sua autoestima.  Restando concluído que pode gerar problemas emocionais e 

comportamentais, como dificuldade para se relacionar com os outros, até mesmo 

influenciando no desenvolvimento de práticas ilícitas, como o uso de drogas e a 

propensão ao mundo da criminalidade.  

Diante disso, essa problemática teve destaque no meio judicial, pois como 

observa Venosa (2012), no subtítulo 2.1, a ofensa a dignidade do filho merece uma 

atenção especial, ela não se dá apenas no âmbito patrimonial, mas no intelectual e 

moral, e essa falta pode gerar traumas que acarretam em danos. 

No Brasil, já tem jurisprudência consolidada, através do Resp nº 1.159.242/SP 

do STJ, com a Relatora Min. Nancy Andrighi, reconhecendo a responsabilidade civil 

por abandono afetivo, com a viabilidade de exigência de indenização por danos morais 

as vítimas de abandono, diante da omissão do dever de cuidar dos pais. A partir daí, 

surgiram muitos julgados que auferiram indenizações àqueles que provaram sofrer 

danos e traumas pela ausência do genitor durante seu desenvolvimento. Mas essa 

resolutividade é alvo de críticas, uma delas é por ser considerado como 

mercantilização nas relações familiares. O que faz questionar se uma decisão que 

concede uma indenização por danos morais traz realmente a resolutividade ideal para 

esses casos, indagando se essa reparação é eficaz?  

Ademais, a análise da eficácia dessas decisões é considerável, pois na esfera 

familiar os conflitos merecem uma atenção especial. Sendo necessário, de acordo 

com Viero e Chechi (2020, p. 72), que o aplicador do Direito adote uma postura que 

enxergue além, pois a singularidade do indivíduo e seus conflitos sofrem influência do 

sistema familiar. Cabendo também a desconstrução da lógica binária, entre ganhador 

e perdedor, para alcançar a compreensão de que as relações humanas não cabem 

dentro dessas polaridades. 
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Para tanto, a análise jurisprudencial mostra que as decisões que reconhecem 

a indenização por danos morais, sem uma análise mais aprofundada do problema, 

podem ser ineficazes e acabar trazendo mais problemas do que soluções, 

principalmente nas relações familiares. Pois de acordo com as concepções do direito 

sistêmico, um dilema mal resolvido pode reverbera por gerações.  

Nesse sentido, se entende que mesmo com o devido processo legal, a decisão 

que reconhece o dano e arbitra uma indenização pecuniária, pode não ser efetiva 

totalmente para a resolução de demandas de abandono afetivo. Pois, não adentraria 

diretamente na seara daquele conflito, não oferece meios de restaurar aquela relação, 

como também não auxilia o causador do abandono, a desenvolver uma consciência 

sobre a reponsabilidade e o dever de cuidar, pelo contrário, pode gera mais conflitos 

entre eles. 

É justamente nesse âmbito, que o uso da Constelação Familiar se faz 

necessário, auxiliando as partes a entenderem a raiz dos seus conflitos e a partir daí 

buscarem uma solução mais eficaz para o problema.  

A partir dos dados analisados, de projetos que usam essa técnica, é possível 

concluir que o uso das práticas sistêmicas vem avançando no judiciário e através 

delas aumentam as chances de uma resolutividade consensual entre as partes. Pois, 

a constelação incentiva os próprios litigantes a identificarem a origem do conflito e 

chegarem a uma solução eficaz, trazendo efetividade e celeridade aos processos 

judiciais.  

Merecendo destaque, o trabalho que o juiz Sami Storch, vem realizando no 

tribunal baiano com o uso das constelações no direito de família. Ele considera que 

nas ações entre familiares uma constelação simples é suficiente para trazer à tona os 

dilemas que há naquele sistema familiar. Concluindo que nesses casos, os filhos 

geralmente são usados como intermediários em ataques mútuos, entre outros 

emaranhamentos possíveis (STORCH, 2016, p. 309). 

Por isso, considera-se que nos casos de família, de formar geral, incluindo o 

abandono afetivo, há muitos sentimentos envolvidos, mágoas, frustações e rejeições, 

que dificultam a autocomposição. Um exemplo claro disso são os casos de divórcio, 

onde o casal que está se separando leva ao judiciário vários ressentimentos, que 

prejudicam a possibilidade de acordo sobre guarda, visita, pensão dos filhos, entre 

outras questões. Além disso, a falta de maturidade os impede de visualizar, naquele 

momento, que os mais vulneráveis com a separação são os filhos.  
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Nesse mesmo sentido, pontua Storch em um de seus artigos, ao considerar 

que:  

Tal fenômeno é ainda mais claramente visível nos conflitos de ordem familiar, 
que têm origem quase sempre numa história de amor (um casamento ou caso 
amoroso) e geralmente envolve filhos de ambas as partes. A instrução 
processual, nesses casos, é altamente nociva para todos os envolvidos, pois 
cada testemunha que depõe a favor de uma parte pode trazer à tona fatos 
comprometedores relativos à outra, alimentando o rancor e o ressentimento 
e dificultando a obtenção da paz. (STORCH, 2017, online) 

 

Diante disso, a instrução processual no âmbito judicial pode acabar 

prejudicando os conflitos já existentes na esfera familiar, dificultando ainda mais a 

possibilidade de uma resolução consensual. Por isso, Sami Storch defende o uso da 

constelação nas demandas de família. Ele concluiu que as vezes é necessário retirar 

os filhos do meio do “fogo cruzado”, porque eles são os mais afetados nesses embates 

e também os que se sentem mais aliviados ao verem os pais se conciliando.  

Para Viana (2019, p. 24) o ideal é que os filhos sejam retirados de quaisquer 

conflitos, para que assim possa buscar a solução entre os pais. Dessa forma os filhos 

são polpados, pois, muitas vezes, eles carregam cargas e traumas gerados pelos 

problemas entre os pais, chegando até mesmo a se sentirem culpados pelo fim do 

relacionamento dos seus genitores. Dessa forma, corrobora com o entendimento de 

Sami Storch, mencionado anteriormente, que considera os filhos como os que são 

mais afetados diante do desgaste nas relações familiares.  

Esse fato pode ser explicado pelas “leis do amor” de Bert Hellinger, a “lei do 

pertencimento”, “lei da hierarquia” e “lei do equilíbrio”.  

Acerca do pertencimento, Hellinger considera que é uma lei básica, pois todo 

indivíduo tem o direito ao pertencimento ao grupo familiar, seja vivo ou morto. 

Portanto, a exclusão nesse âmbito poder trazer vários problemas. O autor aponta que 

quando algum membro é esquecido ou excluído o sistema familiar entende como uma 

injustiça que deve ser reparada. Também considera que diante da exclusão, é 

possível que algum membro da família passe a representar a pessoa excluída, mesmo 

que inconscientemente, como forma de reparar essa injustiça do sistema familiar 

(HELLINGER, 2007, p. 276) 

Sobre a lei da hierarquia, Hellinger considera que há uma ordem de origem. Ele 

destaca que: 

Cada grupo tem uma hierarquia, determinada pelo momento em que 
começou a pertencer ao sistema. Isso quer dizer que aquele que entrou em 
primeiro lugar em um grupo tem precedência sobre aquele que chegou mais 
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tarde. Isso se aplica às famílias e também às organizações (HELLINGER, 
2007, p. 26). 

  

O autor entende que se houver uma violação dessa hierarquia pode trazer 

consequências ao sistema familiar. Para demostrar isso, ele cita o exemplo de um 

filho que tenta carregar as culpa dos pais, de forma presumida, as vezes sem 

perceber, e para colocar isso em ordem é necessário o uso da terapia (HELLINGER, 

2007, p. 26).  

Para tratar do equilíbrio sistêmico, Hellinger faz uma analogia com o equilíbrio 

do corpo, contra a força gravitacional. Pois antes de cairmos, um reflexo busca trazer 

o corpo ao equilíbrio e evitar a queda. De forma semelhante acontece nos 

relacionamentos, uma força superior busca o equilibro, atuando como esse reflexo 

que busca trazer a ordem para os relacionamentos. Ele também aponta a necessidade 

de equilíbrio entre o dar e o receber dentro das relações (HELLINGER, 2007, p. 113).  

Relacionando essas considerações ao abandono afetivo, todas essas leis 

restariam violadas, pois diante do abandono não há o que se falar em pertencimento 

ou em equilíbrio, pois, primeiramente, não existe o essencial que é a relação. Por fim, 

a hierarquia não é respeitada, já que com a falta de qualquer um dos genitores, que 

deveriam ser hierarquicamente superiores aos filhos, não cumprem com seu papel, 

portanto, os filhos não possuem ordem de precedência em relação aos pais.  

Pois, quando configurado o abandono afetivo, geralmente, são pais que não 

participaram do desenvolvimento dos filhos e um dos motivos pode ser a separação 

do casal, que acarreta no distanciamento da relação. Fato que pode gerar o 

sentimento de culpa, onde os próprios filhos buscam entender porque foram deixados 

de lado e acabam assumindo as consequências da ação que não é de 

responsabilidade deles.  

Por isso, esses relacionamentos são cada vez mais prejudicados. Pelo fato de 

os membros superiores (pais) não perceberem o quanto seus conflitos podem gerar 

traumas naqueles hierarquicamente inferiores (filhos), os mais vulneráveis na relação. 

Essa percepção é algo que pode ser trabalhado através do uso da constelação 

familiar.  

Contudo, o uso da constelação familiar não significa dizer que jamais será 

cabível indenização por danos morais nos casos de abandono afetivo. Até porque o 

uso da técnica sistêmica não impede o reconhecimento do dano. Pelo contrário, a 

aplicação da constelação possibilitaria chegar à raiz do problema, ajudando a 
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entender os motivos que causaram o dano, que levou a vítima a buscar o judiciário. 

Além disso, se ouve o réu, como forma de entender os motivos que levaram ao 

distanciamento.  

Portanto, o uso dessa técnica sistêmica traz uma abordagem mais humanizada 

para essas questões de família, surgindo como um algo a mais que pode ser oferecido 

pelo judiciário para que as partes consigam se resolver entre elas.  

Dessa forma, sua aplicação poderia se dar antes da instrução das ações de 

abandono, desde que as partes aceitem passar por esse procedimento alternativo. Na 

ocasião, seria explicado a elas como o método acontece na prática e que ele oferece 

um olhar especial as questões postas, sendo feita uma análise mais profunda do 

conflito. Com isso, seria dada a oportunidade resolução através da autocomposição, 

fazendo o uso, conjuntamente, da mediação ou conciliação. 

Nesse sentido, considera (DIAS, 2020, p. 281), "o que o Direito Sistêmico 

propõe é tratar o conflito que o indivíduo leva ao Poder Judiciário em sua origem, de 

modo que haja uma resolução definitiva e eficaz, e que seja boa para ambas as 

partes”. Ela defende que é necessária uma mudança de pensamento em todas as 

partes envolvidas nos conflitos, porque só assim haverá eficácia. 

Destarte, foi visto que na prática a constelação familiar pode ser realizada de 

forma pública ou individual. Então fica a critério das partes ou dependendo das 

características do caso, do profissional aplicador, decidir qual a melhor forma de 

abordagem. Portanto, não é obrigatório que ambas as partes estejam presentes, 

podendo o próprio juiz indicar sessões separadas, caso considere necessário.  

A experiência realizada no TJDFT, com os menores infratores, revela o quanto 

as constelações foram importantes para o autoconhecimento, auxiliando aqueles 

jovens a compreenderem suas histórias, identificando os fatos que desencadearam 

seus conflitos e ajudando a melhorar o comportamento deles.  

Além disso, ficou evidente que o uso das constelações antes das audiências 

de conciliação/mediação traz mais chances de chegar à autocomposição. Pois, atuam 

como um preparatório para as audiências, ampliando a consciência das partes, 

gerando autonomia para gerirem seus próprios conflitos e quebra as resistências para 

que elas se entendam e encontrem uma solução para o conflito.  

Em suma, apesar das críticas, não há proibição legal para o uso da constelação 

familiar. Portanto, pode ser aplicada nos casos de abandono afetivo. Mas, para isso 

acontecer, vai depender da abertura das partes como também dos operadores do 
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Direito, para esse novo método, pois não obrigatoriedade em sua aplicação nas ações 

de família. 

Destarte, o alcance dessa técnica vem crescendo no judiciário e podemos 

considerar que seu uso pode ser visto como uma forma prevenção ao abandono 

afetivo, com sua aplicação em outros casos que envolvam as relações familiares, 

como por exemplo, nos casos de divórcio.  Para que através das técnicas sistêmicas 

se trabalhe as questões relacionadas a separação, como o impacto dessa decisão 

nos filhos. Com o objetivo de auxiliar os pais na criação da consciência de 

responsabilidade e da importância de sua participação na vida deles, para evitar 

danos ao seu desenvolvimento e dessa forma inibiria a prática de abandono afetivo.  

Por isso, o direito sistêmico através da aplicação das Constelações Familiares, 

pode ser uma alternativa viável a ser usada nos casos de abandono afetivo. Pois a 

sua teoria traz embasamento para tratar de forma mais profunda ações no âmbito 

familiar, ideal quando se tem o desiquilíbrio nessas relações. Podendo ser aplicada 

antes da instrução processual e em conjunto com outros meios de autocomposição. 

Devendo ser aplicada em sessão individual ou coletiva, por pessoa capacitada, que 

auxiliará as partes a adentrarem na raiz do problema, para que o reconheçam e 

possam trata-lo da melhor forma. Com o intuito de resolver de uma vez por todas o 

conflito, através da autocomposição e evitar o ajuizamento de futuras demandas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os casos relacionados ao direito de família merecem uma atenção especial do 

judiciário, por tratar de questões complexas e que demandam um olhar mais humano. 

Como proposto por esse trabalho na análise nos casos de indenização por danos 

morais decorrentes de abandono afetivo, uma prática comum no Brasil, que já foi 

pauta de discussões, sendo reconhecida a exigência de indenização, com base no 

Resp nº 1159242/SP, do STJ. A chamada monetização do afeto, é uma crítica feita 

ao arbitramento de indenização por danos morais nesses casos, por considerar uma 

valoração do afeto, pelo poder judiciário.  

Porém, não é tão simples assim, o paradigma litigioso vem se demostrando 

insuficiente na resolução dos conflitos, principalmente diante do excesso de 

demandas que inviabiliza a prestação jurisdicional. Razão pela qual, os meios 
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consensuais de solução de conflitos vêm ganhando força do direito brasileiro, através 

da Resolução nº 125, do CNJ, como a medição e conciliação. 

Outro método que vem se expandido é o uso das Constelações Familiares, 

teorias do alemão Bert Hellinger, fortemente defendidas como meio de 

autocomposição no judiciário, a partir das experiências iniciais do magistrado Sami 

Storch, no TJBA, que vem se espalhando pelo judiciário brasileiro, não só pelos juízes, 

como por demais operadores do direito, criando o termo “Direito Sistêmico”, que 

buscar olhar para os conflitos sob a ótica das leis sistêmicas.  

Apesar das críticas, de não estar bem definida a natureza desse método, seja 

ciência ou não, o uso das constelações está revolucionando a forma de enxergar os 

conflitos, trazendo um novo sentido para o mundo jurídico, desenvolvendo uma cultura 

consensual de paz.  

Diante disso, a aplicação dessa técnica no âmbito judicial vem gerando 

opiniões divergentes, devido ainda ter poucos dados apresentados sobre sua eficácia. 

Razão pela qual, está aumentando os debates e discussões jurídicas sobre o tema, 

mas seus adeptos defendem o impacto positivo que a constelação vem causando na 

resolução de conflitos. 

 Com a expansão da técnica e a necessidade de sua regulamentação, deu 

fundamento para a criação do ante projeto de Lei nº 9.444/2017, que visa incluir a 

Constelação Familiar como um instrumento de mediação entre particulares. Também 

culminou na criação de várias Comissões de Direito Sistêmico pelos estados do Brasil, 

com exceção do Rio Grande do Norte, por enquanto, pois cada vez mais advogados 

e outros aplicadores do direito estão se familiarizando com a constelação e o 

desenvolvimento do direito sistêmico. 

Por isso, é necessário estudos e pesquisas, para dar respaldo a aplicação da 

constelação no âmbito jurídico. Pois toda mudança requer transformação, para alterar 

o paradigma do litigioso para o consensual, é necessário a abertura de pensamento, 

que só será possível com a comprovação de eficácia dessas técnicas. Fazendo 

destaque também a importância da capacitação de seus aplicadores, para garantir o 

sigilo profissional, ante a responsabilidade com os dados das partes envolvidas. 

Destarte, é indiscutível que o uso das Constelações Familiares vem 

revolucionando o cenário do judiciário brasileiro, como um meio inovador do mundo 

jurídico, contribuindo para uma cultura de pacificação. E embora não tenha 

encontrado relatos de uso dessa técnica especificadamente nos casos de abandono 
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afetivo, é possível concluir que esse método pode trazer uma análise mais profunda 

aos casos, auxiliando as partes na criação do autoconhecimento, reconhecendo as 

origens do conflito e consequentemente facilitando a autocomposição. 

Portanto, não há impedimento a sua aplicação nesses casos, podendo ser 

usada conjuntamente com outros meios alternativos de solução de conflitos, como a 

conciliação e mediação. Diante dos resultados analisados, o método de Hellinger pode 

facilitar a resolução consensual entre as partes, com conciliações em nível mais 

profundo, que pode trazer um resultado mais eficaz do que o arbitramento de 

indenização por danos morais.  
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