
 

 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO DIREITO DE FAMÍLIA POR MEIO DO 

MÉTODO CONSTELAÇÃO FAMILIAR 1 

 

Marília Parra Maistrovicz2  
Profª. Mª. Danielle Regina Bartelli Vicentini3  

 

O novo Código de Processo Civil apresenta uma maior busca por soluções 
consensuais de conflitos, principalmente conflitos familiares, por meio da 
conciliação, mediação e outros métodos consensuais. Na utilização desses métodos 
de soluções de conflitos surgiu a utilização de um método psicoterapêutico 
denominado Constelação Familiar, que é instalado no âmbito jurídico através do 
Direito Sistêmico. O criador da terapia da Constelação Familiar é o filósofo e 
terapeuta alemão Bert Hellinger. O precursor desse método no Brasil é o Juiz Sami 
Storch na Bahia. Que consiste em uma abordagem sistêmico-fenomelógica de teoria 
breve, que visa soluções familiares, por meio dos três princípios básicos, conhecido 
como “as ordens do amor”, a necessidade do pertencimento, o equilíbrio entre dar e 
o receber e a hierarquia no sistema familiar. A principal forma utilizada para 
resolução de conflito na atualidade é por meio do Judiciário, que se torna cada vez 
mais demorado e muitas vezes não são resolvidas da melhor maneira e o jeito como 
é tratada na esfera jurídica acaba gerando mais conflitos entre as partes, deixando 
um rastro com relacionamentos enfraquecidos e aumenta a possibilidade de o 
conflito voltar a acontecer no futuro, acionando o poder judiciário novamente. Com a 
aplicação da Constelação Familiar Sistêmica como meio alternativo de resolução 
conflito extrajudicial, pois resolve o conflito e as questões emocionais, resolvendo de 
uma maneira pacifica e mais humana. Não deixando a cargo de um juiz decidir 
sobre questões que envolvem vários membros da família. O Direito sistêmico traz 
uma visão geral para resolução de conflito, só existe solução quando traz paz e 
equilíbrio para todo sistema. A técnica pode ser utilizada no âmbito judicial ou 
extrajudicial, seja no curso do processo, anteriormente ou posteriormente, bem 
como em várias áreas possíveis para sua utilização. A presente pesquisa tem como 
motivação apresentar um novo método de solução de conflito que ao entrar em vigor 
no judiciário brasileiro, garantirá maior celeridade e efetividade na prestação 
Jurisdicional. O objetivo do presente trabalho é apresentar as maneiras de 
resoluções de conflitos no direito de família através do método constelação familiar e 
como será aplicado no judiciário brasileiro, por consequente, explicar os métodos 
adequados de resoluções de conflitos, compreender a constelação familiar e 
analisar como a constelação familiar aplicada ao direito brasileiro. A pesquisa será 
elaborada utilizando-se o método indutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e da 
análise de vídeos disponibilizados na internet. Por fim, o referencial teórico usado 
será a teoria sistêmica, pois presente trabalho busca a abrangência total do assunto 
para análise da aplicação do método psicoterapêutico da Constelação Familiar no 
âmbito jurídico brasileiro. 
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