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RESUMO

O trabalho tem como objetivo estudar a resolução de conflitos através do método de Constelação, uma visão sistêmica.  O conflito nas relações 
tem no primeiro momento uma conotação negativa, então, com objetivo de humanizar as relações,  os tribunais vem adotando medidas que 
estudam a essência do problema. Decidir a lide por si só não satisfaz uma sociedade, não cura as mazelas por esta deixada. No meio dessa relação 
conflituosa surge um método que propõe solucionar da melhor forma possível essa desordem, que pode chegar ao caos. O método de 
Constelação Sistêmica é  um método psicoterápico que trata das emoções, das relações interpessoais ou conflito.  Esse sistema tem como 
proposta identificar a influência externa inconsciente que atua indiretamente no conflito.  Com esta técnica reduz o número de ações judiciais, 
um dos problemas enfrentados pelos tribunais, como também estreitam os laços afetivos. No entanto apesar alto índice de caso resolvidos 
através do método, ainda não foi expandido para todos os tribunais que tem  dificuldade na formação de profissionais. Estes método vem de 
encontro com as novas orientações do NCPC ( Novo Código de Processo Civil), que orienta primeiro  e mediação antes da ação judicial. Este 
procedimento ao longo do tempo de uso, poderá gradativamente diminuir os conflitos familiares, pois busca também mostrar ao individuo , suas 
dificuldades de caráter moral e social, buscando  a harmonia e o dialogo em futuros litígios , uma vez que reeduca o homem a buscar sempre o 
dialogo e o bom senso , as dificuldade que ele irá encontrar no seus relacionamentos com a sociedade que o cerca. Acreditamos que tal sistema, 
não seria útil apenas ao Direito , mais também em todas as situações que de alguma forma envolva o litígio,  assim  retornaremos a essência 
humana, pura que haveria de retornar o ato de ouvir o outro e buscar a harmonia , em detrimento a vantagem da contenta , e iriamos realmente 
criar , uma humanidade mais justa , coesa, honesta, verdadeira e segura.
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