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RESUMO 

O projeto visa analisar os casos em que a alienação parental é contextualizada 
nos processos que envolvem relações familiares no lapso de 2010 a 2013 na 
Comarca de São Luis/MA. Averiguar se a comunidade jurídica ludovicense 
compreende e aplica de forma adequada a legislação e os estudos existentes 
sobre o tema. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada pesquisa de 
campo, através de levantamento de dados nos processos que tramitaram no lapso 
temporal de 2010 a 2013 envolvendo relações familiares.O marco legal utilizado 
fora a Lei 12.318/2010 que dispõe sobre a Alienação Parental. O instrumento legal 
deveria ampliar na esfera do Poder Judiciário as demandas expressas sobre 
alienação parental, no entanto, constata-se no âmbito de alguns Estados e 
principalmente no Maranhão um déficit de acórdãos e decisões que trabalhem 
diretamente o fenômeno na sua amplitude legal e social, sendo existentes no 
Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 2010 a 2013, apenas os 
Acórdãos: AC 110.690/2012, AI 120.118/2012, AI 17.807/2013 e AC 11.407/2013. 
Destaca-se que, nas decisões analisadas, a iniciativa de alegar a prática de 
alienação parental é de uma das partes e, em nenhum caso, do Poder Judiciário. 
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