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Título    :  Coluna Conjuntura – Durante o biênio 2019/2020 – TJ/AL nomeou 178 técnicos judiciários, 23 oficiais 

de justiça e 7 analistas judiciários 

Link      :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed18112020a 

 

Título    :  TJ/AL nomeia 208 servidores efetivos 

Link      :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed18112020a 

Título    : Júri popular condena acusado de matar mulher que defendeu irmã de assédio 

Link      :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/11/18/juri-popular-condena-acusado-de-matar-mulher-que-

defendeu-irma-de-assedio/ 

Título    : Foragido da justiça é preso pela PRF na BR 101 

Link      :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/11/18/foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-br-101/ 

 

 

Título    :  Acusado de executar comerciante em Coruripe é condenado a 22 anos de prisão 

Link      :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/18/11/2020/acusado-de-executar-comerciante-em-

coruripe-e-condenado-a-22-anos-de-prisao/157696 

 

 

Título    :  Mercado imobiliário precisa de boas regras e previsibilidade, afirma presidente do STJ 

Link      :     https://jusdecisum.com.br/mercado-imobiliario-precisa-de-boas-regras-e-previsibilidade-afirma-

presidente-do-stj/ 
 

 

Título    :  PGR emite parecer favorável para que seja revista a decisão que suspendeu contrato com empresa 

vencedora da licitação da coleta de lixo de Maceió 
Link      :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/11/18/pgr-emite-parecer-favoravel-para-que-seja-revista-

a-decisao-que-suspendeu-contrato-com-empresa-vencedora-da-licitacao-da-coleta-de-lixo-de-maceio.ghtml 

 

 

Título    :  Mercado imobiliário precisa de boas regras e previsibilidade, afirma presidente do STJ 

Link      :      https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/18112020-Mercado-imobiliario-

precisa-de-boas-regras-e-previsibilidade--afirma-presidente-do-STJ.aspx 
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Título    :  TJ de Alagoas inaugura centro de mediação e conciliação na Uneal 

Link      :      https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/11/tj-de-alagoas-inaugura-centro-de-mediacao-e-

conciliacao-na-uneal/ 

 

 

Título    :  Seminário Jurídico Ademi 2020 

Link      :      http://www.ademi-al.com.br/2020/11/seminario-juridico-ademi-2020-2/ 

 

 

Título    :  Acusado de esfaquear e queimar comerciante arapiraquense é condenado a 22 anos de prisão 

Link      :      https://nn1.com.br/acusado-de-esfaquear-e-queimar-comerciante-arapiraquense-e-condenado-a-22-

anos-de-prisao/ 

Título    :  Justiça de Alagoas movimentou mais de mil processos relacionados à Covid-19 

Link      :      https://nn1.com.br/justica-de-alagoas-movimentou-mais-de-mil-processos-relacionados-a-covid-19/ 

 

 

Título    :  PGR emite parecer favorável para que seja revista a decisão que suspendeu contrato com empresa 
vencedora da licitação da coleta de lixo de Maceió  
Link      :      https://alagoasemdia.com.br/noticia/22514/pgr-emite-parecer-favoravel-para-que-seja-revista-a-

decisao-que-suspendeu-contrato-com-empresa-vence.html 

 

 

Título    :  Foragido da Justiça é preso após abordagem na BR-101, em São Sebastião 

Link      :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/foragido-da-justica-e-preso-apos-abordagem-na-br-101-em-sao-

sebastiao/ 

 

 

Título    :  Acusado por morte de comerciante arapiraquense, queimado vivo, é condenado a 22 anos de prisão 

Link      :      http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/11/18/acusado-por-morte-de-comerciante-

arapiraquense-queimado-vivo-e-condenado-a-22-anos-de-prisao 

 

 
 

Título    :    Presidente da OAB-AL participa da inauguração do 19º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, na sede da Uneal 

Link      :      https://www.oab-al.org.br/#/oab/categoria/noticias-oab/artigo/13344/presidente-da-oab-al-participa-da-

inauguracao-do-19o-centro-judiciario-de-solucao-de-conflitos-e-cidadania-na-sede-da-uneal 
 

UNEAL Universidade Estadual de Alagoas_____________________________________________________ 

Título    :  Centro Judicial é inaugurado no Campus VI da Uneal 

Link      :      http://www.uneal.edu.br/sala-de-imprensa/noticias/2020/novembro/centro-judicial-e-inaugurado-no-

campus-vi-da-uneal 
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Título    :  TJ de Alagoas inaugura centro de mediação e conciliação na Uneal Maceió 

Link      :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/11/18/164021-tj-de-alagoas-inaugura-centro-de-

mediacao-e-conciliacao-na-uneal-maceio 

 

 

Título    :  TJAL inaugura o 19º Cejusc no campus da Uneal nesta quarta 

Link      :      https://eassim.com.br/tjal-inaugura-o-19o-cejusc-no-campus-da-uneal-nesta-quarta/ 

 

 

Título    :  Acusado de matar mulher que defendeu irmã é condenado a 23 anos de prisão 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/11/_120330.php 

 

 

Título    :  Mercado imobiliário precisa de boas regras e previsibilidade, afirma presidente do STJ 

Link      :      http://ednardomota.com.br/detalhe_noticia/mercado-imobiliario-precisa-de-boas-regras-e-

previsibilidade-afirma-presidente-do-stj 

 

Título    :  Foragido da justiça é preso durante fiscalização da PRF em São Sebastião 
Link      :      https://www.portalalagoasnt.com.br/noticia/30678/foragido-da-justica-e-preso-durante-fiscalizacao-da-

prf-em-sao-sebastiao.html 
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