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Título   :  Júri condena mãe que matou o filho de 5 anos por maus tratos em Rio Largo
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/12/_44948.php

Título   :  Fatos & Notícias
Provimento do corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Lima, estabeleceu regras para os 
procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude, com competência para processos 
de adolescentes em conflito com a lei, incluídos os relativos à apreensão em flagrante, internação 
provisória e guias de execução provisória e definitiva.
De acordo com o provimento, nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de 
internação sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. Com isso, o juiz não poderá 
decretar a internação provisória do adolescente de ofício, sendo imprescindível o requerimento 
prévio do Ministério Público, que deve vir acompanhado da representação do adolescente ou na 
peça.
A internação não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Caso não exista entidade para 
a internação na comarca, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais 
próxima, devendo aguardar sua remoção em repartição policial, desde que em local isolado dos 
adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob 
pena de responsabilidade. 

BALANÇO
O Mês Nacional do Júri terminou em Alagoas com 57 réus condenados e outros 42 absolvidos. De 
1º a 30 de novembro, foram realizados 97 julgamentos, dos 139 pautados, o que representa índice 
de 69,78%. Já nos júris populares organizados em regime de mutirão nas faculdades Cesmac e 
Seune, o índice de sessões realizadas chegou a 91,11%.

LEILÃO
O leilão da Usina Vale do Paranaíba, pertencente à massa falida da Laginha Agroindustrial S/A, foi 
prorrogado até o dia 5. O imóvel recebeu um lance de R$ 206,3 milhões. O processo tramita na 1ª 
Vara de Coruripe. O vencedor poderá parcelar o lance em até dez vezes. A Vale do Paranaíba, 
localizada em Minas Gerais, tem área de 3.210,44 hectares e foi avaliada em R$ 206,3 milhões 
abrangendo, ao todo, 17 imóveis. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=316145

Título   : Mãe que matou filho de 5 anos é condenada a 26 anos de prisão
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1112755/mae-que-matou-filho-de-5-anos-e-
condenada-26-anos-de-prisao/

Título   : Justiça notifica prefeitura de Pão de Açucar por falta de portal da  transparência
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Link     : http://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/13311/2017/12/02/justica-notifica-
prefeitura-de-pao-de-acucar-por-falta-de-portal-da-transparencia

Título   : Mês Nacional do Júri termina com 57 condenações e 42 absolvições em AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/12/mes-nacional-do-juri-termina-com-
57-condenacoes-e-42-absolvicoes-em-alagoas-das-139-sessoes-pautadas-97-foram-realizadas-o-
que-representa-indice-de-6978-acao-contou-com-apoio-do-mp-da-defensoria/
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