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Título  :  Loja deve indenizar família após armário cair em criança 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1286997/loja-deve-indenizar-familia-apos-armario-cair-em-crianca/ 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ 
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1286899/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-

stj/ 

 

 

Título  :  Juiz nega pedido de liminar para que escolas reduzam valor da mensalidade 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/06/169190/juiz-nega-pedido-de-liminar-para-que-

escolas-reduzam-valor-da-mensalidade.html 

 

 
 

Título  :  Justiça nega pedido do MP/AL para que escolas particulares reduzam valor das mensalidades 

Link     :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/06/justica-nega-pedido-do-mp-al-para-que-escolas-

particulares-reduzam-valor-das-mensalidades.ghtml 

 

Campos24horas___________________________________________________________________________ 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ  
Link     :  https://campos24horas.com.br/noticia/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-stj 

 

 

Título  :  Justiça nega pedido de liminar para que escolas particulares diminuam valor da mensalidade 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-particulares-

diminuam-valor-da-mensalidade/ 

Título  :  Alagoano, ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ 
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoano-ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-

stj/ 

 

 
 

Título  :  Loja de móvel e eletrodomésticos deve indenizar por acidente com armário na loja 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359129/2020/05/06/loja-de-movel-e-eletrodomesticos-deve-

indenizar-por-acidente-com-armario-na-loja 

 

Título  :  Pena para quem descumprir as determinações do novo decreto pode chegar a 15 anos de reclusão 

https://www.alagoas24horas.com.br/1286997/loja-deve-indenizar-familia-apos-armario-cair-em-crianca/
https://www.alagoas24horas.com.br/1286899/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-stj/
https://www.alagoas24horas.com.br/1286899/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-stj/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/06/169190/juiz-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-reduzam-valor-da-mensalidade.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/06/169190/juiz-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-reduzam-valor-da-mensalidade.html
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/06/justica-nega-pedido-do-mp-al-para-que-escolas-particulares-reduzam-valor-das-mensalidades.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/05/06/justica-nega-pedido-do-mp-al-para-que-escolas-particulares-reduzam-valor-das-mensalidades.ghtml
https://campos24horas.com.br/noticia/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-stj
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-particulares-diminuam-valor-da-mensalidade/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-particulares-diminuam-valor-da-mensalidade/
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359129/2020/05/06/loja-de-movel-e-eletrodomesticos-deve-indenizar-por-acidente-com-armario-na-loja
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359129/2020/05/06/loja-de-movel-e-eletrodomesticos-deve-indenizar-por-acidente-com-armario-na-loja


Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359110/2020/05/06/pena-para-quem-descumprir-as-

determinacoes-do-novo-decreto-pode-chegar-a-15-anos-de-reclusao 

 

Título  :  Acusada de infanticídio deve ir a júri popular em Arapiraca 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359048/2020/05/05/acusada-de-infanticidio-deve-ir-a-juri-

popular-em-arapiraca 

 

 

Título  :  Insinuante deve indenizar por acidente com armário na loja 
Link     :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/06/insinuante-deve-indenizar-por-acidente-com-

armario-na-loja/ 

 

 

Título  :  Ministro alagoano Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ  
Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/ministro-alagoano-humberto-martins-e-eleito-o-

novo-presidente-do-stj-%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b/ 

Título  :  População pode negociar IPTU e outras dívidas municipais no Cejusc de Arapiraca 
Link     :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/coronavirus-06052020-142518-populacao-pode-

negociar-iptu-e-outras-dividas-municipais-no-cejusc-de-arapiraca-atendimentos-presenciais-seguem-

suspensos-por-conta-da-pandemia-mas-audiencias-esta/ 

Título  :  Grupo Insinuante deve indenizar por acidente com armário na loja 
Link     :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/grupo-%ef%bb%bfinsinuante-deve-indenizar-por-

acidente-com-armario-na-loja/ 

 

 

Título  :  Loja é condenada a indenizar família após armário cair em cima de criança 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/loja-e-condenada-a-indenizar-familia-apos-armario-

cair-em-cima-de-crianca_104771.php 

 

 

Título  :  Justiça alagoana nega pedido de redução de mensalidades escolares – Cidade Alerta 
Link     :   

https://www.youtube.com/watch?v=EsZ0II6RtuE&list=PLHSDMENBHxAzkCPa9qIeq0VRAY_5ldTez&index=14

&t=0s 

 

DiáriodeArapiraca_________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Insinuante deve indenizar por acidente com armário na loja 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/insinuante-deve-indenizar-por-acidente-com-armario-na-

loja/11/64280 

 

Título  :  População pode negociar IPTU e outras dívidas municipais no Cejusc de Arapiraca 

Link     :  https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/populacao-pode-negociar-iptu-e-outras-dividas-municipais-

no-cejusc-de-arapiraca/11/64279 
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Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito por aclamação presidente do STJ de Alagoas – Bom Dia Alagoas 
Link     :  https://globoplay.globo.com/v/8534216/programa/ 

Título  :  Justiça revisa direitos de pais que têm guarda compartilhada durante pandemia – ALTV 1ª Edição 
Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8534846/programa/ 

 

ÚltimoSegundo___________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Por videoconferência, STJ elege novo presidente 

Link     :  https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-05-06/por-videoconferencia-stj-elege-novo-presidente.html 

 

 
 

Título  :  Ministro alagoano é eleito o novo presidente do STJ 

Link     :  https://tribunadosertao.com.br/2020/05/ministro-alagoano-e-eleito-o-novo-presidente-stj/ 

 

ANOREG/AL______________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Ministro alagoano é eleito presidente do STJ para o biênio 2020/22  

Link     :  http://www.anoreg-al.org.br/2020/05/ministro-alagoano-e-eleito-presidente-do-stj-para-o-bienio-2020-22/ 

 

Alagoas Brasil Notícias______________________________________________________________________ 

Título  :  Justiça nega pedido de liminar para que escolas particulares diminuam valor da mensalidade 

Link     :  https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/05/06/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-

particulares-diminuam-valor-da-mensalidade/ 
 

 
 

Título  :  Loja de móveis terá que indenizar cliente após armário cair em cima de criança 

Link     :  http://www.estadaoalagoas.com.br/2020/05/06/loja-de-moveis-tera-que-indenizar-cliente-apos-armario-

cair-em-cima-de-crianca/ 

 

 

Título  :  Insinuante deve indenizar por acidente com armário em loja em Maceió 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/06/169234/insinuante-deve-indenizar-por-acidente-

com-armario-em-loja-em-maceio.html 

Título  :  Juiz nega pedido de liminar para que escolas reduzam valor da mensalidade 

Link     :  https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/06/169190/juiz-nega-pedido-de-liminar-para-que-

escolas-reduzam-valor-da-mensalidade.html 
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