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Título  :  Fatos & Notícias
SELO DIGITAL
Os cartórios de Alagoas devem começar a emitir o Selo Digital para autenticação de atos a partir de 
julho deste ano. A partir da implantação do novo sistema, por meio da ferramenta QR Code, os 
cartórios não precisarão mais comprar os selos, que atualmente são vendidos em cartelas.
SELO DIGITAL 2
O projeto-piloto para implantação do Selo Digital deverá ser estendido a todas as Serventias 
Extrajudiciais do Estado até setembro deste ano. De acordo com a Receita Federal, que é parceira 
do Tribunal de Justiça nesse projeto, a implantação do selo vai facilitar a identificação de fraudes. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=324869

Título  :  Tribunal de Justiça de Alagoas suspende atividades na próxima sexta-feira
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tribunal-de-justica-de-alagoas-suspende-
atividades-na-sexta-feira-1_55493.php

Título  : Caso Giovanna Tenório: Câmara Criminal julga anulação de júri nesta quarta
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/_55512.php

Título  : Tribunal de Justiça de Alagoas suspende atividades na sexta-feira (1º)

Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/tribunal-de-justica-de-alagoas-
suspende-atividades-na-sexta-feira-1o/?cHash=3053cae8548eb0b99ebfb2f107f7fecb

Título  : Caso Giovanna Tenório: pedido de anulação de juri é julgado nesta quarta (30)
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/caso-giovanna-tenorio-pedido-de-
anulacao-de-juri-e-julgado-nesta-quarta-30/?cHash=320a103f3393ebeb37882b24fa6abc11

Título  : Acusado de tentativa de feminicídio vai a júri nesta quarta (30)
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/acusado-de-tentativa-de-
feminicidio-vai-a-juri-nesta-quarta-30/?cHash=a296912c50c8b94b5e447d88e5baf250

Título  : Júri de homem acusado de matar mulher por engano é adiado
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/321366/2018/05/29/juri-de-homem-acusado-de-
matar-mulher-por-engano-e-adiado

Título  : Caso Giovanna Tenório: Câmara julga anulação de júri que absolveu acusada
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/321368/2018/05/29/caso-giovanna-tenorio-camara-
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julga-anulacao-de-juri-que-absolveu-acusada

Título  : Caso Giovanna Tenório: Câmara Criminal julga anulação de júri nesta quarta
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1156452/caso-giovanna-tenorio-camara-criminal-julga-
anulacao-de-juri-nesta-quarta-30/

Título  : Tribunal de Justiça de Alagoas suspende atividades na sexta-feira (1º)
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1156421/tribunal-de-justica-de-alagoas-suspende-
atividades-na-sexta-feira-1o/

Título  : TJAL estuda implantar um Centro de Solução de Conflitos no mesmo prédio do Procon/AL
Link     : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn82097361/tjal-estuda-implantar-um-centro-
de-solucao-de-conflitos-no-mesmo-predio-do-procon-al

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título  : TJ/AL julga nesta quarta (30) anulação de júri do caso Giovanna Tenório
Link     : https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/tjal-julga-nesta-quarta-30-anulacao-de-juri-do-
caso-giovanna-tenorio

Título  : Adiado júri de acusado de matar mulher por engano durante atentado em Maceió

Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/05/29/112127/adiado-juri-de-acusado-de-
matar-mulher-por-engano-durante-atentado-em-maceio.html

Título  : Parceria visa implantar grande centro de conciliação e mediação na capital
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/26521-parceria-visa-implantar-grande-
centro-de-conciliacao-e-mediacao-na-capital
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