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Título    :    Fatos & Notícias - CNJ 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu ontem que os oficiais de Justiça terão prazo de 48 horas para cumprir 

mandados de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica.  

Segundo o CNJ, antes da resolução, não havia prazo para notificação do acusado de agressão sobre as medidas de proteção 

autorizadas pela Justiça, como proibição de manter contato com a vítima.  

Link      :    https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/283288/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-
fn07102020 
 

Título    :     OPERAÇÃO DESARTICULA QUADRILHA E APREENDE CELULARES ROUBADOS 
Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/283304/operacao-desarticula-quadrilha-e-apreende-
celulares-roubados 
 

 
 
Título    :    Curso vai preparar postulantes à adoção em Santana do Ipanema  
Link    :    https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/07/curso-vai-preparar-postulantes-a-adocao-
em-santana-do-ipanema 
 

 
 
Título    :    TJ terá centro de conciliação na PGE 
Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed07102020a 
 
Título    :    Coluna Conjuntura – Tribunal de Justiça de Alagoas é finalista no prêmio Inovação – Hércules 
Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed07102020a 
 
Título    :    Coluna Tribuna Livre – Delegacias de Vulneráveis 
Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed07102020a 
 

Título    :    Coluna Tribuna Livre – Delegacia de vulneráveis 2 -  Solenidade de lançamento 
Link      :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed07102020a 
 

 
 

Título    :    Centro de conciliação será instalado na sede da Procuradoria Geral do Estado 

Link      :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/10/07/160846-centro-de-conciliacao-sera-instalado-
na-sede-da-procuradoria-geral-do-estado 

Título    :    Em frente ao TJ, reserva do concurso da educação protesta por nomeação 

Link      :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/10/07/160869-em-frente-ao-tj-reserva-do-concurso-
da-educacao-protesta-por-nomeacao 
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Título    :    Patrulha Maria da Penha registra primeira prisão por descumprimento de medida protetiva em 

Arapiraca 

Link      :    https://nn1.com.br/noticia/16842/patrulha-maria-da-penha-registra-primeira-prisao-por-
descumprimento-de-medida-protetiva-em-arapiraca 
 

SINTEAL______________________________________________________________________________ 

Título  :   Protesto no TJ exige convocação da reserva técnica da educação na rede estadual 

Link      :    https://www.sinteal.org.br/2020/10/protesto-no-tj-exige-convocacao-da-reserva-tecnica-da-educacao-

na-rede-estadual/ 

Giro 82_______________________________________________________________________________ 

Título  :   Juiz explica como vai funcionar o retorno dos juris populares em Alagoas 

Link      :    https://giro82.com.br/noticia/4827/juiz-explica-como-vai-funcionar-o-retorno-dos-juris-populares-em-

alagoas 

 

 

Título  :   TJ expede mais de 16 mil certidões eleitorais em 2020 em Alagoas 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-expede-mais-de-16-mil-certidoes-eleitorais-em-2020-em-alagoas/ 

Título  :   PGE terá unidade do Judiciário para solução de conflitos 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/pge-tera-unidade-do-judiciario-para-solucao-de-conflitos-1/ 

Título  :   Juiz explica como vai funcionar o retorno dos júris populares em Alagoas 

Link      :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juiz-explica-como-vai-funcionar-o-retorno-dos-juris-populares-em-

alagoas/ 

 

Título  :   Projeto que cria Delegacia 24h de Crimes Contra Vulneráveis é lido na ALE 
Link      :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/10/07/projeto-que-cria-delegacia-24h-de-crimes-contra-

vulneraveis-e-lido-na-ale 
 

Diário Penedense______________________________________________________________________ 

Título  :   Juiz explica como vai funcionar o retorno dos júris populares em Alagoas 
Link      :     https://diariopenedense.com.br/juiz-explica-como-vai-funcionar-o-retorno-dos-juris-populares-em-

alagoas/ 

 

Título  :   TJAL expede mais de 16 mil certidões eleitorais em 2020 

Link      :     https://www.alagoas24horas.com.br/1316214/tjal-expede-mais-de-16-mil-certidoes-eleitorais-em-

2020/ 
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Título  :   Juiz explica como vai funcionar o retorno dos júris populares em Alagoas 

Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/juiz-explica-como-vai-funcionar-o-retorno-dos-

juris-populares-em-alagoas-acesso-ao-plenario-sera-restrito-aos-atores-envolvidos-no-julgamento-magistrado-

promotor-reu-testemunhas-e-vitimas-juiz/ 

Título  :   Tribunal de Justiça expede mais de 16 mil certidões eleitorais em 2020 

Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/tjal-expede-mais-de-16-mil-certidoes-eleitorais-

em-2020-do-total-15-122-foram-emitidas-automaticamente-e-cerca-de-1-100-manualmente-pela-diretoria-

adjunta-de-assuntos-judiciarios-tjal-expede-mais/ 

 

Título  :   Homem que agrediu cachorro a pauladas vai permanecer preso, decide Justiça 

Link      :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/justica-decide-que-agressor-de-cao-vai-cumprir-

prisao-preventiva_116714.php 

 

Título  :   Decisão da justiça converteu a prisão do idoso em preventiva – Cidade Alerta 

Link      :     https://www.tnh1.com.br/videos/vid/decisao-da-justica-converteu-a-prisao-do-idoso-em-preventiva/ 

 

 

Título  :   PGE terá unidade do Judiciário para solução de conflitos 

Link      :     http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn96907807/pge-tera-unidade-do-judiciario-para-solucao-

de-conflitos 
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