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________________________________________________________________
Título: Deputados aprovam projeto do TJ de Alagoas que amplia o número de 
desembargadores
Link  :   http://www.aquiacontece.com.br/index.php/noticia/politica/17/11/2021/deputados-  
aprovam-projeto-do-tj-de-alagoas-que-amplia-o-numero-de-desembargadores/172429

Título: Acusado de matar companheira a golpes de capacete é condenado a 16 anos de 
prisão
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/17/11/2021/acusado-de-matar-  
companheira-a-golpes-de-capacete-e-condenado-a-16-anos-de-prisao/172435

________________________________________________________________
Título: ALE APROVA PROJETO QUE CRIA TRÊS NOVOS CARGOS DE DESEMBARGADOR NO TJ-
AL
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/338451/ale-aprova-projeto-que-cria-tres-  
novos-cargos-de-desembargador-no-tj-al

________________________________________________________________
Título: Transformação de 25 cargos de juízes nas 3 vagas de desembargadores irá gerar 
economia R$ 7 milhões, diz Tribunal de Justiça
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/18/transformacao-de-25-cargos-  
de-juizes-nas-3-vagas-de-desembargadores-ira-gerar-economia-r-7-milhoes-diz-tribunal-
de-justica
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Título: Justiça condena cantor de forró por assassinato de namorada grávida de 5 meses 
em Maceió
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/18/empresario-e-condenado-por-  
assasinato-de-namorada-gravida-de-5-meses

Título: Mandante de homicídio é condenado a 18 anos de prisão
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/18/mandante-de-homicidio-e-  
condenado-a-18-anos-de-prisao

Título: Caso Danilo: padrasto acusado de matar menino de sete anos irá a júri popular
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/18/caso-danilo-padrasto-acusado-  
de-matar-menino-de-sete-anos-ira-a-juri-popular

Título: Homem é condenado a 19 anos de prisão por matar vizinho após discussão por som
alto em Maceió
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/18/homem-e-condenado-a-19-  
anos-de-prisao-por-matar-vizinho-apos-discussao-por-som-alto-em-maceio

________________________________________________________________
Título: Assembleia Legislativa aprova novos desembargadores para o TJ/AL
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/politica/2021/11/18/assembleia-legislativa-aprova-  
novos-desembargadores-para-o-tj-al/

Título: Mandante de homicídio é condenado a 18 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/18/mandante-de-homicidio-e-  
condenado-a-18-anos-de-prisao/

Título: Acusado de matar vizinho no Canaã é condenado a 19 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2021/11/18/acusado-de-matar-vizinho-no-  
canaa-e-condenado-a-19-anos-de-prisao/

Título: ONG de Rio Largo realizará mutirão que oficializará 200 casamentos e outros 
serviços
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/interior/2021/11/18/ong-de-rio-largo-realizara-  
mutirao-que-oficializara-200-casamentos-e-outros-servicos/

Título: Acusado de matar ex-companheira em Porto Calvo é condenado a 12 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/interior/2021/11/18/acusado-de-matar-ex-  
companheira-em-porto-calvo-e-condenado-a-12-anos-de-prisao/
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________________________________________________________________
Título: Transformação de 25 cargos de juízes nas 3 vagas de desembargadores irá gerar 
economia R$ 7 milhões, diz Tribunal de Justiça
Link  :   https://correiodopovo-al.com.br/alagoas/transformacao-de-25-cargos-de-juizes-nas-  
3-vagas-de-desembargadores-ira-gerar-economia-r-7-milhoes-diz-tribunal-de-justica

________________________________________________________________
Título: Projeto que aumenta o número de desembargadores em Alagoas é aprovado na ALE
Link  :   https://www.minhaalagoas.com.br/2021/11/projeto-que-aumenta-o-numero-de-  
desembargadores-em-alagoas-e-aprovado-na-ale/

________________________________________________________________
Título: Mandante da execução de jovem de 23 anos é condenado a 18 anos de prisão
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/mandante-da-execucao-de-jovem-de-  
23-anos-e-condenado-a-18-anos-de-prisao/

Título: Homem é condenado a 19 anos de prisão por matar por causa de som alto
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/homem-e-condenado-a-19-anos-de-  
prisao-por-matar-por-causa-de-som-alto/

Título: Condenado por assassinar ex-companheira é sentenciado a 12 anos de prisão
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/condenado-por-assassinar-ex-  
companheira-e-sentenciado-a-12-anos-de-prisao/

_______________________________________________________________
Título: Homem que atirou e deixou vítima paraplégica é condenado a 14 anos de prisão
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/homem-que-atirou-e-deixou-vitima-  
paraplegica-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/

Título: Justiça condena cantor de forró a 24 anos por matar namorada grávida em Rio Largo
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-condena-cantor-de-forro-a-24-anos-por-  
matar-namorada-gravida-em-rio-largo/

Título: Caso Danilo: padrasto vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado e 
mais 3 crimes
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Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-danilo-padrasto-vai-a-juri-popular-por-  
homicidio-triplamente-qualificado-e-mais-3-crimes/

________________________________________________________________
Título: Projeto do Tribunal de Justiça que amplia o número de desembargadores é 
aprovado
Link  :   https://www.al.al.leg.br/comunicacao/noticias/projeto-do-tribunal-de-justica-que-  
amplia-o-numero-de-desembargadores-e-aprovado

________________________________________________________________
Título: Caso Danilo: padrasto acusado de matar menino de 7 anos no Clima Bom, Maceió, 
vai a júri popular (TV gazeta)
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/18/caso-danilo-padrasto-de-  
menino-de-7-anos-assassinado-no-clima-bom-maceio-vai-a-juri-popular.ghtml

Título: Cantor de forró é condenado a 24 anos de prisão por matar namorada em Rio 
Largo, AL
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/18/cantor-de-forro-e-condeando-a-  
24-anos-de-prisao-por-matar-namorada-em-rio-largo-al.ghtml

________________________________________________________________
Título: Secretário de Governo de Maceió visita presidente do Tribunal de Justiça
Link  :   https://defesa.com.br/secretario-de-governo-de-maceio-visita-presidente-do-  
tribunal-de-justica/

________________________________________________________________
Título: Acusado de mandar matar mulher na Feirinha do Tabuleiro é condenado a 18 anos
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1398555/acusado-de-mandar-matar-mulher-na-  
feirinha-do-tabuleiro-e-condenado-a-18-anos/

Título: Ex-vocalista de banda de forró é condenado a 24 anos por mandar matar namorada 
grávida
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Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1398573/ex-vocalista-de-banda-de-forro-e-  
condenado-a-24-anos-por-mandar-matar-namorada-gravida/

Título: Caso Danilo: Padrasto é pronunciado e vai a Júri Popular pelo assassinato de 
enteado
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1398711/caso-danilo-padrasto-e-pronunciado-  
e-vai-a-juri-popular-pelo-assassinato-de-enteado/

Título: Acusado de matar ex-companheira em Porto Calvo é condenado a 12 anos de prisão
Link  :     https://www.alagoas24horas.com.br/1398735/acusado-de-matar-ex-companheira-  
em-porto-calvo-e-condenado-a-12-anos-de-prisao/

Título: Acusado de matar vizinho no Canaã é condenado a 19 anos de prisão
Link  :     https://www.alagoas24horas.com.br/1398734/acusado-de-matar-vizinho-no-canaa-  
e-condenado-a-19-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: Ex-agentes socioeducativos são condenados por torturar adolescente em conflito
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/ex-agentes-socioeducativos-sao-  
condenados-por-torturar-adolescente-em-conflito/11/80054

Título: Homem que atirou e deixou vítima paraplégica é condenado a 14 anos de prisão
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/homem-que-atirou-e-deixou-vitima-  
paraplegica-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/11/80059

Título: Ex-vocalista da Banda Capa de Cela é condenado pela morte da namorada grávida
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/ex-vocalista-da-banda-capa-de-cela-e-  
condenado-pela-morte-da-namorada-gravida/11/80052

________________________________________________________________
Título: Secretário de Governo de Maceió visita presidente do Tribunal de Justiça
Link  :   https://tribunadoagreste.com.br/2021/11/secretario-de-governo-de-maceio-visita-  
presidente-tribunal-de-justica/

Título: Diteal e TJ/AL celebram parceria nos 111 anos do Teatro Deodoro
Link  :   https://tribunadoagreste.com.br/2021/11/diteal-e-tj-al-celebram-parceria-nos-111-  
anos-teatro-deodoro/
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________________________________________________________________
Título: Secretário de Governo de Maceió visita presidente do Tribunal de Justiça
Link  :   http://www.maceio.al.gov.br/secretario-de-governo-de-maceio-visita-presidente-do-  
tribunal-de-justica/

________________________________________________________________
Título: Secretário de Governo de Maceió visita presidente do Tribunal de Justiça
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2021/11/secretario-de-governo-de-  
maceio-visita-presidente-do-tribunal-de-justica/

________________________________________________________________
Título: HOMEM QUE ATIROU E DEIXOU VÍTIMA PARAPLÉGICA É CONDENADO A 14 ANOS 
DE PRISÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/18/91261-homem-que-atirou-e-  
deixou-vitima-paraplegica-e-condenado-a-14-anos-de-prisao

Título: SUSPEITO DE MATAR A ESPOSA A FACADAS IRÁ A JURI POPULAR NESTA QUINTA-
FEIRA, 18
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/17/91215-suspeito-de-matar-a-  
esposa-a-facadas-ira-a-juri-popular-nesta-quinta-feira-18
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