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________________________________________________________________
Título: Desembargadores do TJAL recebem Medalha do Grande Oriente da Maçonaria
Link  :   https://www.aquiacontece.com.br/noticia/maceio/25/11/2021/desembargadores-  
do-tjal-recebem-medalha-do-grande-oriente-da-maconaria/172839

 

________________________________________________________________
Título: PM que matou irmãos e pedreiro durante abordagem é condenado a mais de 50 
anos de prisão em regime fechado
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/pm-que-matou-irmaos-aleixo-e-  
condenado-a-mais-de-50-anos-de-prisao/

Título: Sancionada lei que autoriza o Tribunal de Justiça a aumentar o número de 
desembargadores
Link  :     https://www.gazetaweb.com/noticias/politica/sancionada-lei-que-autoriza-o-  
tribunal-de-justica-a-aumentar-o-numero-de-desembargadores/

Título: Homem é condenado a mais de 13 anos por homicídio em praça pública de Maceió
Link  :   https://www.gazetaweb.com/noticias/justica/homem-e-condenado-a-mais-de-13-  
anos-por-homicidio-em-praca-publica/

________________________________________________________________
Título: TJ-AL nega liminar ao MST e mantém decisão que determina reintegração do 
Distrito Industrial de Atalaia
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Link  :   https://www.atalaiapop.com/noticia/1907/tj-al-nega-liminar-ao-mst-e-mantem-
decisao-que-determina-reintegracao-do-distrito-industrial-de-atalaia

_______________________________________________________________
Título: PM é condenado a mais de 53 anos de prisão por mortes de irmãos e pedreiro no 
Village
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/pm-e-condenado-a-mais-de-53-anos-de-  
prisao-por-mortes-de-irmaos-e-pedreiro-no-village/

Título: Judiciário suspende prazos e atividades nesta segunda (29) e terça (30)
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/judiciario-suspende-prazos-e-atividades-nesta-  
segunda-29-e-terca-30/

________________________________________________________________
Título: João de Deus é condenado a mais de 44 anos de prisão por 4 estupros
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/joao-de-deus-e-condenado-a-mais-44-  
anos-de-prisao-por-4-estupros/11/80334

Título: Judiciário suspende prazos e atividades nesta segunda (29) e terça (30)
Link  :   https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/judiciario-suspende-prazos-e-  
atividades-nesta-segunda--29--e-terca--30-/11/80370

________________________________________________________________
Título: Cabo da Polícia Militar é condenado a mais de 53 anos de prisão por morte de 
irmãos no Village Campestre, em Maceió (TV Gazeta)
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/26/cabo-da-policia-militar-e-  
condenado-a-mais-de-53-anos-de-prisao-por-morte-de-irmaos-no-village-campestre-em-
maceio.ghtml

Título: Sancionada lei que amplia número de desembargadores do TJ-AL (TV Gazeta)
Link  :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/26/sancionada-lei-que-amplia-  
numero-desembargadores-do-tj-al.ghtml
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________________________________________________________________
Título: Judiciário suspende prazos e atividades nesta segunda (29) e terça (30)
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1400460/judiciario-suspende-prazos-e-  
atividades-nesta-segunda-29-e-terca-30/

Título: PM é condenado a mais de 53 anos por matar irmãos e pedreiro durante 
abordagem
Link  :     https://www.alagoas24horas.com.br/1400410/pm-e-condenado-a-mais-de-53-anos-  
por-matar-irmaos-e-pedreiro-durante-abordagem/

Título: Judiciário orienta maternidades sobre adoção legal e ilegal
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1400564/judiciario-orienta-maternidades-  
sobre-adocao-legal-e-ilegal/

________________________________________________________________
Título: Sancionada lei que aumenta número de desembargadores no Tribunal de Justiça de 
Alagoas
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/26/sancionada-lei-que-aumenta-  
numero-de-desembargadores-no-tribunal-de-justica-de-alagoas

Título: Dia do Evangélico: confira funcionamento do comércio, repartições públicas, 
Judiciário e Legislativo
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/26/dia-do-evangelico-confira-  
funcionamento-do-comercio-reparticoes-publicas-judiciario-e-legislativo

Título: Homem é condenado a mais de 13 anos de prisão por homicídio após desavença 
em jogo
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/11/26/homem-e-condenado-a-mais-  
de-13-anos-de-prisao-por-homicidio-apos-desavenca-em-jogo

________________________________________________________________
Título: Lei que amplia números de desembargadores o TJ/AL é sancionada
Link  :   https://www.7segundos.com.br/maceio/noticias/2021/11/26/192821-lei-que-  
amplia-numeros-de-desembargadores-o-tjal-e-sancionada

________________________________________________________________
Título: Judiciário suspende prazos e atividades nesta segunda (29) e terça (30)
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Link  :   https://www.jornaldealagoas.com.br/geral/2021/11/26/16921-judiciario-suspende-  
prazos-e-atividades-nesta-segunda-29-e-terca-30

________________________________________________________________
Título: SARGENTO ACUSADO DE MATAR IRMÃOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL É 
CONDENADO A 53 ANOS DE PRISÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/26/91541-sargento-acusado-de-  
matar-irmaos-com-deficiencia-intelectual-e-condenado-a-53-anos-de-prisao

Título: ACUSADO DE MATAR HOMEM POR DESAVENÇA EM JOGO É CONDENADO A 13 
ANOS DE PRISÃO
Link  :   https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2021/11/26/91574-acusado-de-matar-
homem-por-desavenca-em-jogo-e-condenado-a-13-anos-de-prisao

________________________________________________________________
Título: 1ª Vara de Santana do Ipanema capacita pretendentes à adoção
Link  :   https://www.portalaponews.com.br/noticia/sancionada-lei-que-amplia-numero-de-  
desembargadores-do-tj-al

________________________________________________________________
Título: Lei que amplia números de desembargadores o TJ/AL é sancionada
Link  :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/1a-vara-de-santana-do-ipanema-capacita-  
pretendentes-a-adocao/

________________________________________________________________
Título: Educação realiza evento natalino em parceria com Escola Superior da Magistratura 
de Alagoas
Link  :   https://www.alagoas24horas.com.br/1400564/judiciario-orienta-maternidades-  
sobre-adocao-legal-e-ilegal/
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Título: Sancionada lei que amplia número de desembargadores do TJ-AL 
Link  :   https://www.ncnoticias.com/noticia/10934/sancionada-lei-que-amplia-numero-de-  
desembargadores-do-tj-al.html

________________________________________________________________
Título: DURANTE JULGAMENTO DE PM, MÃE DE JOVENS MORTOS DIZ QUE CRIME 
DESTRUIU FAMÍLIA
Link  :   https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/338959/durante-julgamento-de-pm-mae-  
de-jovens-mortos-diz-que-crime-destruiu-familia

________________________________________________________________
Título: Policial militar acusado de matar irmãos é condenado a mais de 50 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/26/policial-militar-acusado-de-  
matar-irmaos-e-condenado-a-mais-de-50-anos-de-prisao/

Título: Acusado de matar homem por desavença em jogo é condenado a 13 anos de prisão
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/policia/2021/11/26/acusado-de-matar-homem-por-  
desavenca-em-jogo-e-condenado-a-13-anos-de-prisao/

________________________________________________________________
Título: PM que matou irmãos e pedreiro durante abordagem é condenado a mais de 50 
anos de prisão em regime fechado
Link  :   https://diariopenedense.com.br/2021/11/pm-que-matou-irmaos-e-pedreiro-durante-  
abordagem-e-condenado-a-mais-de-50-anos-de-prisao-em-regime-fechado
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