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Título   : Fatos & Notícias

PAZ EM CASA
Alagoas participará de mais uma etapa da Semana da Justiça pela Paz em Casa, campanha 
coordenada pelo Supremo Tribunal Federal que tem como objetivo intensificar o julgamento de 
ações envolvendo violência contra a mulher. Em Alagoas, o período definido para a força-tarefa foi 
21 a 24 deste mês.

PAZ EM CASA 2
Deverão ser realizadas 75 audiências só em Maceió. Na última edição, em agosto, foram mais de 
300 audiências referentes a medidas protetivas. Desta vez, serão processos criminais, que envolvem 
lesão corporal, crime sexual, ameaça e outros delitos que não são do júri.

CASAMENTO
O Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio do projeto Justiça Itinerante, promove amanhã, às 15h, 
casamento coletivo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Casadril, em Rio Largo. Cinquenta 
casais deverão participar da cerimônia, que será conduzida pelo juiz André Gêda Peixoto Melo.

CASAMENTO 2
Associações, igrejas ou instituições públicas podem solicitar e agendar casamentos coletivos. Os 
custos cartorários são de responsabilidade dos solicitantes. A taxa que é devida ao Tribunal de 
Justiça para casamentos é dispensada, deixando mais baratas as cerimônias coletivas.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314948

Título   : Pleno do TJ declara greve legal
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=314935

Título   : Sete julgamentos são realizados hoje
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=314933

Título   : MP mantém denúncia contra acusado de matar família na chacina de Guaxuma
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/mp-mantem-denuncia-contra-acusado-
de-matar-familia-na-chacina-de-guaxuma-_43670.php

Título   : Júri absolve acusada de tentar matar supostamente amante de marido
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312455/2017/11/08/juri-absolve-acusada-de-tentar-
matar-suposta-amante-de-marido

Título   : TJ mantém ação penal contra ex-gerente suspeito de roubo a banco
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312478/2017/11/08/tj-mantem-acao-penal-contra-
ex-gerente-suspeito-de-roubo-a-banco
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Título   : “Arapiraca sofre com a lentidão de Teófilo”, diz Rogério Nezinho
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/312465/2017/11/08/arapiraca-sofre-com-a-
lentidao-de-rogerio-teofilo-diz-rogerio-nezinho

Título   : Encontro realizado em Maceió discute direito de família e direito da filiação
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/encontro-realizado-em-
maceio-discute-direito-de-familia-e-direito-da-filiacao/6273834/

Título   : TJ adere a plataforma digital para acordos em conflitos de consumidores
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106663/%EF%BB%BFtj-adere-plataforma-digital-
para-acordos-em-conflitos-de-consumidores/

Título   : Acusada de tentar matar suposta amante do marido é absolvida
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106619/acusada-de-tentar-matar-suposta-amante-
marido-e-absolvida/

Título   : Julgamento é adiado após jurados serem ameaçados por familiares do réu
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1106825/s/

Título   : Ex-gerente acusado de facilitar roubo a banco em Alagoas tem pedido de cancelamento de
ação negado
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/ex-gerente-acusado-de-facilitar-roubo-a-banco-em-
alagoas-tem-pedido-de-cancelamento-de-acao-negado.ghtml

Título   : Julgamento é adiado em AL após jurados serem ameaçados por família do réu
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/julgamento-e-adiado-em-al-apos-jurados-serem-
ameacados-por-familia-do-reu.ghtml

Título   : Júri absolve acusada de tentar matar suposta amante de marido em Maceió
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/juri-absolve-acusada-de-tentar-matar-suposta-
amante-de-marido-em-maceio.ghtml

Título   : Jurados relatam ameaças e julgamento é adiado em São Miguel dos Campos
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/jurados-relatam-ameacas-e-
julgamento-e-adiado-em-sao-miguel-dos-campos/?cHash=65b1bcbfa5b471367802fe87eb00cfa0

Título   : 'Chacina de Guaxuma': promotor quer que acusado seja levado a júri popular
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/chacina-de-guaxuma-promotor-
quer-que-acusado-seja-levado-a-juri-popular/?cHash=04ffdf870730fc4442457b7ee625a23d

Jus_____________________________________________________________________________
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Título   : TJAL - Construtora deve indenizar condomínio em R$ 30 mil por defeitos
Link     : https://jus.com.br/noticias/61785/tjal-construtora-deve-indenizar-condominio-em-r-30-
mil-por-defeitos

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : Justiça mantém ação penal contra ex-gerente envolvido em roubo a banco
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/justica-mantem-acao-penal-contra-ex-gerente-
envolvido-em-roubo-a-banco

Título   : Prefeitura esclarece que descontos salariais de servidores já foram devolvidos
Link     : https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2017/11/08/98682/prefeitura-esclarece-que-
descontos-salariais-de-servidores-ja-foram-devolvidos.html
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