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Título   :  Fatos & Notícias
O 11º e o 12º Juizados Especiais de Maceió passam a funcionar em novos locais a partir desta 
segunda-feira, 23. O 11º JECC deixará o bairro de Jaraguá e irá para o Terminal Rodoviário da 
Capital, no Feitosa. Já o 12º JECC sairá da Rodoviária e atenderá na sede da Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), na avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do
Martins. Por causa das mudanças, os prazos processuais e atividades na duas unidades ficarão 
suspensos hoje.
O 12º JECC (Juizado de Trânsito) funcionará em um espaço reformado pelo TJ/AL. Serão quatro 
salas de conciliação, além do gabinete do juiz e de salas para Ministério Público, Ordem dos 
Advogados e Defensoria Pública. O novo espaço, com 460m² de área, conta ainda com 
estacionamento e atende às normas de acessibilidade.
A unidade tem como titular a juíza Luciana Cavalcanti de Mello Sampaio e trata de processos 
relacionados a acidentes de trânsito e aos crimes previstos no Código Nacional de Trânsito, com 
pena máxima prevista de até dois anos. Já o 11º Juizado é conduzido pela magistrada Sandra Janine 
Wanderley Cavalcante Maia. As duas unidades judiciárias atendem das 7h30 às 13h30. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=314021

Título   : Caso Diego Florêncio: julgamento de apelação é suspenso após pedido de vista
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/10/_42610.php

Título   :  Caso Diego Florêncio: julgamento de apelação é suspenso por pedido de vista
Link     :  http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/caso-diego-florencio-
julgamento-de-apelacao-e-suspenso-por-pedido-de-vista/?
cHash=9d7a905cff825b2f0de277834bf539bc

Título   : Certidões do 2ª grau da Justiça estadual passarão a ser emitidas online
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1101708/certidoes-do-grau-da-justica-estadual-
passarao-a-ser-emitidas-online/

Título   :  Dois réus por tentativas de homicídio no Poço vão a júri na segunda (23)
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1101808/%EF%BB%BFdois-reus-por-tentativas-de-
homicidio-poco-vao-juri-na-segunda-23/

Título   : Caso Diego Florêncio: julgamento de apelação é suspenso por pedido de vista
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1101733/%EF%BB%BFcaso-diego-florencio-
julgamento-de-apelacao-e-suspenso-por-pedido-de-vista/
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Título   :  Caso Diego Florêncio: julgamento de apelação é suspenso por pedido de vista
Link     : http://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/caso-diego-florencio-julgamento-de-apelacao-
e-suspenso-por-pedido-de-vista

Título   : Homem que atirou em crianças no ano de 2011 em Olivença é condenado durante júri
Link     : http://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/13177/2017/10/20/homem-que-atirou-em-
criancas-no-ano-de-2011-em-olivenca-e-condenado-durante-juri

Título   : Projeto da construção do novo fórum de Palmeira dos Índios é apresentado
Link     : http://minutopalmeiradosindios.cadaminuto.com.br/noticia/5776/2017/10/20/projeto-da-
construcao-do-novo-forum-de-palmeira-dos-indios-e-apresentado

Título   : Julgamento de apelação do caso Diego Florêncio é suspenso por pedido de vista
Link     : http://www.tribunahoje.com/noticia/224003/cidades/2017/10/20/julgamento-de-apelaco-
do-caso-diego-florencio-e-suspenso-por-pedido-de-vista.html

Prefeitura de Arapiraca____________________________________________________________

Título   : Prefeitura e Tribunal de Justiça formalizam convênios na presença de ministro do STJ
Link     : http://web.arapiraca.al.gov.br/2017/10/prefeitura-e-tribunal-de-justica-formalizam-
convenios-na-presenca-de-ministro-do-stj/

Título   : TJ assina convênios para melhorar a prestação jurisdicional em Arapiraca
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/10/tj-assina-convenios-para-melhorar-a-
prestacao-jurisdicional-em-arapiraca/

Título   : [Vídeo] Tribunal de Justiça de Alagoas e Prefeitura de Arapiraca assinam convênios
Link     :  http://arapiraca.7segundos.ne10.uol.com.br/noticias/2017/10/20/97554/video-tribunal-de-
justica-de-alagoas-e-prefeitura-de-arapiraca-assinam-convenios.html

Título   : 11º e 12º juizados atendem em novos locais a partir de  segunda - (23)
Link     : http://www.tribunadosertao.com.br/2017/10/%EF%BB%BF11o-e-12o-juizados-atendem-
em-novos-locais-partir-de-segunda-23/
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