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Título : TJ/AL: Mais de 450 imóveis devem ser regularizados em Capela e Cacimbinhas (AL)
Link : https://www.anoreg.org.br/site/2018/06/12/tj-al-mais-de-450-imoveis-devem-serregularizados-em-capela-e-cacimbinhas-al/

Título : Justiça decide que jornal Extra não pode ser impedido de falar sobre deputado
Link : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/46830/justica-decide-que-jornal-extra-naopode-ser-impedido-de-falar-sobre-deputado

Título : Fatos & Notícias
JUSTIÇA ITINERANTE
O Projeto Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça de Alagoas, promove mutirão de júris nesta
sexta-feira, 15, a partir das 8h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit), em Cruz das Almas. Serão
ao todo 11 sessões de julgamento, com processos oriundos da 7ª, 8ª e 9ª Varas Criminais da Capital.
JUSTIÇA ITINERANTE 2
O mutirão faz parte do curso de formação dos magistrados, empossados em janeiro deste ano pelo
Tribunal de Justiça de Alagoas. As sessões ocorrerão no primeiro andar do Bloco C. A ação conta
com apoio do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil – seccional
Alagoas (OAB/AL).
Link : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=325542
Título : Justiça mantém prisão de contador acusado de desvio em Mata Grande
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/06/justica-mantem-prisao-de-contadoracusado-de-desvio-em-mata-grande_56289.php
Título : Servidores grevistas de Santana do Ipanema devem retomar atividades, decide TJ
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/06/_56302.php
Título : Justiça nega liberdade a acusado de divulgar pornografia infantil
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/06/tj-nega-liberdade-a-acusado-dedivulgar-pornografia-infantil_56300.php

Título : TJAL leva sessão da 1ª Câmara Cível ao Cesmac de Arapiraca, nesta quinta
Link : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/06/13/tjal-leva-sessao-da-1a-camara-civel-ao-

cesmac-de-arapiraca-nesta-quinta/

Título : Suspeito de envolvimento na morte de taxista vai a júri em Marechal Deodoro, AL
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/suspeito-de-envolvimento-na-morte-de-taxista-vaia-juri-em-marechal-deodoro-al.ghtml
Título : TJ-AL nega habeas corpus a preso em operação contra pornografia infantil
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-nega-habeas-corpus-a-preso-em-operacaocontra-pornografia-infantil.ghtml

Título : Justiça decide que jornal Extra não pode ser impedido de falar sobre deputado
Link : http://www.correiodopovo-al.com.br/noticia/2018/06/13/justica-decide-que-jornal-extranao-pode-ser-impedido-de-falar-sobre-deputado

Título : TJ nega liberdade a preso na operação 'Luz da Infância'
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/tj-nega-liberdade-a-preso-naoperacao-luz-da-infancia/?cHash=0315e166e954144a7cad4cf480a8675d

Título : TJ mantém prisão de contador acusado de desviar dinheiro do Município de Mata Grande
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1159742/tj-mantem-prisao-de-contador-acusado-dedesviar-dinheiro-do-municipio-de-mata-grande/

Título : Justiça nega liberdade a acusado de divulgar pornografia infantil
Link : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/56300/Justi%C3%A7a-nega-liberdade-a-acusadode-divulgar-pornografia-infantil

Título : TJ nega liberadde a acusado de pornografia infantil preso em operação
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/322106/2018/06/13/tj-nega-liberdade-a-acusado-depornografia-infantil-preso-em-operacao
Título : TJ mantém prisão de conatdor acusado de desviar dinheiro de Mata Grande
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/322104/2018/06/13/tj-mantem-prisao-de-contadoracusado-de-desviar-dinheiro-de-mata-grande

Título : TJ/AL decide que jornal Extra não pode ser impedido de falar sobre deputado
Link : http://rotadosertao.com/noticia/119083-tj-al-decide-que-jornal-extra-nao-pode-serimpedido-de-falar-sobre-deputado

