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Título : Acusado de assassinato por dívida de drogas é condenado
Link : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn81811708/acusado-de-assassinato-por-dividade-drogas-e-condenado
Título : Ex-prefeito deve ser investigado por não prestar informações públicas a cidadãos
Link : http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn81814976/ex-prefeito-deve-ser-investigadopor-nao-prestar-informacoes-publicas-a-cidadaos

Título : Ministério Público de Alagoas nomeia 15 novos promotores de justiça
Link : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/ministerio-publico-de-alagoas-nomeia-15-novospromotores-de-justica.ghtml

Título : TJ absolve ex-prefeito de Pão de Açúcar de acusação de improbidade
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/tj-absolve-ex-prefeito-de-pao-deacucar-de-acusacao-de-improbidade/?cHash=388440da77f93c45ed6dd9bf2a00d093
Título : Ex-prefeito deve ser investigado por não prestar de informações públicas a cidadãos, decide
TJ
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/ex-prefeito-deve-ser-investigadopor-nao-prestar-de-informacoes-publicas-a-cidadaos-decide-tj/?
cHash=b1f2ec5704fb1b5f3693842aa52d4280
Título : Concurso TJ/AL: provas para oficial serão aplicadas neste domingo (13)
Link : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/concursos/concurso-tjal-provas-paraoficial-serao-aplicadas-neste-domingo-13/?cHash=6b2df2ac763168f68eda979be8b2bf70

Título : Justiça nega HC a fiscal de renda perso acusado de roubo
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320563/2018/05/11/justica-nega-hc-a-fiscal-derenda-preso-acusado-de-roubo
Título : Após negar informações a população, ex-prefeito será investigado
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320562/2018/05/11/apos-negar-informacoes-apopulacao-ex-prefeito-sera-investigado

Título : Justiça: ex-prefeito é absolvido de acusações de improbidade
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320558/2018/05/11/justica-ex-prefeito-e-absolvidode-acusacoes-de-improbidade
Título : Ministério Público nomeia 15 novos promotores de justiça
Link : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320529/2018/05/11/ministerio-publico-nomeia-15novos-promotores-de-justica

Título : Ministério Público Estadual nomeia 15 novos promotores de justiça
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/ministerio-publico-estadual-nomeia-15novos-promotores-de-justica-_54544.php
Título : TJ/AL nega liberadde a fiscal de renda suspeito de liderar esquema de sonegação
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tjal-nega-liberdade-a-fiscal-de-rendasuspeito-de-liderar-esquema-de-sonegacao_54578.php
Título : TJ absolve ex-prefeito de Pão de Açucar de acusação de improbidade
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tj-absolve-ex-prefeito-de-pao-de-acucarde-acusacao-de-improbidade_54564.php
Título : Ex-prefeito deve ser investigado por não pestar informações públicas a cidade
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/ex-prefeito-deve-ser-investigado-pornao-prestar-de-informacoes-publicas-a-cidad_54575.php
Título : Concurso TJAL: provas para oficial serão aplicadas neste domingo (13)
Link : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/concurso-tjal-provas-para-oficial-seraoaplicadas-neste-domingo_54545.php

Título : Concurso TJ/AL: provas para oficial serão aplicadas nesta domingo (13)
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1152338/concurso-tjal-provas-para-oficial-seraoaplicadas-neste-domingo-13/
Título : TJ absolve ex-prefeito de Pão de Açucar de acusação de improbidade
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1152413/%EF%BB%BFtj-absolve-ex-prefeito-de-paode-acucar-de-acusacao-de-improbidade/
Título : Ex-prefeito deve ser investigado por não prestar informações públicas a cidadãos, decide TJ
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1152416/%EF%BB%BFex-prefeito-deve-serinvestigado-por-nao-prestar-de-informacoes-publicas-cidadaos-decide-tj/
Título : Ministério Público nomeia 15 novos promotores de justiça
Link : http://www.alagoas24horas.com.br/1152328/ministerio-publico-nomeia-15-novospromotores-de-justica/
Via Alagoas______________________________________________________________________

Título : TJ/AL: Gol Linhas Aéreas é condenada a indenizar cliente que teve passagem cancelada
Link : https://www.viaalagoas.com.br/2018/05/11/%EF%BB%BFtj-al-gol-linhas-aereas-econdenada-a-indenizar-cliente-que-teve-passagem-cancelada/

Título : Provas para oficial do concurso do TJ serão aplicadas neste domingo
Link : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/54545/Provas-para-oficial-do-concurso-do-TJserao-aplicadas-neste-domingo
Título : Ex-prefeito deve ser investigado por não informar sobre obra, decide TJ-AL
Link : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/54575/Ex-prefeito-deve-ser-investigado-por-naoinformar-sobre-obra,-decide-TJ-AL

Título : CNJ encerra atividades de inspeção no Tribunal de Justiça de Alagoas
Link : https://al1.com.br/noticias/justica/19107/cnj-encerra-atividades-de-inspecao-no-tribunal-dejustica-de-alagoas

Título : Ministério Público de Alagoas nomeia 15 novos promotores de justiça
Link : http://www.rotadosertao.com/noticia/116027-ministerio-publico-de-alagoas-nomeia-15novos-promotores-de-justica

Título : Provas do concurso do TJ/AL para oficial serão aplicadas neste domingo (13)
Link : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/05/11/provas-do-concurso-do-tj-al-paraoficial-serao-aplicadas-neste-domingo-13/

