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POSSE 

Será na sexta-feira, dia 15, a mudança da direção do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sai Tutmés Airan da presidência e 

assume o desembargador Klever Loureiro. José Carlos Malta assume a vice-presidência e Fábio Bittencourt a Corregedoria 

de Justiça. A posse será às 10h e obedecerá a um rígido protocolo sanitário para as pessoas que se fizerem presentes. 

MEMÓRIA 
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Um passeio interativo pelos mais de 300 anos de história da Justiça alagoana é a proposta do Centro de Cultura e Memória 

do Judiciário, que será inaugurado hoje, às 19h, com solenidade que segue rigoroso protocolo de distanciamento social e 

será transmitida por redes sociais do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL). 

MEMÓRIA 2 

Ao ingressar no Centro de Cultura e Memória do Judiciário, em prédio centenário ao lado da atual sede do TJAL, na Praça 

Deodoro, os visitantes encontrarão informações sobre a instalação da Corte e a construção do Palácio da Justiça, projetado 

pelo arquiteto italiano Luigi Lucarini e inaugurado em 1912. Há uma maquete em 3D do prédio, com conteúdos ativados de 

forma interativa. Totens multimídia oferecerão aos visitantes a possibilidade de consulta a fotos antigas, íntegra de 

processos raros e vídeos de entrevistas com estudiosos e pesquisadores. 
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