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Título :  MPE consegue redução de mensalidade 

Link    :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed15072020a 

 

Título :  Cidades em Foco – Campanha Sinal Vermelho 

Link    :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed15072020a 

 

Título :  Cidades em Foco – Combate à Violência 

Link    :   https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed15072020a 

 

 

Título  :  Foragido da Justiça é preso pela PRF na BR-316, em Maceió 
Link    :    https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/15/175426/foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-

br-316-em-maceio.html 

Título  :  Distribuidora de Arapiraca adere à campanha Sinal Vermelho  

Link    :   https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/07/15/175386/distribuidora-de-arapiraca-adere-a-

campanha-sinal-vermelho.html 

Título  :  Acusado de matar enteado tem liberdade negada pelo Tribunal de Justiça 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/15/175454/acusado-de-matar-enteado-tem-

liberdade-negada-pelo-tribunal-de-justica.html 

Título  :  Banco Losango deve indenizar homem por negativação indevida 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/15/175436/banco-losango-deve-indenizar-homem-

por-negativacao-indevida.html 

 

 

 

Título  :  Inteligência artificial a serviço da Justiça 

Link    :   https://www.conjur.com.br/2020-jul-15/adriana-durso-inteligencia-artificial-servico-justica 

 

 

Título  :  TJAL é o 1º em sentenças e acórdãos entre os Tribunais de pequeno porte 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-e-o-1o-em-sentencas-e-acordaos-entre-os-tribunais-de-

pequeno-porte/ 

 

Tudo no Minuto___________________________________________________________________________ 

Título  :  CNJ arquiva denúncia contra o desembargador Tutmés Airan 
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Link    :    https://tudonominuto.com.br/portal/2020/07/15/cnj-arquiva-denuncia-contra-o-desembargador-tutmes-

airan/ 

 

 

Título  :  Foragido da Justiça é preso pela PRF, na BR 316 
Link    :    https://www.alagoas24horas.com.br/1300478/foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-br-316-2/ 

 

 
 

Título  :  Foragido da justiça há dois   anos é preso em Maceió 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/07/57822-foragido-da-justica-ha-dois-anos-e-preso-em-

maceio 

 

Repórter Maceió___________________________________________________________________________ 

Título  :  Foragido da Justiça é preso pela PRF na BR-316, em Maceió 
Link    :    https://www.reportermaceio.com.br/foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-br-316-em-maceio/ 

 

 

Título  :  Foragido da Justiça é preso pela PRF, na BR-316 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/foragido-da-justica-e-preso-pela-prf-na-br-

316_110326.php 

Título  :  Justiça nega, mais uma vez, liberdade ao padrasto acusado de matar Danilo 
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/justica-nega-mais-uma-vez-liberdade-ao-padrasto-

acusado-de-matar-danilo_110349.php 

 

Migalhas_________________________________________________________________________________ 

Título  :  AL: Cartórios devem voltar a atender público em horário normal  
Link    :    https://www.migalhas.com.br/quentes/330727/al-cartorios-devem-voltar-a-atender-publico-em-horario-

normal 

 

 

Título  :  Foragido da Justiça é preso pela PRF, na BR-316 
Link    :    http://www.radiogazetaweb.com/noticias/110326/Foragido-da-Justi%C3%A7a-e-preso-pela-PRF,-na-

BR-316,-em-Maceio 

 

Alagoas Brasil Notícias_____________________________________________________________________ 

Título  :  Foragido da Justiça é preso durante abordagem da PRF, na BR-316 
Link     :    https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/07/15/foragido-da-justica-e-preso-durante-abordagem-da-prf-

na-br-316/ 
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Título  :  CNJ promove seminário sobre democratização do acesso à Justiça 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/cnj-promove-seminario-sobre-democratizacao-do-

acesso-justica/ 

Título  :  TJAL é o 1º em sentenças e acórdãos entre os Tribunais de pequeno porte 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/tjal-e-o-1o-em-sentencas-e-acordaos-entre-os-

tribunais-de-pequeno-porte-em-16-semanas-de-teletrabalho-foram-117-570-sentencas-e-acordaos-numero-de-

decisoes-foi-de-quase-133-mil-tjal-la/ 

 

Título  :  Banco Losango deve indenizar homem por negativação indevida 
Link     :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/banco-losango-deve-indenizar-homem-por-

negativacao-indevida-instituicao-alegava-que-autor-havia-contratado-servico-da-empresa-mas-assinaturas-e-

dados-pessoais-divergiam-dos-originais-banco-losango/ 

 

 
 

Título   :  Justiça nega pela segunda vez pedido de liberdade a padrasto de Danilo 

Link     :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/363415/2020/07/15/justica-nega-pela-segunda-vez-pedido-de-

liberdade-a-padrasto-de-danilo 

 

 
 

Título   :  Banco Losango terá que indenizar homem em R$ 4 mil por cobrança indevida 

Link     :    https://todosegundo.com.br/noticia/justica/banco-losango-tera-que-indenizar-homem-em-rs-4-mil-por-

cobranca-indevida/6/26526 
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