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Título     :     Mediadores auxiliam na resolução de conflitos em Alagoas 
Link        :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/12/18/mediadores-auxiliam-na-resolucao-de-conflitos-em-

alagoas/ 

Título     :  Presidente do TJ/AL agradece apoio de desembargadores durante a gestão 
Link        :     https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/12/18/presidente-do-tjal-agradece-apoio-de-desembargadores-

durante-a-gestao/ 

 

Título     :   Precatórios – Chamada Capa 

 
Link        :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed181220a 

 

Título     :   TJ pagará R$ 39 milhões de precatórios do Estado 
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Link        :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed181220a 

 

 

Título     :  Pleno do TJAL aprova remoção e promoção de magistrados na última sessão do ano 
Link        :     https://www.almagis.com.br/2020/12/18/pleno-do-tjal-aprova-remocao-e-promocao-de-magistrados-na-ultima-

sessao-do-ano/ 

 

 

Título     :  Sindojus/AL presta homenagens ao presidente e corregedor do TJ/AL 
Link        :     http://sindojus-al.org.br/portal/2020/12/sindojus-al-presta-homenagens-ao-presidente-e-corregedor-do-tj-al/ 

 

 

Título     :  Presidente do TJAL e JHC discutem parcerias do Judiciário com a Prefeitura de Maceió 
Link        :     https://odiamais.com.br/presidente-do-tjal-e-jhc-discutem-parcerias-do-judiciario-com-a-prefeitura-de-maceio/ 

 

 

Título     :    Tabeliã que perdeu cartório deve mais de R$ 26 milhões ao Funjuris 

Link        :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/12/62106-tabelia-que-perdeu-cartorio-deve-mais-de-r-26-

milhoes-ao-funjuris 

 

 

 

PRECATÓRIOS 

O Tribunal de Justiça de Alagoas deverá liberar, até o início de 2021, cerca de R$ 39 milhões para pagamento dos 

precatórios, que tem como devedor o Estado de Alagoas. Nos últimos quatro anos, afora os repasses efetuados para 

pagamento dos precatórios dos Tribunais do Trabalho e Federal (TRT19 e TRF5), cerca de R$ 200 milhões foram pagos. 

PRECATÓRIOS 2 

Atualmente há apenas nove entes públicos no regime especial, todos com previsão de quitação de suas dívidas dentro do 

período estabelecido constitucionalmente. O juiz Ygor Figueirêdo, gestor de precatórios do órgão, afirmou que o Estado de 

alagoas é um dos entes que saíram do regime especial já em 2018, o que é um exemplo para todo o Brasil. 

Link        :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/297935/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn18122020 

 

Título          :  Tutmés Airan e JHC discutem parcerias do Judiciário com a Prefeitura de Maceió 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tutmes-airan-e-jhc-discutem-parcerias-do-judiciario-

com-prefeitura-de-maceio-foram-abordadas-ideias-e-projetos-conjuntos-em-um-primeiro-contato-do-judiciario-com-o-
prefeito-eleito-da-capital-tut/ 
 

Título          :  TJ de Alagoas inaugura Espaço de Mediação dentro de cartório extrajudicial 
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Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/tjal-inaugura-espaco-de-mediacao-dentro-de-cartorio-

extrajudicial-mais-uma-ferramenta-de-pacificacao-social-celebra-o-presidente-tutmes-airan-dividas-partilha-de-bens-e-
divorcio-poderao-ser-conci/ 
 

Título          :  Presidente do TJAL agradece apoio de desembargadores durante a gestão 

Link        :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/12/presidente-do-tjal-agradece-apoio-de-

desembargadores-durante-gestao-tutmes-airan-presidiu-ultima-sessao-do-pleno-do-tribunal-nesta-sexta-18-em-janeiro-
corte-sera-conduzida-pelo-desembargador/ 
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