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Título  : Presidente do TJ/AL se reúne com ministro Humberto Martins, em Brasília
Link     : https://al1.com.br/colunistas/valderi-melo/17983/presidente-do-tj-al-se-reune-com-
ministro-humberto-martins-em-brasilia

Título  : Fatos & Notícias
A massa falida da Laginha Agroindustrial deverá pagar até cinco salários mínimos a todos os seus 
credores trabalhistas, que hoje são mais de 18 mil. A decisão, da 1ª Vara Cível de Coruripe, foi 
proferida nessa terça-feira, 17.

Segundo o administrador judicial da massa falida, que protocolou o requerimento para o 
pagamento, a medida “atende aos mais necessitados” e não prejudica os credores trabalhistas de 
valores vultosos.

O requerimento foi deferido pelos juízes Leandro Folly, José Eduardo Nobre Carlos e Marcella 
Pontes, que atuam no processo de falência da Laginha.

Os juízes ressaltaram, na decisão, que o pagamento é uma espécie de antecipação, cujo valor deverá
ser deduzido quando do pagamento final do crédito a quem tem direito.

O pagamento deverá ser feito pela Coordenadoria de Apoio às Execuções do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região (TRT19).

De acordo com os juízes, os credores que constem na lista apenas com o número do CPF deverão 
acessar o site www.grupojl.com.br, ir na aba “Cadastro de contas” e inserir seus dados bancários.
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322964

Título  : Justiça garante nomeação de "desconvocados" de concurso da Polícia Civil
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/_53300.php

Título  : Justiça determina que Estado forneça medicamento destinado ao Lúpus
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/_53305.php

Título  : Grupo JL: Justiça apoia e administrador interpreta lei de falência
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319416/2018/04/18/grupo-jl-justica-apoia-e-
administrador-interpreta-lei-de-falencia

Título  : Acusado de matar homem ao sair de festa de aniversário vai a júri
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Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319436/2018/04/18/acusado-de-matar-homem-ao-
sair-de-festa-de-aniversario-vai-a-juri

Título  : Juiz determina que 'desconvocados' do concurso da Polícia Civil sejam nomeados
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/juiz-determina-que-desconvocados-do-concurso-da-
policia-civil-sejam-nomeados.ghtml

Título  : Plenário do TJ/AL passa por manutenção até o dia 7 de maio
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/04/18/109009/plenario-do-tj-al-passa-por-
manutencao-ate-o-dia-7-de-maio.html

Título  : Plenário do TJ/AL passa por manutenção até o dia 7 de maio
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146633/%EF%BB%BFplenario-tjal-passa-por-
manutencao-ate-o-dia-7-de-maio/

Título  :  Justiça determina fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de Lúpus
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1146612/justica-determina-fornecimento-de-
medicamento-destinado-ao-tratamento-de-lupus/

Título  :  Acusado de homicídio em condomínio no Feitosa vai a júri nesta sexta (20)
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/acusado-de-homicidio-em-
condominio-no-feitosa-vai-a-juri-nesta-sexta-20/?cHash=213ceda93d623cdabb7a49e605da9d06

Título  : Acusado de comprar vereadores vira réu e reassume prefeitura, em Alagoas
Link     : http://www.rotadosertao.com/noticia/114075-acusado-de-comprar-vereadores-vira-reu-e-
reassume-prefeitura-em-alagoas

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  : Justiça de Alagoas determina que Estado forneça medicamento destinado ao Lúpus 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/justica-de-alagoas-determina-que-estado-
forneca-medicamento-destinado-ao-lupus-/11/42141
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Título  : Tribunal de Justiça abre seleção para estágio em Biblioteconomia
Link     : https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/45028/tribunal-de-justica-abre-selecao-para-
estagio-em-biblioteconomia
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