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Título  : TJ/AL prepara sistema para encaminhar réus
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=329975

Título  : Fatos & Notícias
RECUPERAÇÃO
A Comissão de Implementação do Programa Cooperando definiu que deverá estar pronto até o dia 
1º de outubro um sistema de comunicação que permita o encaminhamento de réus aos grupos de 
autoajuda dos Alcoólicos e dos Narcóticos Anônimos. O Programa do Tribunal de Justiça de 
Alagoas visa ao encaminhamento de pessoas envolvidas em processos criminais ou cíveis e que 
tenham vício em álcool ou outras drogas.

RECUPERAÇÃO 2
A ação é inédita nos tribunais brasileiros. As varas judiciais farão o acompanhamento da frequência 
dos encaminhados às reuniões dos grupos, e o tratamento poderá servir como condicionante para a 
suspensão de uma ação criminal, por exemplo. 

Casamento Coletivo
A Comarca de São José da Laje realiza, hoje, casamento coletivo para celebrar a união de 40 casais. 
A cerimônia será conduzida pelo juiz José Alberto Ramos. 
Link   : https://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=330013

Título  : TJ/AL: Inscrições abertas para a 2ª edição da Corrida do Servidor
Link   :  http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/20/09/2018/tjal-inscricoes-abertas-para-a-2-
corrida-do-servidor/133813

Migalhas_______________________________________________________________________

Título  : Indenização para ex-presidente do TJ/AL por publicação ofensiva no jornal O Globo é 
reduzida
Link   : https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI287899,31047-
Indenizacao+para+expresidente+do+TJAL+por+publicacao+ofensiva+no

Título  : Justiça leva a  júri acusados de  homicídio relacionado a  tráfico em São José da Laje
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326744/2018/09/20/justica-leva-a-juri-acusados-
de-homicidio-relacionado-ao-trafico-em-sao-jose-da-laje

Título  : Promotor ajuíza ação após falta de pagamento de contratos em Arapiraca
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Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326742/2018/09/20/promotor-ajuiza-acao-apos-
falta-de-pagamento-de-contratados-em-arapiraca

Título  : Advogado e ex-reeducando suspeitos de estelionato são presos na Ponta Verde
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/advogado-e-ex-reeducando-suspeitos-de-estelionato-
sao-presos-na-ponta-verde/

Título  : Justiça leva a júri acusados de homicídio relacionado ao tráfico
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49899/justica-leva-a-juri-acusados-de-
homicidio-relacionado-ao-trafico

Título  : Ministério Público aciona TJ para barrar candidaturas
Link   :  https://novoextra.com.br/outras-edicoes/2018/990/49911/ministerio-publico-aciona-tj-para-
barrar-candidaturas

Título  : Justiça leva a júri acusados de homicídio relacionado ao tráfico em São José da Laje
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/20/justica-leva-a-juri-acusados-de-
homicidio-relacionado-ao-trafico-em-sao-jose-da-laje/

Título  : Cerca de 80 servidores participam de curso sobre Fazenda Pública promovido pela Esmal
Link   :  https://al1.com.br/noticias/justica/24262/Portal_AL1

https://al1.com.br/noticias/justica/24262/Portal_AL1
https://novoextra.com.br/outras-edicoes/2018/990/49911/ministerio-publico-aciona-tj-para-barrar-candidaturas
https://novoextra.com.br/outras-edicoes/2018/990/49911/ministerio-publico-aciona-tj-para-barrar-candidaturas
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49899/justica-leva-a-juri-acusados-de-homicidio-relacionado-ao-trafico
https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49899/justica-leva-a-juri-acusados-de-homicidio-relacionado-ao-trafico
https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/20/justica-leva-a-juri-acusados-de-homicidio-relacionado-ao-trafico-em-sao-jose-da-laje/
https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/20/justica-leva-a-juri-acusados-de-homicidio-relacionado-ao-trafico-em-sao-jose-da-laje/
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326742/2018/09/20/promotor-ajuiza-acao-apos-falta-de-pagamento-de-contratados-em-arapiraca
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326742/2018/09/20/promotor-ajuiza-acao-apos-falta-de-pagamento-de-contratados-em-arapiraca
http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/advogado-e-ex-reeducando-suspeitos-de-estelionato-sao-presos-na-ponta-verde/
http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/advogado-e-ex-reeducando-suspeitos-de-estelionato-sao-presos-na-ponta-verde/

