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Título   : Pardais: Ressarcimento de multas não condiciona ao trânsito em julgado, diz juiz
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/pardais-ressarcimento-de-multas-
nao-condiciona-ao-transito-em-julgado-diz-juiz_68107.php

Título   : TJAL propõe cessão de sistema para envio digital de processos licitatórios ao TC
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/_68122.php

Título   : Justiça nega medida protetiva contra prefeito acusado de ameaçar a ex-mulher
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/justica-nega-medida-protetiva-
contra-prefeito-acusado-de-ameacar-a-ex-mulher_68153.php

Título   : Conseg vai acompanhar processos sobre condutas de agentes da segurança
Link    :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/01/conseg-vai-acompanhar-processos-
sobre-condutas-de-agentes-da-seguranca_68146.php

Título   : Justiça condena Estado de Alagoas a pagar indenização de R$ 50 mil por prisão ilegal
Link    :  http://www.alagoas24horas.com.br/1202905/%EF%BB%BFjustica-condena-estado-de-
alagoas-a-pagar-indenizacao-de-r-50-mil-por-prisao-ilegal/

Título   : Justiça condena Estado de Alagoas a indenizar homem que foi preso por engano
Link    :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/01/14/justica-condena-estado-de-alagoas-a-
indenizar-homem-que-foi-preso-por-engano.ghtml

Título   : Usina Guaxuma, em AL, e bens da Massa Falida da Laginha vão a leilão em fevereiro
Link    :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/01/14/usina-guaxuma-em-al-e-bens-da-
massa-falida-da-laginha-vao-a-leilao-em-fevereiro.ghtml

OP9 ___________________________________________________________________________

Título   : Homem preso injustamente deve ser indenizado pelo estado de Alagoas
Link    :  https://www.op9.com.br/al/noticias/homem-preso-injustamente-deve-ser-indenizado-
pelo-estado-de-alagoas/
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Título   : Homem preso por engano em AL será indenizado  em R$ 50 mil
Link    :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332585/2019/01/14/homem-preso-por-engano-
em-al-sera-indenizado-em-r-50-mil

Título   : TJ indefere medida protetiva contra prefeito acusado de ameaça pela ex mulher
Link    : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/332604/2019/01/14/tj-indefere-medida-protetiva-
contra-prefeito-acusado-de-ameaca-pela-ex-mulher

Título   : Justiça condena Estado de Alagoas a indenizar homem que foi preso em Arapiraca por 
engano
Link    : http://jornaldealagoas.com.br/policia/23813/2019/01/14/justica-condena-estado-de-
alagoas-a-indenizar-homem-que-foi-preso-em-arapiraca--por-engano

Título   : Em reunião com Serjal, Tourinho defende capacitação para aprimorar Justiça
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/em-reuniao-com-serjal-corregedor-
defende-capacitacao-para-aprimorar-justica/

Título   : Presidente do TCE/AL recebe o Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/presidente-do-tceal-recebe-o-
presidente-do-tribunal-de-justica-de-alagoas/

Título   : Judiciário quer ampliar número de centros de mediação e conciliação em 2019
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/judiciario-quer-ampliar-numero-de-
centros-de-mediacao-e-conciliacao-em-2019/

Título   : Juízes atuam em cinco comarcas para realizar audiências de custódia
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/juizes-atuam-em-cinco-comarcas-
para-realizar-audiencias-de-custodia/

Título   : Presidente do TCE/AL recebe o Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Link    :  http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/01/presidente-do-tceal-recebe-o-
presidente-do-tribunal-de-justica-de-alagoas/

Título   : Tribunal de Justiça adia leilão da Usina Guaxuma
Link    :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/53756/tribunal-de-justica-adia-leilao-da-
usina-guaxuma

Alagoas Alerta___________________________________________________________________

Título   : TJAL sugere cessão de sistema para envio digital de processos licitatórios ao TCE
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Link    :  https://alagoasalerta.com.br/noticias/justica/tjal-sugere-cessao-de-sistema-para-envio-
digital-de-processos-licitatorios-ao-tce

Título   : Em reunião com Serjal, corregedor defende capacitação para aprimorar a Justiça
Link    :  https://al1.com.br/noticias/justica/28098/em-reuniao-com-serjal-corregedor-defende-
capacitacao-para-aprimorar-a-justica
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