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STJ______________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Próximo presidente do STJ, ministro Humberto Martins reúne vocação jurídica e larga experiência 
administrativa 
Link    :     http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26082020-Proximo-presidente-do-STJ--

Humberto-Martins-reune-vocacao-juridica-e-larga-experiencia-administrativa.aspx 

 

 

Título  :   TJAL estabelece procedimentos sanitários para o Setor de Transporte e lanchonetes no Judiciário 
Link    :     https://painelnoticias.com.br/geral/177589/tjal-estabelece-procedimentos-sanitarios-para-o-setor-de-transporte-e-

lanchonetes-no-judiciario 

 

Título  :   Representantes do TJAL participam de curso do CNJ sobre Justiça Restaurativa 
Link    :   https://painelnoticias.com.br/geral/177662/representantes-do-tjal-participam-de-curso-do-cnj-sobre-justica-

restaurativa 

 

 

Título  :   Próximo presidente do STJ, ministro Humberto Martins reúne vocação jurídica e larga experiência 
administrativa 
Link    :     https://paginadoestado.com.br/proximo-presidente-do-stj-ministro-humberto-martins-reune-vocacao-juridica-e-

larga-experiencia-administrativa/ 

 

Diário Arapiraca___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Santander é condenado por cobrar dívida após encerramento de conta 

Link    :     https://diarioarapiraca.com.br/noticia/justica/santander-e-condenado-por-cobrar-divida-apos-encerramento-de-

conta/11/66668 

 

 

Título  :   Presidente e Corregedor do TJAL enaltecem ascensão de alagoano à Presidência do STJ 
Link    :     https://diariodopoder.com.br/justica/presidente-e-corregedor-do-tjal-enaltecem-ascensao-de-alagoano-a-

presidencia-do-stj 

 

 

Título  :   MP denuncia homem que estuprou, matou e escondeu corpo de criança de seis anos em AL 
Link    :     http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/08/26/mp-denuncia-homem-que-estuprou-matou-e-

escondeu-corpo-de-crianca-de-seis-anos-em-al 
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Título  :   TJ fará testagem de Covid-19 em oficiais de justiça, terceirizados e na Guarda Judiciária 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1308267/tj-fara-testagem-de-covid-19-em-oficiais-de-justica-terceirizados-e-

na-guarda-judiciaria/ 

 

 

Título  :   MP denuncia homem por estupro e morte de menina de 6 anos em Maravilha, AL 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/26/mp-denuncia-homem-por-estupro-e-morte-de-menina-de-6-

anos-em-maravilha-al.ghtml 

Título  :   Feriado da Padroeira de Maceió altera funcionamento do comércio e dos bancos 
Link    :      https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/08/26/feriado-da-padroeira-de-maceio-altera-funcionamento-do-

comercio-e-dos-bancos.ghtml 

 

 
 

Título  :     Mãe de jovem agredido pelo pai com barra de ferro está sendo ameaçada de morte, diz OAB 
Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/26/super 

 

Título  :     MP denuncia homem que estuprou, matou e escondeu corpo de criança de seis anos em AL 

Link    :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/08/26/mp-denuncia-homem-que-estuprou-matou-e-escondeu-

corpo-de-crianca-de-seis-anos-em-al 

 

 

Título  :     PMS ACUSADOS DE MATAR DAVI DA SILVA TENTAM NÃO IR A JÚRI 

Link    :      https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/280819/pms-acusados-de-matar-davi-da-silva-tentam-nao-ir-a-juri 

Alagoas Alerta____________________________________________________________________________________ 

Título  :   Ex-prefeito Marcos Madeira aparece na lista de inelegíveis do TCU 
Link    :      https://alagoasalerta.com.br/capa/a1/noticias/politica/ex-prefeito-marcos-madeira-aparece-na-lista-de-inelegivel-

do-tcu 

 

 

Título  :   Presidente e Corregedor do TJAL enaltecem ascensão de alagoano à Presidência do STJ 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/presidente-e-corregedor-do-tjal-enaltecem-ascensao-de-alagoano-a-

presidencia-do-stj/ 

Título  :   MP denúncia homem que estuprou, matou e escondeu corpo de menina de 6 anos, em Maravilha 
Link    :      https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mp-denuncia-homem-que-estuprou-matou-e-escondeu-corpo-de-menina-de-

6-anos-em-maravilha/ 

 

 

Título  :   TJ fará testagem de Covid-19 em oficiais de justiça 
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Link    :      https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/08/26/tj-fara-testagem-de-covid-19-em-oficiais-de-justica/ 

 

Revista Evidência__________________________________________________________________________________ 

Título  :   Novo comandante da Capitania dos Portos de Alagoas realiza visita oficial às autoridades alagoanas 
Link    :      https://www.revistaevidencia.com/2020/08/novo-comandante-da-capitania-dos-portos-de-alagoas-realiza-visita-

oficial-as-autoridades-alagoanas/ 
 

 

Título  :  TJAL é destaque no Justiça em Números com virtualização de processos 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/tjal-e-destaque-no-justica-em-numeros-com-virtualizacao-

de-processos-nao-ingressam-mais-processos-fisicos-no-judiciario-estadual-desde-outubro-de-2014-tramitacao-eletronica-

traz-mais-seguranca-e-cele/ 

Título  :  Produtividade dos magistrados de AL aumenta pelo segundo ano consecutivo 
Link    :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/08/produtividade-dos-magistrados-de-al-aumenta-pelo-2o-ano-

consecutivo-relacao-entre-processos-baixados-e-numero-de-magistrados-ficou-em-1-611-quarta-maior-entre-os-tjs-de-

pequeno-porte-tjal-aparece/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=produtividade-dos-magistrados-de-al-

aumenta-pelo-2o-ano-consecutivo-relacao-entre-processos-baixados-e-numero-de-magistrados-ficou-em-1-611-quarta-

maior-entre-os-tjs-de-pequeno-porte-tjal-aparece 

   

É ASSIM_________________________________________________________________________________________ 

Título  :  TJ/AL e ALE enaltecem ascensão do alagoano Humberto Martins à Presidência do STJ 
Link    :     https://eassim.net/tj-al-e-ale-enaltecem-ascensao-do-alagoano-humberto-martins-a-presidencia-do-stj/ 

 

IBDFAM__________________________________________________________________________________________ 

Título  :  Advogada conciliadora de Alagoas é a associada IBDFAM nº 17.000 

Link    :     

https://www.ibdfam.org.br/noticias/7658/Advogada+conciliadora+de+Alagoas+%C3%A9+a+associada+IBDFAM+n%C2%

BA+17.000%22 

 

Título  :  Tribunais de Justiça de AL estão entre os que têm as menores despesas 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/26/157706-tribunais-de-justica-de-al-estao-entre-os-que-tem-

as-menores-despesas 

Título  :  Presidente e Corregedor do TJAL enaltecem ascensão de alagoano à Presidência do STJ 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/08/26/157711-presidente-e-corregedor-do-tjal-enaltecem-

ascensao-de-alagoano-a-presidencia-do-stj 

 

 

Título  :  Hapvida é condenado indenizar paciente que teve internação negada 

Link    :     https://todosegundo.com.br/noticia/justica/hapvida-e-condenado-indenizar-paciente-que-teve-internacao-

negada/6/26883 

 

Título  :  Caso Bia: MP denuncia homem que estuprou, matou e escondeu corpo de menina de 6 anos 

Link    :     https://todosegundo.com.br/noticia/justica/caso-bia:-mp-denuncia-homem-que-estuprou-matou-e-escondeu-

corpo-de-menina-de-6-anos/6/26882 
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Título  :  MP-AL denuncia homem por estupro e assassinato de menina de 6 anos em Maravilha – AL/TV 2ª 
Edição 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8807674/programa/ 
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