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Título      :    Regulamentada a remição de pena por estudo e leitura na prisão 

Link        :      https://www.cnj.jus.br/regulamentada-a-remicao-de-pena-por-estudo-e-leitura-na-prisao/ 
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Título     :  Presidente da AMA garante apoio para continuidade do Programa Moradia Legal 
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Título      :   PDT em AL ingressa com ação contra lei que permite a acumulação da função de motorista e 

cobrador de ônibus  

Link        :      https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2021/05/05/pdt-em-al-ingressa-com-acao-contra-lei-que-
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Título    :  Ações do Moradia Legal serão retomadas no segundo semestre 
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Título    :  PDT vai contestar lei que permite motorista atuar como cobrador de ônibus em AL  

Link        :      https://www.alagoasnanet.com.br/v3/pdt-vai-contestar-lei-que-permite-motorista-atuar-como-
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Título    :  Coordenadoria da Justiça Estadual debate temas relevantes à magistratura 
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