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Título  :  Relator vota por manter pena a Toninho Lins
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=322646

Título  : TJ/AL cadastrou 97% dos dados de presos
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=322615

Título  : Ação oferece serviços gratuitos à população
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=322609

Título  : Fatos & Notícias

A coordenação do projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) e a Casa de 
Direitos promovem a Ação Justiça nos Bairros. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de abril, na
Casa de Direitos, localizada na Praça Audival Amélio, no bairro do Jacintinho, em Maceió.
Durante esses dois dias, a população poderá usufruir dos serviços de emissão de CPF e RG, 
casamento coletivo e resolução de ações cíveis de pequena complexidade, tais como: expedição de 
alvarás, divórcios e separações consensuais, oferta de pensão alimentícia, suprimento de óbito, 
retificação de certidão de nascimento e suprimento de registro de nascimento.
Na sexta-feira (13), das 8h às 14h, os serviços ofertados são os de emissão de CPF e RG, e de 
habilitação para o casamento coletivo de até 200 casais. Para os que desejam participar do 
casamento, será necessário realizar o pagamento da taxa cartorária, no valor de R$ 65. A taxa que é 
devida ao Poder Judiciário é dispensada.
Já no sábado (14), seis juízes participarão da ação, a partir das 8h, para resolução de ações cíveis de 
pequena complexidade. A cerimônia do casamento coletivo ocorrerá à tarde. 

MUTIRÃO

A 26ª Vara Cível de Maceió realiza, na sexta-feira (13), mutirão com 200 audiências de conciliação, 
instrução e julgamento, envolvendo divórcio, união estável, alimentos, investigação de paternidade 
e outros casos da área de família. A força-tarefa será das 8h às 18h, no Fórum Regional da Ufal. A 
ação contará com as audiências que estavam designadas de abril a agosto deste ano. 
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=322593

Título  : Defesa de suspeitos de fraude em Mata Grande diz que prisão foi 'odiosa'
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/defesa-de-suspeitos-de-fraude-em-mata-
grande-diz-que-prisao-foi-odiosa_52816.php

Título  : Acusado de tentar matar agente penitenciário deve ir a júri popular
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/acusado-de-tentar-matar-agente-
penitenciario-deve-ir-a-juri-popular_52856.php
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Título  : Chefe do MPE defende condenação de Toninho Lins no Pleno do TJ/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2018/04/procurador-geral-de-justica-defende-
condenacao-de-toninho-lins-no-pleno-do-tjal/

Correio Braziliense________________________________________________________________

Título  : Indicado a corregedor nacional, Humberto Martins é sabatinado no Senado
Link     : 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/04/11/interna_politica,672771/mini
stro-humberto-martins-participa-de-sabatina-no-senado.shtml

Título  : Vereador acusado de estelionato volta a ser preso em Santa Luzia do Norte
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1144674/vereador-acusado-de-estelionato-volta-ser-
preso-em-santa-luzia-norte/

Título  :  Acusado de tentar matar agente penitenciário deve ir a júri popular
Link     :  http://www.alagoas24horas.com.br/1144675/%EF%BB%BFacusado-de-tentar-matar-
agente-penitenciario-deve-ir-juri-popular/

Título  : Recurso de Arthur Lira no TJ/AL pode ‘livrar’ deputados da ficha limpa
Link     : http://edivaldojunior.com.br/2018/04/11/recurso-de-arthur-lira-no-tjal-pode-livrar-
deputados-da-ficha-limpa/

Título  : TJ/AL conclui cadastro de presos na próxima semana
Link     :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/44749/tj-al-conclui-cadastro-de-presos-na-
proxima-semana

Título  : Recurso de Arthur Lira no TJ/AL pode ‘livrar’ deputados da lei da ficha limpa
Link     : http://jornaldealagoas.com.br/justica/17498/2018/04/11/recurso-de-arthur-lira-no-tjal-pode-
livrar-deputados-da-lei-da-ficha-limpa

Título  : Moradores do Jacintinho são beneficiados com serviços gratuitos
Link     : http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/25092-moradores-do-jacintinho-sao-
beneficiados-com-servicos-gratuitos
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Título   : Acusado de homicídio com arma branca é condenado a 15 anos de reclusão
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/acusado-de-homicidio-com-
arma-branca-e-condenado-a-15-anos-de-reclusao/?cHash=cba7a38568799c137e0207b4fec1d1ed
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