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Título  :  Justiça suspende por 90 dias cobranças de dívidas de estabelecimentos da Abrasel 

Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1286656/justica-suspende-por-90-dias-cobrancas-de-dividas-de-

estabelecimentos-da-abrasel/ 

 

Título  :  Conjutura – Flávio Gomes de Barros - Abrasel 

Link     :  https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed050520 

Título  :  Mulher que causou morte da filha recém-nascida vai a júri popular 
Link     :  https://www.alagoas24horas.com.br/1286766/mulher-que-causou-morte-da-filha-recem-nascida-vai-a-

juri-popular/ 
 

 

Título  :  Direito de guarda dos filhos pode ser revisto durante período de pandemia 
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/direito-de-guarda-dos-filhos-pode-ser-revisto-durante-periodo-de-

pandemia/ 

Título  :  Justiça suspende por 90 dias cobranças de dívidas de estabelecimentos da Abrasel/AL 
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estabelecimentos-da-abraselal/ 

Título  :  Procurador-geral de justiça defende nomeação de aprovados no concurso da Uncisal 
Link     :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/procurador-geral-de-justica-defende-nomeacao-de-aprovados-no-

concurso-da-uncisal/ 

 

 

Título  :  Justiça suspende cobranças de dívidas de bares e restaurantes de Alagoas 
Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/05/169087/justica-suspende-cobrancas-de-dividas-

de-bares-e-restaurantes-de-alagoas.html 
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Título  :  Justiça nega pedido de liminar para que escolas reduzam valor da mensalidade 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-

reduzam-valor-da-mensalidade_104719.php 

Título  :  Em sessão plenária, ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ 

https://www.alagoas24horas.com.br/1286656/justica-suspende-por-90-dias-cobrancas-de-dividas-de-estabelecimentos-da-abrasel/
https://www.alagoas24horas.com.br/1286656/justica-suspende-por-90-dias-cobrancas-de-dividas-de-estabelecimentos-da-abrasel/
https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed050520
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/direito-de-guarda-dos-filhos-pode-ser-revisto-durante-periodo-de-pandemia/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/direito-de-guarda-dos-filhos-pode-ser-revisto-durante-periodo-de-pandemia/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-por-90-dias-cobrancas-de-dividas-de-estabelecimentos-da-abraselal/
https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-suspende-por-90-dias-cobrancas-de-dividas-de-estabelecimentos-da-abraselal/
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/05/169087/justica-suspende-cobrancas-de-dividas-de-bares-e-restaurantes-de-alagoas.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/05/169087/justica-suspende-cobrancas-de-dividas-de-bares-e-restaurantes-de-alagoas.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/05/169090/direito-de-guarda-dos-filhos-pode-ser-revisto-durante-periodo-de-pandemia.html
https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/05/05/169090/direito-de-guarda-dos-filhos-pode-ser-revisto-durante-periodo-de-pandemia.html
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-reduzam-valor-da-mensalidade_104719.php
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/justica-nega-pedido-de-liminar-para-que-escolas-reduzam-valor-da-mensalidade_104719.php


Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/em-sessao-plenaria-ministro-humberto-martins-e-

eleito-presidente-do-stj_104735.php 

Título  :  Mulher acusada de infanticídio deve ir a júri popular em Arapiraca 
Link     :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/05/_104678.php 

 

 

Título  :  Alagoano Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ para o biênio 2020-2022 
Link     :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/brasil-mundo/05/05/2020/alagoano-humberto-martins-e-eleito-

o-novo-presidente-do-stj-para-o-bienio-20202022/152792 

Título  :  Pleno do TJ/Alagoas realiza sua primeira sessão virtual da história 
Link     :   http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/05/05/2020/65279pleno-do-tjalagoas-realiza-sua-

primeira-sessao-virtual-da-historia/152789 

 

 
 

Título  :  Ministros Humberto Martins e Jorge Mussi são eleitos presidente e vice do STJ 

Link     :   https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/05/ministros-humberto-martins-e-jorge-mussi-sao-eleitos-

presidente-e-vice-do-stj.ghtml 

 

 

Título  :  Justiça nega pedido de liminar para que escolas reduzam valor da mensalidade 
Link     :   http://www.radiogazetaweb.com/noticias/104719/Justi%C3%A7a-nega-pedido-de-liminar-para-que-

escolas-reduzam-valor-da-mensalidade 

 

 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ por aclamação 
Link     :   https://diariodopoder.com.br/justica/ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-presidente-do-stj-por-

aclamacao 

 

 
 

Título  :  Ministro alagoano, Humberto Martins é eleito presidente do STJ 

Link     :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/359084/2020/05/05/ministro-alagoano-humberto-martins-e-

eleito-presidente-do-stj 

 

 

Título  :  Ministros Humberto Martins e Jorge Mussi são eleitos presidente e vice do STJ 
Link     :  http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/05/06/ministros-humberto-martins-e-jorge-

mussi-sao-eleitos-presidente-e-vice-do-stj 
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Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ 

Link     :  http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2126724-ministro-humberto-martins-e-eleito-presidente-do-stj 

 

 
Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ 

Link     :  https://novoextra.com.br/noticias/nacional/2020/05/55804-ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-

presidente-do-stj 

 

STJ_____________________________________________________________________________________ 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ 
Link     :  http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-Humberto-Martins-e-eleito-o-

novo-presidente-do-STJ.aspx 

 

AgênciaBrasil_____________________________________________________________________________ 

 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ 

Link     :  https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-05/ministro-humberto-martins-e-eleito-presidente-

do-stj 

 

 
 

Título  :  Em 1ª sessão virtual do pleno do TJ, Márcio Roberto defende nomeação de candidatos aprovados no 

concurso da Uncisal e pareceres do MPAL são acatados  

Link     :  https://www.mpal.mp.br/em-1a-sessao-virtual-do-pleno-do-tj-marcio-roberto-defende-nomeacao-de-

candidatos-aprovados-no-concurso-da-uncisal-e-pareces-do-mpal-sao-

acatados/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=em-1a-sessao-virtual-do-pleno-do-tj-marcio-

roberto-defende-nomeacao-de-candidatos-aprovados-no-concurso-da-uncisal-e-pareces-do-mpal-sao-acatados 

 

 

 

Título  :  HUMBERTO MARTINS É ELEITO NOVO PRESIDENTE DO STJ 

Link     : https://d.gazetadealagoas.com.br/politica/273805/humberto-martins-e-eleito-novo-presidente-do-stj 

 

 

Título  :  Procurador-geral de justiça defende nomeação de aprovados no concurso da Uncisal 
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/05/05/procurador-geral-de-justica-defende-nomeacao-de-

aprovados-no-concurso-da-uncisal/ 

Título  :  Alagoano, ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ 
Link     : https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/05/05/alagoano-ministro-humberto-martins-e-eleito-o-novo-

presidente-do-stj/ 

 

 

Título  :  Teletrabalho no TJAL gera queda de 91% no consumo de 33 materiais de expediente 
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Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/teletrabalho-no-tjal-gera-queda-de-91-no-consumo-

de-33-materiais-de-expediente-distribuicao-de-canetas-esferograficas-as-unidades-administrativas-e-judiciais-

do-tribunal-de-justica-de-alagoas-caiu-93/ 

Título  :  Pleno do TJAL realiza sua primeira sessão virtual da história 
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/coronavirus-05052020-130133-%ef%bb%bfpleno-

do-tjal-realiza-sua-primeira-sessao-virtual-da-historia-advogados-puderam-participar-com-sustentacoes-orais-e-

audio-dos-debates-foi-transmitido-em-te/ 

Título  :  Em 1ª sessão virtual do pleno do TJ, MP defende nomeação de candidatos aprovados no concurso da 
Uncisal 
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/em-1a-sessao-virtual-do-pleno-do-tj-mp-defende-

nomeacao-de-candidatos-aprovados-no-concurso-da-uncisal/ 

Título  :  Acusada de infanticídio deve ir a júri popular em Arapiraca, defende MPE 
Link     : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/05/acusada-de-infanticidio-deve-ir-juri-popular-em-

arapiraca-defende-mpe/ 

 

 

Título  :  MP-AL quer que escolas particulares sejam obrigadas a dar descontos nas mensalidades – ALTV 1ª 
Edição 
Link     : https://globoplay.globo.com/v/8532369/programa/ 

 

 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ 
Link     : https://www.istoedinheiro.com.br/ministro-humberto-martins-e-eleito-presidente-do-stj/ 

 

 

Título  :  Ministro alagoano é eleito o novo presidente do STJ 
Link     :   http://www.jornaldealagoas.com.br/geral/33493/2020/05/05/ministro-alagoano-e-eleito-o-novo-

presidente-do-stj 

 

Gazetadopovo____________________________________________________________________________ 

 

Título  :  "Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ" 

Link     :   https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/ministro-humberto-martins-eleito-presidente-do-stj/ 

 

Diáriodepernambuco_______________________________________________________________________ 

Título  :  Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ 
Link     :   https://www.diariodepernambuco.com.br/ultimas/2020/05/ministro-humberto-martins-e-eleito-

presidente-do-stj.html 

 

 

Título  :  Alagoano Humberto Martins é eleito presidente do STJ 
Link     :   https://painelnoticias.com.br/geral/170664/alagoano-humberto-martins-e-eleito-presidente-do-stj 
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