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Título  : Fatos & Notícias
O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) entrega, nesta segunda-feira (23), 41 alvarás de 
precatórios, que somam R$ 12 milhões e 348 mil. A solenidade terá início às 15h, no Auditório 
Antônio Nunes, localizado no 1º andar do TJ/AL, e será conduzida pelo presidente da Corte, 
desembargador Otávio Praxedes.
Todos os alvarás têm como devedor o Estado de Alagoas. Nesta sexta-feira (20), foi publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico o edital de convocação dos beneficiários. Esta será a primeira entrega 
de alvarás no ano. Em 2017, o Tribunal de Justiça de Alagoas pagou quase R$ 45 milhões em 
precatórios.
Os credores pessoas físicas deverão comparecer à sede do Tribunal portando cópia legível e original
de documento oficial com foto e CPF. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão ser apresentados o
original e a cópia do contrato societário e suas respectivas alterações, certidão simplificada da Junta 
Comercial, assim como documento oficial com foto e CPF dos representantes legais.
Caso se trate de um escritório jurídico, em vez da certidão da Junta Comercial, é necessário 
apresentar uma certidão da OAB de Alagoas.
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=323153

Título  : PF prende Toninho Lins, ex-prefeito de Rio Largo, em operação conjunta no Recife
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/_53594.php

Título  : Lei que trata de benefícios a servidores do TCE é inconstitucional, diz TJ-AL
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/04/_53571.php

Título  : Acusado de matar por ciúmes é condenado a mais de 20 anos de reclusão
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319614/2018/04/23/acusado-de-matar-por-ciumes-
e-condenado-a-mais-de-20-anos-de-reclusao

Título  : Ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins é preso em Pernambuco
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319652/2018/04/23/ex-prefeito-de-rio-largo-
toninho-lins-e-preso-em-pernanbuco

Título  : Judiciário decide que lei que beneficia servidores do Tribunal de Contas é inconstitucional
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/319631/2018/04/23/judiciario-decide-que-lei-que-
beneficia-servidores-efetivos-do-tribunal-de-contas-e-inconstitucional

Título  : Após pedido da Defensoria Pública, justiça reconhece que adolescente tem dois pais
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/04/23/apos-pedido-da-defensoria-publica-
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justica-reconhece-que-adolescente-tem-dois-pais/

Título  : Acusado de homicídio no Feitosa é condenado a quase 21 anos de reclusão
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/04/23/%EF%BB%BFacusado-de-homicidio-
no-feitosa-e-condenado-a-quase-21-anos-de-reclusao/

Título  : Acusada de tentativa de homicídio em Penedo vai a júri nesta quarta (25)
Link     : http://tribunahoje.com/noticias/policia/2018/04/23/acusada-de-tentativa-de-homicidio-em-
penedo-vai-a-juri-nesta-quarta-25/

Título  : Desembargadora Nelma Padilha, primeira mulher a se tornar juíza em Alagoas, morre aos 
76 anos
Link     : http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/22/04/2018/desembargadora-nelma-padilha-
primeira-mulher-a-se-tornar-juiza-em-alagoas-morre-aos-76-anos/129753

Título  : Associação propõe projeto de prevenção à tortura junto ao TJ/AL
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/associacao-propoe-projeto-de-
prevencao-a-tortura-junto-ao-tjal/?cHash=dfcb3bdee876ca6dec6a9bd4840bd8d2

Título  : Juízes destacam contribuição de Nelma Padilha ao Judiciário de AL
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/juizes-destacam-contribuicao-de-
nelma-padilha-ao-judiciario-de-al/?cHash=d4fdb3dcd6ea51c66b245d3fbae11377

Título  :  Ex-prefeito Toninho Lins é preso pela Polícia Federal em Recife
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/toninho-lins-e-preso-no-recife-
pela-policia-federal/?cHash=789ad8519db07fd4f2466293e6f883af

Título  : Estado de Alagoas quita precatórios após entrega de alvarás pelo TJ

Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1147942/%EF%BB%BFestado-de-alagoas-quita-
precatorios-apos-entrega-de-alvaras-pelo-tj/

Título  : Polícia Federal prende Toninho Lins, ex-prefeito de Rio Largo, AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/policia-federal-prende-toninho-lins-ex-prefeito-de-
rio-largo-al.ghtml
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Título  : Judiciário decide que lei que beneficia servidores do TC é inconstitucional
Link     : http://correiodopovo-al.com.br/noticia/2018/04/23/judiciario-decide-que-lei-que-beneficia-
servidores-do-tc-e-inconstitucional
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