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Título :  Justiça determina que CASAL regularize abastecimento de água em Joaquim Gomes
Link  :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346367/2019/09/26/justica-determina-que-casal-
regularize-abastecimento-de-agua-em-joaquim-gomes 

Título : TJ mantém condenação de casal acusado de estuprar adolescente em AL
Link  :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346394/2019/09/26/tj-mantem-condenacao-de-
casal-acusado-de-estuprar-adolescente-em-al 

Título :  Julgamento dos Boiadeiro é anulado após presença de estagiária do TJ no júri
Link  :  
http://www.tribunauniao.com.br/noticias/69748/julgamento_dos_boiadeiro_e_anulado_apos_presen
ca_de_estagiaria_do_tj_no_juri 

Título :  10º Congresso de Magistrados Espíritas é realizado em Maceió – Bom Dia/AL
Link  :   http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/10-congresso-de-
magistrados-espiritas-e-realizado-em-maceio/7952687/ 

Título : Julgamento de irmãos Boiadeiro é anulado pela Justiça de Alagoas
Link  :  https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/09/26/julgamento-de-irmaos-boiadeiro-e-
anulado-pela-justica-de-alagoas.ghtml 

Título :  TJ divulga gabarito preliminar do processo seletivo para juiz leigo
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-divulga-gabarito-preliminar-do-processo-seletivo-
para-juiz-leigo/ 

Título : TJ mantém condenação de casal acusado de estupro em Boca da Mata
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Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1248926/%EF%BB%BFtj-mantem-condenacao-de-
casal-acusado-de-estupro-em-boca-da-mata/ 

Título : Estagiária ‘anula’ julgamento de Boiadeiros, que usarão tornozeleiras
Link  :  http://www.alagoas24horas.com.br/1248861/estagiaria-anula-julgamento-de-boiadeiros-
que-usarao-tornozeleiras/ 

OP9____________________________________________________________________________
Título : Irmãos Boiadeiro têm sentença anulada por estagiária do TJ no júri
Link  :  https://www.op9.com.br/al/noticias/sentenca-de-irmaos-boiadeiro-e-anulada-por-estagiaria-
do-tj-ser-jurada/ 

Título : Justiça determina soltura do ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins
Link  :  http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2019/09/26/justica-determina-soltura-do-
ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins 

Verdade Alagoas__________________________________________________________________

Título :  Julgamento de irmãos Boiadeiro é anulado pela Justiça de Alagoas
Link  :   http://verdadealagoas.com.br/2019/09/26/julgamento-de-irmaos-boiadeiro-e-anulado-pela-
justica-de-alagoas/ 

Título :  TJ mantém condenação de casal acusado de estupro em Boca da Mata
Link  :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2019/09/26/150200/tj-mantem-condenacao-de-
casal-acusado-de-estupro-em-boca-da-mata.html 

Folha de Alagoas_________________________________________________________________

Título : TJ divulga gabarito preliminar do processo seletivo para juiz leigo
Link  :  http://folhadealagoas.com.br/portal/2019/09/26/tj-divulga-gabarito-preliminar-do-processo-
seletivo-para-juiz-leigo/ 

Título : TJ mantém condenação de casal acusado de estupro em Boca da Mata
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/09/50363-tj-mantem-condenacao-de-casal-
acusado-de-estupro-em-boca-da-mata 

BR104__________________________________________________________________________

Título : Casal acusado de estupro tem prisão mantida pela Justiça
Link  :  https://www.br104.com.br/justica/casal-acusado-estupro-prisao-mantida-justica/ 

É ASSIM________________________________________________________________________
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Título : Questão técnica anula julgamento dos ‘Irmãos Boiadeiro’
Link  :  https://eassim.net/questao-tecnica-anula-julgamento-dos-irmaos-boiadeiro/ 

Verdade Livre____________________________________________________________________

Título : JULGAMENTO DE 'IRMÃOS BOIADEIRO' É ANULADO APÓS ESTAGIÁRIA DO TJ 
INTEGRAR JÚRI
Link  : https://www.verdadelivre.com.br/2019/09/julgamento-de-irmaos-boiadeiro-e.html 

Título :  Poder Judiciário divulga gabarito preliminar do processo seletivo para juiz
Link  : https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/tj-divulga-gabarito-preliminar-do-
processo-seletivo-para-juiz-leigo-prova-ocorreu-na-ultima-sexta-feira-20-e-teve-quase-900-
candidatos-inscritos-para-50-vagas-prova-foi-aplicada-na-unit-em-maceio/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tj-divulga-gabarito-preliminar-do-processo-
seletivo-para-juiz-leigo-prova-ocorreu-na-ultima-sexta-feira-20-e-teve-quase-900-candidatos-
inscritos-para-50-vagas-prova-foi-aplicada-na-unit-em-maceio 

Título :  Ações do TJAL contra a violência doméstica são apresentadas em Mato Grosso
Link  :   https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/acoes-do-tjal-contra-violencia-
domestica-sao-apresentadas-em-mato-grosso-juiz-jose-miranda-participa-nesta-quinta-26-e-sexta-
27-de-evento-organizado-pelo-colegio-de-coordenadores-estaduais-da/ 

Título : TJ mantém condenação de casal acusado de estupro em Boca da Mata
Link  :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2019/09/26/tj-mantem-condenacao-de-casal-
acusado-de-estupro-em-boca-da-mata/ 

Título : TJ mantém condenação de casal acusado de estuprar adolescente em AL
Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/tj-mantem-condenacao-de-casal-acusado-de-estuprar-
adolescente-em-al/ 
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