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Título  : Lessa pede nulidade de julgamento por causa de parentesco de desembargadora
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326686/2018/09/19/lessa-pede-nulidade-de-
julgamento-por-causa-de-parentesco-de-desembargadora

Título  : Caso Davo Hora; acusado de matar estudante vai a júri na próxima segunda-feira
Link   : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326693/2018/09/19/caso-davi-hora-acusado-de-
matar-estudante-vai-a-juri-na-proxima-segunda-feira

Título  : Justiça mantém condenação de mulher que agrediu turista a tijoladas
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/326690/2018/09/19/justica-mantem-condenacao-
de-mulher-que-agrediu-turista-a-tijoladas

Título  : Caso Davi Hora: acusado de matar estudante vai a júri na segunda-feira
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/caso-davi-hora-acusado-de-matar-
estudante-vai-a-juri-na-segunda-feira_61544.php

Título  : TJ/AL prepara sistema para encaminhar réus ao AA e Narcóticos Anônimos
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/tjal-prepara-sistema-para-encaminhar-
reus-ao-aa-e-narcoticos-anonimos_61539.php

Título  : Câmara Criminal mantém condenação de mulher por agressão e assalto a turista
Link   :  https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/09/_61547.php

Título  : TJAL prepara sistema para encaminhar réus ao AA e Narcóticos Anônimos
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tjal-prepara-sistema-para-encaminhar-reus-ao-aa-e-
narcoticos-anonimos/

Título  : Motorista é condenado a indenizar vítima de atropelamento em R$ 20 mil
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/motorista-e-condenado-a-indenizar-vitima-de-
atropelamento-em-r-20-mil/

Título  : Caso Davi Hora: acusado de matar estudante vai a júri na próxima segunda-feira
Link   :  http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/caso-davi-hora-acusado-de-matar-estudante-vai-a-juri-
na-proxima-segunda-feira/
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Título  : TJ Alagoas prepara sistema para encaminhar réus para AA e Narcóticos Anônimos
Link   :  https://boainformacao.com.br/2018/09/tj-alagoas-prepara-sistema-para-encaminhar-reus-
para-aa-e-narcoticos-anonimos/

Título  : Câmara Criminal mantém condenação de mulher por agressão e assalto a turista
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1180725/camara-criminal-mantem-condenacao-de-
mulher-por-agressao-e-assalto-a-turista/

Título  : TJAL prepara sistema para encaminhar réus ao AA e Narcóticos Anônimos
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1180714/tjal-prepara-sistema-para-encaminhar-reus-ao-
aa-e-narcoticos-anonimos/

Título  : Acusado de matar Davi Hora em São Miguel dos Campos vai a júri pela segunda vez
Link   : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2018/09/19/acusado-de-matar-davi-hora-em-sao-
miguel-dos-campos-vai-a-juri-pela-segunda-vez.ghtml

Título  : Acusado de matar estudante vai a júri na próxima segunda
Link   :  https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/49877/acusado-de-matar-estudante-vai-a-juri-
na-proxima-segunda

Título  : Câmara Criminal mantém condenação de mulher por agressão e assalto a turista
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2018/09/19/camara-criminal-mantem-condenacao-
de-mulher-por-agressao-e-assalto-a-turista/

Título  : Acusado de matar estudante Davi Hora vai a júri na próxima segunda-feira (24)
Link   :  https://tribunahoje.com/noticias/interior/2018/09/19/acusado-de-matar-estudante-davi-
hora-vai-a-juri-na-proxima-segunda-feira-24/
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