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Título : Condenada a 19 anos, acusada de manda matar médico em Maceió é solta após habeas 
corpus
Link   : http://www.estadaoalagoas.com.br/condenada-a-19-anos-acusada-de-mandar-matar-
medico-em-maceio-e-solta-apos-habeas-corpus/ 

Título : Justiça solta acusado preso há nove anos e seis meses sem julgamento
Link   : https://www.radiogazetaweb.com/noticias/81207/Justi%C3%A7a-solta-acusado-preso-ha-
mais-de-9-anos-sem-julgamento- 

Título : Presidente do TJ-AL participa de reunião de trabalho com ministro Dias Toffolli
Link   : https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/presidente-do-tj-al-participa-de-reuniao-de-trabalho-
com-ministro-dias-toffolli/ 

Título :  Inscrições para a Guarda Judiciária terminam nesta segunda, dia 22
Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/inscricoes-para-a-guarda-judiciaria-terminam-nesta-
segunda-dia-22/ 

Título : TJ entrega donativos para abrigos de idosos nesta segunda-feira

Link   :  https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tj-entrega-donativos-para-abrigos-de-idosos-nesta-
segunda-feira/ 

Título : Justiça solta acusado preso há nove anos e seis meses sem julgamento
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/justica-solta-acusado-preso-ha-nove-
anos-e-seis-meses-sem-julgamento-_81207.php 

Título : Justiça obriga Estado a regularizar fornecimento de anticonvulsivo em 45 dias
Link   : https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/07/justica-obriga-estado-a-regularizar-
fornecimento-de-anticonvulsivo-em-45-dias_81202.php 

OP9____________________________________________________________________________

Título : Preso há nove anos sem julgamento é solto após pedido da Defensoria
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/preso-ha-nove-anos-sem-julgamento-e-solto-apos-
pedido-da-defensoria/ 
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Título : Defesa de acusada de mandar matar médico vai pedir anulação de júri
Link   : https://www.op9.com.br/al/noticias/defesa-de-acusada-de-mandar-matar-medico-vai-pedir-
anulacao-de-juri/ 

Repórter Nordeste_________________________________________________________________

Título : Juiz é afastado por receber auxílio-moradia em casa paga pela Prefeitura
Link   :  https://reporternordeste.com.br/juiz-e-afastado-por-receber-auxilio-moradia-em-casa-paga-
pela-prefeitura/ 

Título :  Justiça concede liberdade a mulher presa durante Operação Fruto Poibido
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/342565/2019/07/19/justica-concede-liberdade-a-
mulher-
presa-durante-operacao-fruto-proibido  

Título :  Fruto Proibido : com base em decisão sobre COAF, acusados podem ser soltos e inquérito 
suspenso
Link   :  https://www.cadaminuto.com.br/noticia/342566/2019/07/19/fruto-proibido-com-base-em-
decisao-sobre-coaf-acusados-podem-ser-soltos-e-inquerito-suspenso 

Título : TJ doa mais de 6 mil fraldas e 500 pacotes de leite para abrigos de idosos
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/tj-doa-mais-de-6-mil-fraldas-e-500-
pacotes-de-leite-para-abrigos-de-idosos-quatro-instituicoes-serao-contempladas-nesta-segunda-
feira-22-campanha-da-presidencia-teve-apoio-da-oabal-e-da-ama-i/ 

Título : 17ª Vara manda soltar namorada de empresário presa na Fruto Proibido
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/17a-vara-manda-soltar-namorada-
de-empresario-presa-na-fruto-proibido-maria-clara-barros-e-estudante-universitaria-juizes-
aceitaram-argumento-de-que-prisao-era-desnecessaria-os-juizes-da-17a-vara/ 

Título :  Pleno do TJAL recebe procedimentos administrativos disciplinares contra juiz
Link   :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/07/pleno-do-tjal-recebe-procedimentos-
administrativos-disciplinares-contra-juiz-dois-desembargadores-serao-sorteados-para-presidir-o-
processo-e-apuracao-das-denuncias-devera-ocorrer-em-140-dias-podend/ 

Título :  TJAL entrega donativos para abrigos de idosos nesta segunda-feira (22)
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1237216/%ef%bb%bftjal-entrega-donativos-para-
abrigos-de-idosos-nesta-segunda-feira-22/ 

Título :  Fruto Proibido: Defesa pede relaxamento de prisões e suspensão do inquérito com base em 
decisão sobre Coaf
Link   :  http://www.alagoas24horas.com.br/1237210/fruto-proibido-defesa-pede-relaxamento-de-
prisoes-e-suspensao-do-inquerito-com-base-em-decisao-sobre-coaf/ 
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Título :  Mulher que encomendou morte do marido é solta três dias após condenação – Balanço 
Geral
Link   : https://www.tnh1.com.br/videos/vid/mulher-que-encomendou-morte-do-marido-e-solta-
tres-dias-apos-condenacao/ 
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