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Título  : Fatos & Notícias
Mutirão
O mutirão realizado pelo Poder Judiciário de Alagoas no último sábado, 5, em Maceió, terminou 
com 292 ações solucionadas. Foram resolvidos casos envolvendo divórcio consensual, suprimento 
de óbito, retificação de registro de nascimento e concessão de alvarás. Também houve a emissão 
gratuita de 145 documentos e casamento coletivo com a participação de 251 casais. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=323876

Título  : Pleno do TJ-AL condena ex-prefeito de Rio Largo a 17 anos de prisão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/pleno-do-tj-al-condena-ex-prefeito-de-
rio-largo-a-17-anos-de-prisao_54391.php

Título  : TJ mantém indisponíveis bens de ex-secretário de Finanças de Atalaia
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/tj-mantem-indisponiveis-bens-de-ex-
secretario-de-financas-de-atalaia_54385.php

Título  : Desembargador muda voto em ação contra deputado João Beltrão
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/05/deputado-joao-beltrao-pode-ser-
condenado-apos-desembargador-mudar-voto_54388.php

Título  : TJ retoma julgamento de ação contra Toninho Lins nesta terça-feira (8)
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320350/2018/05/08/tj-retoma-julgamento-de-acao-
contra-toninho-lins-nesta-terca-8

Título  : Toninho Lins, ex-prefeitto de Rio Largo é condenado a 14 anos de reclusão
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320381/2018/05/08/toninho-lins-ex-prefeito-de-rio-
largo-e-condenado-a-14-anos-de-reclusao

Título  : Justiça mantem indisponibilidade de bens de ex-secretário de finanças
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320376/2018/05/08/justica-mantem-
indisponibilidade-de-bens-de-ex-secretario-de-financas

Título  : Homicídio: Mudança de voto pode alterar resultado de julgamento de João Beltrão
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/320382/2018/05/08/homicidio-mudanca-de-voto-
pode-alterar-resultado-de-julgamento-de-joao-beltrao

Título  : Pleno do TJ-AL retoma julgamento do ex-prefeito de Rio Largo Toninho Lins
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Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/pleno-do-tj-al-retoma-julgamento-de-ex-prefeito-
de-rio-largo-toninho-lins.ghtml

Título  : TJ-AL condena ex-prefeito de Rio Largo Toninho Lins a mais de 14 anos de prisão
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/tj-al-condena-ex-prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-
a-mais-de-14-anos-de-prisao.ghtml

Título  : Desembargador do TJ-AL muda voto no processo que absolveu João Beltrão por morte de 
cabo da PM
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/desembargador-do-tj-al-muda-voto-no-processo-
que-absolveu-joao-beltrao-por-morte-de-cabo-da-pm.ghtml

Título  : Toninho Lins é condenado a 14 anos e seis dias de reclusão por fraude em licitações
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1151612/toninho-lins-e-condenado-14-anos-e-seis-dias-
de-reclusao-por-fraude-em-licitacoes/

Título  : Mantida indisponibilidade de bens de ex-secretário de Finanças de Atalaia
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1151600/%EF%BB%BFmantida-indisponibilidade-de-
bens-de-ex-secretario-de-financas-de-atalaia/

Título  : Justiça nega indenização a mulher que teve bolsa furtada em restaurante
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1151663/%EF%BB%BFjustica-nega-indenizacao-
mulher-que-teve-bolsa-furtada-em-restaurante/

Título  : Justiça condena ex-prefeito Toninho Lins a 17 anos de prisão
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/justica/justica-condena-ex-prefeito-
toninho-lins-a-17-anos-de-prisao/?cHash=4b4cfec5558d87131a3775aed1cc417d

Título  : Pleno do TJ-AL condena ex-prefeito de Rio Largo a 17 anos de prisão
Link     : http://www.radiogazetaweb.com/noticias/54391/Pleno-do-TJ-AL-condena-ex-prefeito-de-
Rio-Largo-a-17-anos-de-reclusao

Só Fatos________________________________________________________________________

Título  :  DESEMBARGADOR DO TJ-AL MUDA VOTO NO PROCESSO QUE ABSOLVEU 
JOÃO BELTRÃO POR MORTE DE CABO DA PM
Link     :  https://sofatos.com.br/desembargador-do-tj-al-muda-voto-no-processo-que-absolveu-joao-
beltrao-por-morte-de-cabo-da-pm/

Jornal Tijucas____________________________________________________________________

Título  : Pleno do TJ-AL retoma julgamento de ex-prefeito de Rio Largo Toninho Lins
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Link     : http://jornaltijucas.com.br/geral/pleno-do-tj-al-retoma-julgamento-de-ex-prefeito-de-rio-
largo-toninho-lins/

Diário Penedense_________________________________________________________________

Título  :  Após recurso interposto pelo Ministério Público, desembargador muda voto e pode alterar 
resultado de julgamento contra João Beltrão
Link     : http://diariopenedense.com.br/2018/05/apos-recurso-interposto-pelo-ministerio-publico-
desembargador-muda-voto-e-pode-alterar-resultado-de-julgamento-contra-joao-beltrao/

Título  : João Beltrão pode ser condenado pela morte do cabo José Gonçalves
Link     :  http://correiodopovo-al.com.br/noticia/2018/05/08/joao-beltrao-pode-ser-condenado-pela-
morte-do-cabo-jose-goncalves

Título  : Toninho Lins é condenado pelo Pleno do Tribunal de Justiça de AL a 17 anos de prisão
Link     :  http://tribunahoje.com/noticias/politica/2018/05/08/toninho-lins-e-condenado-pelo-pleno-
do-tribunal-de-justica-de-al-a-17-anos-de-prisao/

Diário de Arapiraca_______________________________________________________________

Título  :  TJ-AL condena ex-prefeito de Rio Largo a mais de 14 anos de prisão 
Link     : http://diarioarapiraca.com.br/noticia/alagoas/tj-al-condena-ex-prefeito-de-rio-largo-a-mais-
de-14-anos-de-prisao-/5/42972

Título  : TJ retoma hoje julgamento de ação contra Toninho Lins, ex-prefeito de Rio Largo
Link     : https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2018/05/08/110453/tj-retoma-hoje-julgamento-
de-acao-contra-toninho-lins-ex-prefeito-de-rio-largo.html

Título  : TJ de Alagoas condena ex-prefeito de Rio Largo a 14 anos de prisão
Link     : https://www.alagoasweb.com/noticia/52180-tj-de-alagoas-condena-ex-prefeito-de-rio-largo-
a-14-anos-de-prisao

Título  : Ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins, é condenado a cumprir pena de mais de 17 anos
Link     : http://g1.globo.com/al/alagoas/altv-2edicao/videos/t/edicoes/v/ex-prefeito-de-rio-largo-
toninho-lins-e-condenado-a-cumprir-pena-de-mais-de-17-anos/6721669/
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