
25/09/2019
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Título : Desembargador paulista conduz concurso no Tribunal de Justiça de Alagoas
Link  :  https://tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=58933 

Título :  Justiça determina que Casal regularize abastecimento de água em Joaquim Gomes
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1248691/justica-determina-que-casal-regularize-
abastecimento-de-agua-em-joaquim-gomes/ 

Título :  Justiça condena acusados de receptação em ferro-velho no Trapiche
Link  :   http://www.alagoas24horas.com.br/1248700/%EF%BB%BFjustica-condena-acusados-de-
receptacao-em-ferro-velho-no-trapiche/ 

Título :  Justiça determina soltura do ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/justica-determina-soltura-do-ex-
prefeito-de-rio-largo-toninho-lins_86632.php 

Título :  Acusado de tentar matar ex-esposa com golpes de porrete é condenado a 9 anos
Link  :   https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/acusado-de-tentar-matar-ex-esposa-
com-golpes-de-porrete-e-condenado-a-9-anos_86650.php 

Correio de Notícias________________________________________________________________

Título :  TJ nega redução de pena ahomem condenado or homicídio em Santana do Ipanema
Link  :   https://correionoticia.com.br/noticia/cidades/tj-nega-reducao-de-pena-a-homem-
condenado-por-homicidio-em-santana-do-ipanema/31/24908 

Título :  'Irmãos Boiadeiro': Justiça anula julgamento após constatar participação de servidora no TJ
no Júri
Link  :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/irmaos-boiadeiro-justica-anula-julgamento-apos-
constatar-participacao-de-servidora-no-tj-no-juri/ 

Título :  Julgamento de irmãos boiadeiro é anulado após estagiária do TJ integrar júri
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Link  :  https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2019/09/25/150139/julgamento-de-irmaos-
boiadeiro-e-anulado-apos-estagiaria-do-tj-integrar-juri.html 

Título :  Acusado de tentar matar ex-esposa com golpes de porrete é condenado a 9 anos
Link  :   https://www.radiogazetaweb.com/noticias/86650/Acusado-de-tentar-matar-ex-esposa-e-
condenado-a-9-anos-de-prisao 

Título : Julgamento dos Boiadeiro é anulado após presença de estagiária do TJ no júri
Link  :  https://www.radiogazetaweb.com/noticias/86657/Julgamento-dos-Boiadeiro-e-anulado-
apos-presen%C3%A7a-de-estagiaria-do-TJ-no-juri 

Título :  Justiça condena acusados de receptação em ferro-velho no Trapiche da Barra
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/09/25/justica-condena-acusados-de-
receptacao-em-ferro-velho-no-trapiche-da-barra/ 

Título :  Justiça anula julgamento dos ‘Boiadeiro’ após constatar participação de servidora
Link  :   https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2019/09/25/justica-anula-julgamento-dos-
boiadeiro-apos-constatar-participacao-de-servidora/ 

Título : Justiça determina que ex prefeto de Rio Largo Toninho Lins cumpra pena em regime 
domiciliar
Link  : https://www.cadaminuto.com.br/noticia/346345/2019/09/25/justica-determina-que-ex-
prefeito-de-rio-largo-toninho-lins-cumpra-pena-em-regime-domiciliar 

Título : TJ nega redução de pena a homem condenado por homicídio em Santana do Ipanema
Link  :  https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14753/2019/09/25/tj-nega-reducao-de-
pena-a-homem-condenado-por-homicidio-em-santana-do-ipanema 

Título : Após um ano preso um dos irmãos Boiadeiro é solto em sessão da Câmara Criminal do TJ/
AL
Link  : https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14752/2019/09/25/apos-um-ano-preso-um-
dos-irmaos-boiadeiro-e-solto-em-sessao-da-camara-criminal-do-tj-al 

Título : Washington Luiz instrui associações sobre registro de área rural em Pão de Açucar
Link  :  https://minutosertao.cadaminuto.com.br/noticia/14754/2019/09/25/washington-luiz-instrui-
associacoes-sobre-registro-de-area-rural-em-pao-de-acucar 
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Título : Juristas e estudantes debatem artigos científicos na Escola da Magistratura
Link  :  http://www.aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/25/09/2019/65279juristas-e-estudantes-
debatem-artigos-cientificos-na-escola-da-magistratura/145531 

Título :  TJ-AL anula júri que condenou irmãos Boiadeiro por homicídio
Link  :  https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-al-anula-juri-que-condenou-irmaos-boiadeiros-por-
homicidio/ 

Título :  TJ nega redução de pena a condenado por matar morador em Santana do Ipanema
Link  :   https://www.alagoasnanet.com.br/v3/tj-nega-reducao-de-pena-a-condenado-por-matar-
morador-em-santana-do-ipanema/ 

Título : TJ decide soltar irmãos Boiadeiro condenados por duplo homicídio em Batalha
Link  :  https://al1.com.br/noticias/justica/36253/tj-decide-soltar-irmaos-boiadeiro-condenados-por-
duplo-homicidio-em-batalha 

Título : Ex-prefeito vai cumprir restante da prisão de 9 anos em casa
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2019/09/50355-ex-prefeito-vai-cumprir-restante-
da-prisao-de-9-anos-em-casa 

Título : Irmão Boiadeiro são soltos após um ano presos
Link  :  https://novoextra.com.br/noticias/politica/2019/09/50354-irmaos-boiadeiro-sao-soltos-apos-
um-ano-presos 

Título : Justiça determina que Casal regularize abastecimento em Joaquim Gomes
Link  :  https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/09/justica-determina-que-casal-
regularize-abastecimento-de-agua-em-joaquim-gomes-companhia-deve-comprovar-fornecimento-
continuo-e-qualidade-da-agua-decisao-e-do-juiz-allysson-jorge-lira-de-amorim-deci/ 

Título : Julgamento dos ''Irmãos Boiadeiro'' foi anulado porque estagiária do TJ participou do júri 
Link  :   https://www.tnh1.com.br/videos/vid/julgamento-dos-irmaos-boiadeiro-foi-anulado-porque-
estagiaria-do-tj-participou-do-juri/ 

Título : Justiça determina  soltura do ex-prefeito da cidade de Rio Largo, Toninho Lins
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Link  :  http://www.estadaoalagoas.com.br/justica-determina-soltura-do-ex-prefeito-da-cidade-de-
rio-largo-toninho-lins/ 
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