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Título  :   “Bate e Volta”: Justiça concede habeas corpus a filho de juiz e advogado  

Link     :   https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/06/05/171975/bate-e-volta-justica-concede-habeas-

corpus-a-filho-de-juiz-e-advogado.html 

 

 

Título  :   Mais um advogado preso por envolvimento em esquema consegue HC na Justiça  
Link     :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/mais-um-advogado-preso-por-envolvimento-em-

esquema-consegue-hc-na-justica-_107169.php 

 

 
 

Título  :   Desembargador manda soltar advogados acusados de extorsão 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56656-desembargador-manda-soltar-advogados-

acusados-de-extorsao 

 

Título  :   Juiz escapa de aposentadoria compulsória mais uma vez 

Link     :   https://novoextra.com.br/sururu/2020/06/633-juiz-escapa-de-aposentadoria-compulsoria-mais-uma-vez 

 

Título  :   Filho de juiz comandava esquema para extorquir presidiários 

Link     :   https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/06/56655-filho-de-juiz-comanda-esquema-para-

extorquir-presidiarios 

 

 
 

Título  :   Advogado preso por associação criminosa e outros crimes consegue habeas corpus 

Link     :   https://www.cadaminuto.com.br/noticia/361041/2020/06/05/advogado-preso-por-associacao-criminosa-

e-outros-crimes-consegue-habeas-corpus 

 

 

Título  :   Três advogados suspeitos de integrar criminoso têm liberdade concedida pela Justiça suposto 
esquema  
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tres-advogados-suspeitos-de-integrar-suposto-esquema-criminoso-

tem-liberdade-concedida-pela-justica/ 

Título  :   Justiça concede habeas corpus a advogados presos por suposto esquema em transferências de 
reeducandos 
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Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-concede-habeas-corpus-a-advogados-presos-por-suposto-

esquema-em-transferencias-de-reeducandos/ 

Título  :   Juízes apostam em audiências virtuais após período de isolamento 
Link     :   https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/juizes-apostam-em-audiencias-virtuais-apos-periodo-de-

isolamento/ 

 

 

Título  :   Justiça concede liberdade a advogados acusados de tráfico de influência e extorsão 
Link     :   https://www.alagoas24horas.com.br/1292974/justica-concede-liberdade-a-advogados-acusados-de-

trafico-de-influencia-e-extorsao/ 

 

 

Título  :   Advogado acusado de participação em crimes de extorsão se entrega a polícia – Bom dia Alagoas 
Link     :   https://globoplay.globo.com/v/8604852/programa/ 

 

 
 

Título  :   III Fórum Nacional das Corregedorias nesta segunda (8/6) tem formato virtual 

Link     :   https://www.cnj.jus.br/iii-forum-nacional-das-corregedorias-sera-nesta-segunda-8-6-em-formato-virtual/ 

 

Tudo Rondônia____________________________________________________________________________ 

 

Título  :   II Fórum Nacional das Corregedorias nesta segunda (8/6) tem formato virtual 

Link     :   https://tudorondonia.com/noticias/iii-forum-nacional-das-corregedorias-nesta-segunda-8-6-tem-formato-

virtual,50391.shtml 

 

O Dia +__________________________________________________________________________________ 

Título  :   Mais um advogado preso por esquema de transferência de presos consegue Habeas Corpus 
Link     :   https://odiamais.com.br/mais-um-advogado-preso-por-esquema-de-transferencia-de-presos-consegue-

habeas-corpus/ 

 

 

Título  :   Juízes de AL apostam em audiências virtuais após quarentena 
Link     :    https://www.jornaldealagoas.com.br/municipios/34464/2020/06/05/juizes-de-al-apostam-em-

audiencias-virtuais-apos-quarentena 

 

Web Rádio Juventude______________________________________________________________________ 

 

Título  :   Três advogados suspeitos de integrar suposto esquema criminoso tem liberdade concedida pela justiça 

Link     :   https://webradiojuventude.com/portal/2020/06/tres-advogados-suspeitos-de-integrar-suposto-esquema-

criminoso-tem-liberdade-concedida-pela-justica/ 
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Título  :   Presos eram extorquidos por advogados para conseguir transferências entre presídios de Alagoas; diz 

polícia civil 

Link     :   https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/06/05/presos-eram-extorquidos-por-advogados-para-

conseguir-transferencias-entre-presidios-de-alagoas-diz-policia-civil.ghtml 


