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Título    :    Justiça anula título de doutor honoris causa de Lula em universidade de Alagoas 

Link      :     https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/10/13/justia-anula-ttulo-de-doutor-honoris-causa-de-lula-

em-universidade-de-alagoas.ghtml 

 

 

Título    :   Fatos & Notícias  HONORIS CAUSA 

O juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, da 4ª Vara Cível de Arapiraca, determinou a suspensão — e consequente nulidade 

— do ato da Uneal que concedeu ao ex-presidente Lula o título doutor honoris causa em 2017. A cerimônia ocorreu em 23 

de agosto, durante a caravana do petista pelo Nordeste. 
 

Título    :   Fatos & Notícias  HONORIS CAUSA 2 

O título foi questionado na Justiça pela candidata a vereadora em Maceió Maria Tavares Ferro, do PSDB, que alegou que a 

homenagem feria a moralidade administrativa, por ser concedido a pessoa condenada criminalmente e que responde a 

outras ações penais. O Ministério Público, ouvido no processo, se posicionou pelo arquivamento da matéria sem 

julgamento de mérito, mas o juiz decidiu derrubar a titulação de Lula. 

Link      :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/293672/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-

fn13102020 

 

Título    :   Justiça anula título de doutor honoris causa de Lula em universidade de Alagoas 

Link      :     https://arapiraca.7segundos.com.br/noticias/2020/10/13/161217-justica-anula-titulo-de-doutor-honoris-

causa-de-lula-em-universidade-de-alagoas 

Título    :  Corregedoria alerta cartórios sobre necessidade de correção em prestação de contas 

Link      :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/10/13/161233-corregedoria-alerta-cartorios-sobre-

necessidade-de-correcao-em-prestacao-de-contas 

 

 

Título    :  Após juiz anular título concedido ao ex-presidente Lula, Uneal vai recorrer a decisão 

Link      :     https://www.jaenoticia.com.br/noticias/2020/10/13/76990-apos-juiz-anular-titulo-concedido-ao-ex-

presidente-lula-uneal-vai-recorrer-a-decisao 

 

NN1_________________________________________________________________________________ 

Título    :  CGJ alerta cartórios sobre necessidade de correção em prestação de contas 

Link      :      https://nn1.com.br/noticia/16911/cgj-alerta-cartorios-sobre-necessidade-de-correcao-em-prestacao-

de-contas 
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Título    :  Uneal vai recorrer de decisão que anula título concedido ao ex-presidente Lula 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/uneal-vai-recorrer-de-decisao-que-anula-titulo-

concedido-ao-ex-presidente-lula_117157.php 

Título    :  CGJ alerta cartórios sobre necessidade de correção em prestação de contas 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/cgj-alerta-cartorios-sobre-necessidade-de-

correcao-em-prestacao-de-contas_117158.php 

Título    :  "Bate e Volta": Pleno do TJ/AL mantém afastamento do juiz José Braga Neto 

Link      :      https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/10/bate-e-volta-pleno-do-tjal-mantem-afastamento-

de-juiz-jose-braga-neto_117169.php 

 

Portal Acta____________________________________________________________________________ 

Título    :    Anulação do título de doutor concedido pela Uneal a Lula gera polêmica 

Link      :     https://www.portalacta.com/noticia/602/anulao-do-ttulo-de-doutor-concedido-pela-uneal-a-lula-gera-

polmica 

 

 

Título    :  Tribunal de Justiça mantém afastamento e abre processo contra juiz Braga Neto 

Link      :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/tribunal-de-justica-mantem-afastamento-e-abre-processo-contra-

juiz-braga-neto/ 

 

 

Título    :  Pleno do TJAL mantém afastamento e abre processo em desfavor de juiz 

Link      :     https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/10/pleno-do-tjal-mantem-afastamento-e-abre-

processo-em-desfavor-de-juiz-desembargadores-acompanharam-por-unanimidade-o-voto-do-corregedor-geral-

da-justica-de-alagoas-fernando-tourinho-sessao-administr/ 

 

 

Título    :  Pleno do TJAL mantém afastamento e abre processo em desfavor de juiz 

Link      :     http://aquiacontece.com.br/noticia/alagoas/13/10/2020/pleno-do-tjal-mantem-afastamento-e-abre-

processo-em-desfavor-de-juiz/156727 

 

 

Título    :  Pleno do TJ/AL mantém afastamento e abre processo em desfavor do juiz José Braga Neto 

Link      :     https://tribunahoje.com/noticias/politica/2020/10/13/pleno-do-tj-al-mantem-afastamento-e-abre-

processo-em-desfavor-do-juiz-jose-braga-neto/ 

 

 
 

Título    :   Pleno do TJ/AL mantém afastamento e abre processo administrativo de Braga Neto 
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Link      :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/10/60382-pleno-do-tjal-mantem-afastamento-e-abre-

processo-em-desfavor-de-braga-neto 
 

É ASSIM! _____________________________________________________________________________ 

Título    : TJ-AL mantém juiz José Braga Neto afastado do cargo 

Link      :    https://eassim.com.br/tj-al-mantem-juiz-jose-braga-neto-afastado-do-cargo/ 

 

 

Título    : Pleno do TJAL mantém afastamento e abre processo em desfavor de juiz 

Link      :    https://painelnoticias.com.br/geral/179853/pleno-do-tjal-mantem-afastamento-e-abre-processo-em-

desfavor-de-juiz 

 

 

Título    : TJ-AL mantém juiz José Braga Neto afastado do cargo e determina abertura de processo 

Link      :    https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/10/13/tj-al-mantem-juiz-jose-braga-neto-afastado-do-

cargo-e-determina-abertura-de-processo.ghtml 

 

 

Título    : Pleno do TJAL mantém afastamento e abre processo em desfavor de Braga Neto 

Link      :    https://www.alagoas24horas.com.br/1317097/pleno-do-tjal-mantem-afastamento-e-abre-processo-em-

desfavor-de-braga-neto/ 

 

Notícias Alagoas_______________________________________________________________________ 

Título    : TJ-AL mantém juiz José Braga Neto afastado do cargo e determina abertura de processo 

Link      :    https://noticiasalagoas.com/2020/10/13/tj-al-mantem-juiz-jose-braga-neto-afastado-do-cargo-e-

determina-abertura-de-processo/ 

 

Agência BR___________________________________________________________________________ 

Título    : TJ-AL mantém juiz José Braga Neto afastado do cargo e determina abertura de processo  

Link      :    https://www.agenciabr.com.br/tj-al-mantem-juiz-jose-braga-neto-afastado-do-cargo-e-determina-

abertura-de-processo/ 
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