
29/07/2020 

 

 

Título  :   Justiça nega pedido de liberdade a empresário suspeito de estuprar enteadas 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-suspeito-de-estuprar-

enteadas/ 

Título  :   Advogados são suspeitos de invadir sistema do TJ e interferir em processos 
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/advogados-sao-suspeitos-de-invadir-sistema-do-tj-e-interferir-em-processos/ 

Título  :   Advogados usavam senhas de defensores públicos para acessar sistema do TJ indevidamente  
Link    :    https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/advogados-usavam-senhas-de-defensores-publicos-para-acessar-sistema-

do-tj-indevidamente/ 

 

 

Título  :   Operação investiga advogados suspeitos de prejudicar mandados judiciais em AL 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/_111435.php 

Título  :   Acessos suspeitos foram detectados e mapeados pelo Judiciário, afirma TJ 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/tj-nega-invasao-ao-sistema-por-advogados-suspeitos-de-

interferir-em-processos_111448.php 

Título  :   Advogados suspeitos de esquema com senhas atuaram como estagiários da DPE 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/advogados-suspeitos-de-invadir-sistema-da-justica-eram-

estagiarios-da-defensoria_111454.php 

 

 

Título  :   TJAL nega pedido de liberdade a empresário acusado de estupro de vulnerável 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1302816/tjal-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-acusado-de-estupro-

de-vulneravel/ 

Título  :   Acesso indevido no sistema do TJ é considerado fato grave e inaceitável; advogados são acusados 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/blog/acesso-indevido-no-sistema-do-tj-e-considerado-fato-grave-e-

inaceitavel-advogados-sao-acusados/ 

 

 

Título  :   TJAL nega pedido de liberdade a empresário Marcelo Neves 
Link    :     https://boainformacao.com.br/2020/07/tjal-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-marcelo-neves/ 

 

Emergência 190___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Polícia descobre novo golpe envolvendo advogados alagoanos  
Link    :    https://emergencia190.com/noticia/679/policia-descobre-novo-golpe-envolvendo-advogados-alagoanos 
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Cenário Alagoas___________________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Farmacêuticas pedem apoio de colegas na campanha Sinal Vermelho 

Link    :    http://cenarioalagoas.com.br/index.php/noticias/geral/4321-farmaceuticas-pedem-apoio-de-colegas-na-

campanha-sinal-vermelho 

 

 

Título  :   Advogados que atuam em Coruripe são investigados por invadir sistema do TJ/AL 
Link    :    http://www.aquiacontece.com.br/noticia/policial/29/07/2020/advogados-que-atuam-em-coruripe-sao-investigados-

por-invadir-sistema-do-tjal/154614 

 

BR104___________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Quer adotar uma criança? TJ/AL divulga histórias de crianças disponíveis 
Link    :    https://www.br104.com.br/alagoas/quer-adotar-uma-crianca-tj-al-divulga-historias-de-criancas-disponiveis/ 

 

 

Título  :   Operação mira advogados acusados de prejudicar prisões e escutas em Alagoas 
Link    :     https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/alagoas/operacao-mira-advogados-acusados-de-prejudicar-prisoes-

e-escutas-em-alagoas 

 

 

Título  :   Taxista acusado de homicídio foragiu após alerta de advogados, diz delegado 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/111444/Taxista-foragiu-apos-alerta-de-advogados,-afirma-delegado 

Título  :   Acessos suspeitos foram detectados e mapeados pelo Judiciário, afirma TJ 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/111448/Acessos-suspeitos-foram-detectados-e-mapeados-pelo-

Judiciario,-afirma-TJ 

Título  :   Advogados suspeitos de esquema com senhas atuaram como estagiários da DPE 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/111454/Advogados-suspeitos-de-esquema-com-senhas-atuaram-como-

estagiarios-da-DPE 

 

 

Título  :   Operação Backdoor: TJ-AL diz que detectou acessos suspeitos e que processos não foram alterados 
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/29/operacao-backdoor-tj-al-diz-que-detectou-acessos-suspeitos-

e-que-processos-nao-foram-alterados.ghtml 

 

Editora Guia Mais__________________________________________________________________________________ 

 

Título  :   Operação investiga advogados suspeitos de prejudicar mandados judiciais em AL 

Link    :     https://www.editoraguiamais.com.br/noticia/5478/operacao-investiga-advogados-suspeitos-de-prejudicar-

mandados-judiciais-em-al.html 

 

 

Título  :   Operação contra fraude em sistema do TJAL é deflagrada 
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Link    :     https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/29/operacao-contra-fraude-em-sistema-do-tjal-e-deflagrada/ 

 

Título  :   Coluna CONJUNTURA – Tribunal de Justiça de Alagoas deve economizar R$ 60 mil.... 
Link    :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29072020a 

 

Título  :   AL tem maior operação contra facção 

Link    :     https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed29072020a 

 

Dourados Agora___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Sinal Vermelho: Denúncia de agressores em farmácias é ferramenta a favor da mulher 
Link    :     https://douradosagora.com.br/noticias/brasil/denuncia-de-agressores-em-farmacias-e-ferramenta-a-favor-da-

mulher 

 

 

Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para empresário acusado de abuso sexual em Maceió 
Link    :     http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/29/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-

empresario-acusado-de-abuso-sexual-em-maceio 

 

Folha de Alagoas__________________________________________________________________________________ 

Título  :   TJ-AL e OAB-AL se posicionam acerca da operação envolvendo advogados 
Link    :     https://folhadealagoas.com.br/2020/07/29/tj-al-e-oab-al-se-posicionam-acerca-da-operacao-envolvendo-

advogados/ 

Título  :   TJAL publica nota dizendo que não houve invasão ao sistema do TJ 
Link    :     https://jornaldealagoas.com.br/negocios/35890/2020/07/29/tjal-publica-nota-dizendo-que-no-houve-invaso-ao-

sistema-do-tj 

 

 

 

Título  :   TJ nega que sistema foi invadido e diz que acessos suspeitos foram detectados 

Link    :     http://rotadosertao.com/noticia/152778-tj-nega-que-sistema-foi-invadido-e-diz-que-acessos-suspeitos-foram-

detectados 

 

 
 

Título  :   “Operação Backdoor”: TJ/AL nega ter sistema invadido por advogados 

Link    :      https://todosegundo.com.br/noticia/policia/-operacao-backdoor-:-tj-al-nega-ter-sistema-invadido-por-advogados-

/8/26646 

 

 

Título  :   TJAL nega pedido de liberdade a empresário acusado de estupro de vulnerável 
Link    :      https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/28/155417-tjal-nega-pedido-de-liberdade-a-empresario-

acusado-de-estupro-de-vulneravel 

 

É ASSIM!________________________________________________________________________________________ 

Título  :   Advogados que invadiam sistema do TJ/AL e alertavam clientes são alvos de operação 
Link    :    https://eassim.net/advogados-que-invadiam-sistema-do-tj-al-e-alertavam-clientes-sao-alvos-de-operacao/ 
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Alagoas Notícias__________________________________________________________________________________ 

Título  :   Operação cumpre mandados contra advogados suspeitos de usar senhas de defensores públicos para 
acessar sistema do TJ-AL 
Link    :    https://www.alagoasnoticias.com.br/noticia/728/operacao-cumpre-mandados-contra-advogados-suspeitos-de-

usar-senhas-de-defensores-publicos-para-acessar-sistema-do-tj-al 

 

 
 

Título  :   Advogados suspeitos de acessarem processos ilegalmente foram estagiários da Defensoria Pública 

Link    :    https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/07/58224-advogados-suspeitos-de-acessarem-processos-

ilegalmente-foram-estagiarios-da-defensoria-publica 

 

 
 

Título  :   PC desvenda esquema de advogados que estariam fraudando o sistema de informações do TJ de 

Alagoas 
Link    :    http://melhornoticia.com.br/noticia/justica/mn95612735/pc-desvenda-esquema-de-advogados-que-estariam-

fraudando-o-sistema-de-informacoes-do-tj-de-alagoas 

 

 
 

Título  :   TJ nega que sistema foi invadido e diz que acessos suspeito foram detectados 

Link    :    https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/29/tj-nega-que-sistema-foi-invadido-e-diz-que-acessos-suspeitos-

foram-detectados 

 

Alagoas Brasil Notícias_____________________________________________________________________________ 

Título  :   Advogados são suspeitos de invadir sistema do TJ e interferir em processos 
Link    :    https://alagoasbrasilnoticias.com.br/2020/07/29/advogados-sao-suspeitos-de-invadir-sistema-do-tj-e-interferir-em-

processos/ 

 

 
 

Título  :   ”Adoções Possíveis”: Campanha ajuda jovens a encontrarem um lar –Cidade Alerta 

Link    :    https://www.tnh1.com.br/videos/vid/adocoes-possiveis-campanha-ajuda-jovens-a-encontrarem-um-lar/ 

 

Título  :   Operação investiga advogados suspeitos de acessar sistema do TJ/AL - Cidade Alerta 

Link    :    https://www.tnh1.com.br/videos/vid/operacao-investiga-advogados-suspeitos-de-acessar-sistema-do-tjal/ 

 

 

Título  :   Operação cumpre mandados contra advogados suspeitos de usar senhas de defensores públicos – 
AL/TV 1ª Edição 
Link    :    https://globoplay.globo.com/v/8735535/programa/ 

Título  :   Dois advogados são investigados por utilizarem senhas de forma indevida - AL/TV 2ª Edição 
Link    :    https://globoplay.globo.com/v/8737017/programa/ 
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