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Título  :   Promotor cobra que PF e CNJ investiguem esquema sobre acesso ao sistema do TJ 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/promotor-cobra-atuacao-da-pf-e-cnj-em-escandalo-sobre-o-

acesso-ao-sistema-do-tj_111540.php 

Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para tenente-coronel Rocha Lima 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-tenente-coronel-

rocha-lima_111572.php 

Título  :   Acusada de latrocínio inocenta mulher presa no lugar da verdadeira suspeita 
Link    :    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/acusada-de-latrocinio-inocenta-mulher-presa-por-ter-o-

mesmo-nome_111610.php 

Título  :   Aumenta pressão para que Fecoep combata pobreza em Alagoas 
Link    :     https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/07/aumenta-pressao-para-que-fecoep-combata-pobreza-em-

alagoas_111397.php 

 

 

Título  :   “Quem quiser discutir a previdência estadual deverá recorrer ao STF”, diz presidente do TJ/AL 
Link    :     http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/30/quem-quiser-discutir-a-previdencia-estadual-devera-

recorrer-ao-stf-diz-presidente-do-tj-al 

 

 
 

Título  :   Trabalho remoto: Etapa vermelha é estendida até 3 de agosto na Justiça de Alagoas 

Link    :    https://www.cnj.jus.br/trabalho-remoto-etapa-vermelha-e-estendida-ate-3-de-agosto-na-justica-de-alagoas/ 

 

 
 

Título  :   “Quem quiser discutir a previdência estadual deverá recorrer ao STF” diz presidente do TJ/AL 

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/30/quem-quiser-discutir-a-previdencia-estadual-devera-recorrer-

ao-stf-diz-presidente-do-tj-al 

 

Título  :   Após requerimento do MP; judiciário condena quatro postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 

Link    :     https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/07/30/apos-requerimento-do-mp-judiciario-condena-quatro-postos-

de-combustiveis-a-multas-de-r-200-mil 

 

 

Título  :   Promotor cobra que PF e CNJ investiguem esquema sobre acesso ao sistema do TJ 
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Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para tenente-coronel Rocha Lima 
Link    :     http://www.radiogazetaweb.com/noticias/111572/Justi%C3%A7a-nega-habeas-corpus-para-tenente-coronel-

Rocha-Lima 

 

 

Título  :   Teletrabalho: TJAL se prepara para início da fase laranja de atividades 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/30/155566-teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-

laranja-de-atividades 

Título  :   Processo seletivo do TJ/AL: 45 profissionais começam a atuar em setembro 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/30/155567-processo-seletivo-do-tjal-45-profissionais-

comecam-a-atuar-em-setembro 

Título  :   Coronel Rocha Lima tem pedido de liberdade negado pela Justiça 
Link    :     https://maceio.7segundos.com.br/noticias/2020/07/30/155604-coronel-rocha-lima-tem-pedido-de-liberdade-

negado-pela-justica 

 

TV Maceió________________________________________________________________________________________ 

Título  :   FOLHA NA TV HOME OFFICE COM O DESEMBARGADOR TUTMÉS AIRAN 
Link    :     https://tvmaceio.tv.br/2020/05/21/folha-na-tv-home-office-com-o-desembargador-tutmes-airan/ 

 

 
 

Título  :   Teletrabalho: TJAL se prepara para início da fase laranja de atividades  
Link    :     https://www.alagoasnanet.com.br/v3/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades/ 

 

 

Título  :   Justiça se prepara para início da fase laranja de atividades; saiba o que muda  
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades-saiba-o-que-

muda/ 

Título  :   'Backdoor': irmãos advogados confirmam que usavam senhas de defensores para acessar sistema da 
Justiça 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/backdoor-irmaos-advogados-confirmam-que-usavam-senhas-de-defensores-

para-acessar-sistema-da-justica/ 

Título  :   Comissão da OAB faz críticas a 'acessos indiscriminados' ao sistema de consultas processuais 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/comissao-da-oab-faz-criticas-a-acessos-indiscriminados-ao-sistema-de-

consultas-processuais/ 

Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para libertar Rocha Lima 
Link    :     https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-libertar-rocha-lima/ 

 

 

Título  :   MP requer e Judiciário condena quatro postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1303136/mp-requer-e-judiciario-condena-quatro-postos-de-combustiveis-a-

multas-de-r-200-mil/ 
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Título  :   ADVOGADOS SÃO SUSPEITOS DE BURLAR ACESSO A AÇÕES NO TJ 

Link    :    https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/279135/advogados-sao-suspeitos-de-burlar-acesso-a-acoes-no-tj 

 

 

Título  :   MP requer e Judiciário condena postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/mp-requer-e-judiciario-condena-postos-de-combustiveis-a-

multas-de-r-200-mil/ 

Título  :   Teletrabalho: TJAL se prepara para início da fase laranja de atividades 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-

atividades/ 

Título  :   Foragidos da Justiça por latrocínio contra taxista e roubo em empresa são presos 
Link    :    https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/30/foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-e-roubo-em-

empresa-sao-presos/ 

 

Título  :   Ações contra a Previdência estadual só no STF 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed300720a 

 

Título  :   Advogados usam senha e prejudicam ações judiciais 

Link    :    https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed300720a 

 

 

Título  :   Teletrabalho: TJAL se prepara para início da fase laranja de atividades 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-

atividades-tutmes-airan-destacou-em-entrevista-elaboracao-de-um-retorno-seguro-de-trabalho-presencial-nova-etapa-

comeca-na-terca-feira/ 

Título  :   MPE requer e Judiciário condena quatro postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 
Link    :    https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/ministerio-publico-requer-e-judiciario-condena-quatro-

postos-de-combustiveis-multas-de-r-200-mil-autor-janaina-ribeiro-noticias-mpal-30-de-julho-de-2020-apos-acoes-civis-

publ/ 

 

 

Título  :   Operação prende foragidos da Justiça por latrocínio contra taxista, em Maceió 
Link    :     https://boainformacao.com.br/2020/07/operacao-prende-foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-em-

maceio/ 

Título  :   Justiça condena 4 postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 
Link    :     https://boainformacao.com.br/2020/07/justica-condena-4-postos-de-combustiveis-a-multas-de-r-200-mil/ 

 

Agência de Notícias Alagoas________________________________________________________________________ 

Título  :   ACUSADO DE ASSASSINATO – Justiça nega habeas corpus de Rocha Lima 
Link    :     https://www.agenciadenoticiasalagoas.com.br/acusado-de-assassinato-justica-nega-habeas-corpus-de-rocha-

lima/ 

 

https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/279135/advogados-sao-suspeitos-de-burlar-acesso-a-acoes-no-tj
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/mp-requer-e-judiciario-condena-postos-de-combustiveis-a-multas-de-r-200-mil/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/mp-requer-e-judiciario-condena-postos-de-combustiveis-a-multas-de-r-200-mil/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades/
https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/07/30/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades/
https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/30/foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-e-roubo-em-empresa-sao-presos/
https://tribunahoje.com/noticias/policia/2020/07/30/foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-e-roubo-em-empresa-sao-presos/
https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed300720a
https://issuu.com/tribunahoje/docs/ed300720a
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades-tutmes-airan-destacou-em-entrevista-elaboracao-de-um-retorno-seguro-de-trabalho-presencial-nova-etapa-comeca-na-terca-feira/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades-tutmes-airan-destacou-em-entrevista-elaboracao-de-um-retorno-seguro-de-trabalho-presencial-nova-etapa-comeca-na-terca-feira/
https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2020/07/teletrabalho-tjal-se-prepara-para-inicio-da-fase-laranja-de-atividades-tutmes-airan-destacou-em-entrevista-elaboracao-de-um-retorno-seguro-de-trabalho-presencial-nova-etapa-comeca-na-terca-feira/
https://boainformacao.com.br/2020/07/operacao-prende-foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-em-maceio/
https://boainformacao.com.br/2020/07/operacao-prende-foragidos-da-justica-por-latrocinio-contra-taxista-em-maceio/
https://boainformacao.com.br/2020/07/justica-condena-4-postos-de-combustiveis-a-multas-de-r-200-mil/
https://www.agenciadenoticiasalagoas.com.br/acusado-de-assassinato-justica-nega-habeas-corpus-de-rocha-lima/
https://www.agenciadenoticiasalagoas.com.br/acusado-de-assassinato-justica-nega-habeas-corpus-de-rocha-lima/


 

Título  :   Justiça manda prender policial condenado pelo homicídio do universitário Johnny Pino 
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/30/justica-manda-prender-policial-condenado-pelo-homicidio-do-

universitario-johnny-pino.ghtml 

Título  :   Tenente-coronel Rocha Lima, preso em Maceió, tem pedido de habeas corpus negado 
Link    :     https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/07/30/tenente-coronel-rocha-lima-preso-em-maceio-tem-pedido-de-

habeas-corpus-negado.ghtml 

 

Emergência 190___________________________________________________________________________________ 

Título  :   Tenente-coronel Rocha Lima tem liminar negada pela Justiça 
Link    :     https://emergencia190.com/noticia/686/tenente-coronel-rocha-lima-tem-liminar-negada-pela-justica 

 

Folha de Alagoas__________________________________________________________________________________ 

Título  :   Pedido de habeas corpus para Rocha Lima é negado pela Justiça 
Link    :     https://folhadealagoas.com.br/2020/07/30/pedido-de-habeas-corpus-para-rocha-lima-e-negado-pela-justica/ 

 

 
 

Título  :   Negado pedido de habeas corpus para tenente - coronel Rocha Lima 

Link    :     https://novoextra.com.br/noticias/alagoas/2020/07/58268-negado-pedido-de-habeas-corpus-para-tenente-

coronel-rocha-lima 

 

 
 

Título  :   Justiça nega pedido de habeas corpus para libertar Rocha Lima 

Link    :     https://www.tribunadosertao.com.br/blog/justica-nega-pedido-de-habeas-corpus-para-libertar-rocha-lima/ 

 

 

Título  :   MP requer e Judiciário condena quatro postos de combustíveis a multas de R$ 200 mil 
Link    :     https://www.alagoas24horas.com.br/1303136/mp-requer-e-judiciario-condena-quatro-postos-de-combustiveis-a-

multas-de-r-200-mil/ 

 

 

Título  :   Advogados envolvidos em esquema prestam esclarecimentos na polícia 
Link    :     https://globoplay.globo.com/v/8740040/programa/ 
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