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Senhores(as) Usuários(as),

A Seção II do Diário da Justiça Eletrônico compreende a publicação de atos judiciais e administrativos
oriundos da Comarca de Goiânia, 1º grau de jurisdição.
Este documento está assinado digitalmente, conforme MP 2.002-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e Lei 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo
Judicial).
A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais,
à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação.
Utilize os marcadores/bookmarks que aparecem do lado esquerdo para navegar neste documento.
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COMARCA DE GOIÂNIA
2ª VARA CRIMINAL
Fica regularmente intimado, via extrato, o Dr. Flávio Marcio Ferreira Cavalcante OAB-GO
23.375, da seguinte decisão:
"Firme em tais razões, nego o pedido de liberdade provisória sem fiança deduzido pelo acusado e
mantenho a decisão de fls. 17 usque 18 dos autos principais por seus próprios fundamentos,
devendo ser cumprida sua parte final, com a ressalva de que o valor da fiança fica reduzido para R$
1.812,66. Intimem-se. Goiânia 27 de dezembro de 2011.
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