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te neste Tribunal contra o arguido Virgílio Manuel Brandão de
Carvalho, filho de Arnaldo Rodrigues Carvalho e de Zulmira Gonçalves Brandão, natural de Antas, Vila Nova de Famalicão, nascido em 6 de Junho de 1950, casado, titular do bilhete de identidade n.º 10500593, com domicílio na Rua da Roderstein, bloco 1,
rés-do-chão, direito, Vilarinho das Cambas, 4760 Vila Nova de
Famalicão, por se encontrar acusado da prática do crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido pelo artigo 11.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Novembro, praticado
em 3 de Fevereiro de 1992, por despacho de 30 de Maio de 2005,
proferido nos autos supra-referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por detenção.

2003, foi o mesmo declarado contumaz, em 12 de Abril de 2005,
nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo ou com a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos ulteriores do processo até à apresentação ou
detenção do arguido, sem prejuízo da realização de actos urgentes
nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados
pelo arguido, após esta declaração e a proibição de obter quaisquer
documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas,
e, ainda, o arresto da totalidade ou em parte dos seus bens, inclusive de qualquer importância depositada em contas bancárias de
que seja titular, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do
referido diploma legal.

31 de Maio de 2005. — O Juiz de Direito, Virgínio Costa
Ribeiro. — O Oficial de Justiça, Eduardo Paiva.

15 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Gabriela Sabino. —
O Oficial de Justiça, Luís Salvado.

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÁTÃO

1.º JUÍZO CRIMINAL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE SETÚBAL

Aviso de contumácia n.º 8705/2005 — AP. — A Dr.ª Helena Soares, juíza de direito da Secção Única do Tribunal Judicial
de Sátão, faz saber que, no processo comum (tribunal singular),
n.º 86/02.3GCSAT, pendente neste Tribunal contra o arguido António Inácio Araújo, filho de Manuel Araújo e de Ilda da Conceição Lima, natural de Marzagão, Carrazeda de Ansiães, nascido em
10 de Fevereiro de 1945, casado sob regime desconhecido, com
domicílio em Duas Igrejas, Ferreira de Aves, 3560 Sátão, por se
encontrar acusado da prática de um crime de ofensa à integridade
física simples, previsto e punido no artigo 143.º, n.º 1, do Código
Penal, praticado em 22 de Agosto de 2002, por despacho de 8 de
Junho de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por
finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos
termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por
outros motivos.
9 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Helena Soares. —
O Oficial de Justiça, Rui Neto Alves.

TRIBUNAL DA COMARCA DA SERTÃ
Aviso de contumácia n.º 8706/2005 — AP. — A Dr.ª Patrícia Neves, juíza de direito da Secção de Processos do Tribunal
Judicial da Sertã, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 275/97.0TBSRT, pendente neste Tribunal contra o arguido Manuel da Conceição Carvalho, filho de António Carvalho
e de Maria da Conceição Carvalho, natural de Ferreira do Zêzere,
de nacionalidade portuguesa, nascido em 31 de Janeiro de 1961,
divorciado, com identificação fiscal n.º 808908316 e titular do
bilhete de identidade n.º 5526321, com domicílio na Vivenda Carvalho, Ponte da Vala, 2300 Tomar, por se encontrar acusado da
prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto
e punido pelo artigo 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de
28 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/97,
de 19 de Novembro, praticado em 30 de Abril de 1995, por despacho de 15 de Junho de 2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir
daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por o mesmo se ter apresentado.
21 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Patrícia Neves. —
A Oficial de Justiça, Elisabete Salavessa.

TRIBUNAL DA COMARCA DE SESIMBRA
Aviso de contumácia n.º 8707/2005 — AP. — A Dr.ª Gabriela Sabino, juíza de direito da Secção Única do Tribunal Judicial de Sesimbra, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 522/03.1GASSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Paulo Jorge Carmelino Freire, filho de Sabas Jorge Balim
de Vasconcelos Freire e de Edviges Maria Carmelino, natural de
Angola, de nacionalidade portuguesa, nascido em 7 de Maio de
1973, divorciado, portador do titular do bilhete de identidade
n.º 10045714, com último domicílio conhecido na Cooperativa de
Habitação Zambujalense, banda 16, casa 93, 2970 Sesimbra, por
se encontrar acusado da prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, previsto e punido pelo disposto no
artigo 292.º do Código Penal, praticado em 26 de Dezembro de

Aviso de contumácia n.º 8708/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
da Conceição Miranda, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Criminal do Tribunal Judicial de Setúbal, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 713/01.0GDSTB, pendente
neste Tribunal contra o arguido Ronald Macrnillan, filho de
Williamm Hall Macrnilland e de Mary Josephine, natural de Reino Unido, de nacionalidade inglesa, nascido em 14 de Fevereiro
de 1947, casado sob regime desconhecido, titular do passaporte
n.º 703027926, com último domicílio conhecido na Prisão de Salamanca, Salamanca, por se encontrar acusado da prática de um
crime de burla para obtenção de alimentos, bebidas ou serviços,
previsto e punido pelo artigo 220.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código Penal, praticado em 11 de Outubro de 2001, foi o mesmo
declarado contumaz, em 13 de Junho de 2005, nos termos do artigo 335.º do Código de Processo Penal. A declaração de contumácia, que caducará com a apresentação do arguido em juízo ou com
a sua detenção, tem os seguintes efeitos: a suspensão dos termos
ulteriores do processo até à apresentação ou detenção do arguido,
sem prejuízo da realização de actos urgentes nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial celebrados pelo arguido, após
esta declaração e a proibição de obter quaisquer documentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas.
15 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição Miranda. — O Oficial de Justiça, Paulo Sequeira.
Aviso de contumácia n.º 8709/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
da Conceição Miranda, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Criminal do Tribunal Judicial de Setúbal, faz saber que, no processo abreviado n.º 13/04.3GTSTB, pendente neste Tribunal contra o arguido José Ramiro da Conceição, filho de José Fernando
da Conceição e de Delfina Ramiro, natural de Lisboa, Alcântara,
de nacionalidade portuguesa, nascido em 2 de Abril de 1981, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11884629, com domicílio na Rua Diogo Cão, 4, 2835 Baixa da Banheira, por se encontrar acusado da prática de um crime de condução sem habilitação
legal, previsto e punido pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 2/98, de
3 de Janeiro, praticado em 3 de Janeiro de 2004 e um crime de
desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º, n.º 1, alínea a),
do Código Penal, praticado em 5 de Janeiro de 2004, por despacho de 15 de Junho de 2005, proferido nos autos supra-referidos,
foi dada por finda a contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos termos do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal.
20 de Junho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição Miranda. — O Oficial de Justiça, Paulo Sequeira.
Aviso de contumácia n.º 8710/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
de Fátima Batista, juíza de direito, auxiliar, do 1.º Juízo de Competência Criminal do Tribunal Judicial de Setúbal, faz saber que,
no processo sumário (artigo 381.º do Código de Processo Penal),
n.º 621/99.2PBSTB, pendente neste Tribunal contra o arguido
Hélder Filipe Tavares Pereira, filho de João António Pereira e de
Maria Madalena Pereira Tavares Pereira, natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, de nacionalidade portuguesa, nascido em
28 de Julho de 1979, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 11572502, com domicílio na Rua do Alecrim, 14, cave, esquer-

