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n.º 454/91, 28 de Dezembro, por despacho de 4 de Julho 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 desistência de
queixa.

do artigo 337.º, n.º 6, do Código de Processo Penal, por apresentação em juízo.

6 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Alberto António
Moreira Mira. — A Oficial de Justiça, Anabela Fernandes.

Aviso de contumácia n.º 9621/2005 — AP. — O Dr. Alberto António Moreira Mira, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 3462/03.0TDLSB, pendente neste Tribunal contra o
arguido Victor Manuel Felicia Martins, filho de Américo Manuel
Martins e de Ana de Jesus Felicia Martins, natural de Lisboa, São
Sebastião da Pedreira, de nacionalidade portuguesa, nascido em
18 de Fevereiro de 1959, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 5178098, com domicílio na Calçada dos Barbadinhos, 27, 1100
Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal,
praticado em 2 de Outubro de 2001, por despacho de 21 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 detenção.

Aviso de contumácia n.º 9618/2005 — AP. — O Dr. João
Manuel Monteiro Amaro, juiz de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 287/04.OTAFAR, pendente neste Tribunal contra a
arguida Maria de Fátima de Jesus Diniz Jacobs, filha de Gil Pereira Diniz e de Maria Otilia de Jesus Henriques, natural de Suazilândia, de nacionalidade portuguesa, nascido em 20 de Maio de
1972, titular do bilhete de identidade n.º 12542001, com domicílio no Edifício Solazur, apartamento 501, 5.º andar, Rua José Afonso, lote 122, 8200-351 Albufeira, por se encontrar acusada da prática de um crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e
punido pelo artigo 11.º, n.° 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 24 de Setembro de 2003, foi a mesma declarada contumaz, em 6 de Julho 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, nos termos do
disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
7 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, João Manuel Monteiro
Amaro. — O Oficial de Justiça, Carlos Manuel Matos.
Aviso de contumácia n.º 9619/2005 — AP. — O Dr. Alberto António Moreira Mira, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, neste Tribunal, correm uns autos
de processo comum (tribunal singular), n.° 272/03.9TLLSB, separados por força do disposto nos artigos 335.º, n.° 4 e 30.º, n.° 1,
alínea d), ambos do Código de Processo Penal, do processo comum
(tribunal singular), n.° 1411/99.8PTLSB da 3.ª Secção, 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, onde foi declarado contumaz desde 9 de Novembro de 2000, o arguido Rui Manuel Silveira Pires, filho de
Arnaldo do Nascimento Pires e de Maria Helena de Araújo Silveira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 20 de Agosto de
1980, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 12439757, com
domicílio na Alta de Lisboa Sul, Lote 77, rés-do-chão, A, 1750
Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime de substâncias explosivas ou análogas e armas, previsto e punido pelo
artigo 275.º, n.º 3, do Código Penal, com referência ao artigo 3.º,
n.º 1, alínea f), do Decreto-Lei n.º 207/A/75, de 17 de Abril, praticado em 30 de Julho de 1999, por despacho de 5 de Julho de 2005,
proferido nos presentes autos, 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 apresentação.
7 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Alberto António Moreira
Mira. — A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes.
Aviso de contumácia n.º 9620/2005 — AP. — O Dr. João
Manuel Monteiro Amaro, juiz de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 2072/03.7SILSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Gonçalo da Paixão Benedito Xavier, filho de Joaquim Adolfo
Xavier e de Meciana Gonçalves da Paixão Benedito Xavier, natural de Angola, de nacionalidade portuguesa, nascido em 7 de Março
de 1973, titular do passaporte n.º Ao 1250460, com domicílio na
Rua José Afonso, Edifício 9, 10.º, C, Torres da Bela Vista, 2670-138 Santo António dos Cavaleiros, 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 1 de Março de 2002, por despacho de 7 de Julho de
2005, proferido nos autos supra-referidos, foi dada por finda a
contumácia, com cessação desta a partir daquela data, nos termos

8 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, João Manuel Monteiro
Amaro. — O Oficial de Justiça, Carlos Manuel Matos.

8 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Alberto António Moreira
Mira. — A Oficial de Justiça, Rosa Maria Abrantes.
Aviso de contumácia n.º 9622/2005 — AP. — O Dr. João
Manuel Monteiro Amaro, juiz de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 315/04.9PAAMD, pendente neste Tribunal contra o
arguido Baban Valerica Natalia, filho de Vasile e de Maria Valérica, natural de Roménia, de nacionalidade romena, nascido em
14 de Fevereiro de 1970, titular do passaporte n.º 7055672, com
domicílio na Praceta Paiva Couceiro, 1, esquerdo, Mem Martins,
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 4 de Junho de 2004, foi o
mesmo declarado contumaz, em 11 de Julho 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, nos termos do
disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
11 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, João Manuel Monteiro
Amaro. — O Oficial de Justiça, Carlos Manuel Matos.
Aviso de contumácia n.º 9623/2005 — AP. — O Dr. Alberto António Moreira Mira, juiz de direito da 3.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 189/02.4PDLRS, pendente neste Tribunal contra o
arguido Luís Filipe Cepa Domingos, filho de Filipe Domingos e
de Maria Cepa, natural de Golegã, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 29 de Agosto de 1944, casado, titular do bilhete de
identidade n.º 4664929, com domicílio no Centro de Dia Espaço
Crescer, Rua Abel Varzim, 13-A e B, Casal dos Machados, 1800-291 Lisboa, por se encontrar acusado da prática de um crime de
ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em 22 de Março de 2002 e
um crime de injúria, previsto e punido pelo artigo 181.º do Código
Penal, praticado em 22 de Março de 2002, por despacho de 8 de
Julho 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
apresentação.
11 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Alberto António Moreira
Mira. — A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes.
Aviso de contumácia n.º 9624/2005 — AP. — O Dr. João
Manuel Monteiro Amaro, juiz de direito da 2.ª Secção do 1.º Juízo
Criminal de Lisboa, faz saber que, no processo comum (tribunal
singular), n.° 767/03.4PSLSB, pendente neste Tribunal contra o arguido Carlos António Sanches Monteiro, filho de Manuel Monteiro

