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proibição de obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
11 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9934/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 144/
98.7IDSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido João Bampoqui, filho de Saúde Bampoqui e de Cecília Bampoqui, natural de
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 25 de Maio
de 1955, solteiro, com a identificação fiscal n.º 198729383 e titular do bilhete de identidade n.º 16081894, com domicílio na Rua
Vasco Santana, Lote 2209, Casal de Cambra, 2710 Sintra, por se
encontrar acusado da prática de um crime de fraude fiscal, artigo 23.º, n.os 1, 2, alínea c), 3, alíneas a) e b), e 4, do RJIFNA, praticado em 13 de Março de 2002, 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 ulteriores termos do processo até
que se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática de actos
urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal,
a passagem imediata de mandados de detenção a fim de ser sujeito
a termo de identidade e residência, nos termos do artigo 196.º do
Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto
policial, não podendo a detenção exceder 24 horas e devendo ser
imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e
a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que
venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a proibição de
obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
12 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9935/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 3765/98.4JGLSB, pendente neste Tribunal contra a arguida Maria Conceição Pinto Flores, filha de Ilídio Flores e de Jacinta Sousa
Pinto, natural de Castelo Branco, Escalos de Baixo, de nacionalidade portuguesa, nascida em 17 de Agosto de 1973, solteira, titular do bilhete de identidade n.º 10663276, com domicílio na Várzea Fresca, Foros de Salvaterra, 2120 Salvaterra de Magos, por se
encontrar acusada da prática de um crime de desvio de subvenção
ou subsídio, previsto e punido pelo artigo 37.º, n.os 1 e 3, do
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, praticado em 10 de Dezembro de 1998, foi a mesma declarada 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 ulteriores termos do processo até que
se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a
passagem imediata de mandados de detenção a fim de ser sujeito
a termo de identidade e residência, nos termos do artigo 196.º do
Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em qualquer posto
policial, não podendo a detenção exceder 24 horas e devendo ser
imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e
a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza patrimonial que
venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda a proibição de obter
ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
12 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9936/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 142/
00.2PTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Vasile
Solomon, filho de Vasile Solomon e de Ana Solomon, nascido em
16 de Novembro de 1975, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 198508, com domicílio na Rua das Coroas, Lote 9001, rés-do-chão, direito, 1675 Pontinha, por se encontrar acusado da prática
de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez,
artigos 292.º do Código Penal e 134.º do Código da Estrada, pra-
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ticado em 21 de Outubro de 2000, foi o mesmo declarado contumaz, em 13 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 ulteriores termos do processo até que se apresente ou seja detido, sem prejuízo da prática
de actos urgentes, nos termos do artigo 320.° do Código de Processo Penal, a passagem imediata de mandados de detenção a fim
de ser sujeito a termo de identidade e residência, nos termos do
artigo 196.º do Código de Processo Penal, neste Tribunal ou em
qualquer posto policial, não podendo a detenção exceder 24 horas
e devendo ser imediatamente restituído à liberdade depois de prestado o termo e a anulabilidade dos negócios jurídicos de natureza
patrimonial que venha a celebrar, após esta declaração, e, ainda, a
proibição de obter ou renovar bilhete de identidade, carta de condução e passaporte.
14 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Ana Paula Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9937/2005 — AP. — A Dr.ª Maria Pilar Pereira Oliveira, juíza de direito do 1.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 1548/
94.0TBSTR (ex. 1548/94), pendente neste Tribunal contra o arguido
Carlos Manuel Marques Apolinário, filho de José da Conceição
Apolinário e de Silvina da Purificação Marques Apolinário, natural de França, de nacionalidade francesa, nascido em 1 de Julho
de 1972, casado sob regime desconhecido, titular do passaporte
n.º 04ff87091, com domicílio na Largo de São Miguel, 53,
Coimbrão, 2425-452 Leiria, 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, com referência ao disposto no artigo 313.º do Código Penal,
praticado em 7 de Dezembro de 1993 e 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, e 313.º do Código
Penal, praticado em 15 de Dezembro de 1993, por despacho de
14 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.
15 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Pilar Pereira
Oliveira. — A Oficial de Justiça, Madalena Sousa.

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CRIMINAL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM
Aviso de contumácia n.º 9938/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 503/
95.7TBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Fernando
José Coelho Xarepe, filho de João Carriço Xarepe e de Mariana
das Dores Coelho, natural de Estremoz, Veiros, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 4 de Novembro de 1956, divorciado, titular do bilhete de identidade n.º 5079002, com domicílio na Quinta
do Leão, Fonte Longa, Carrazeda de Ansião, Bragança, 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 10 de
Março de 1993, por despacho de 16 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 o mesmo se ter apresentado em juízo.
1 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim António G.
D. Silva. — A Oficial de Justiça, Erundina Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9939/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal singular), n.º 150/
01.6PTSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Vadym
Ostapchuk, filho de Ustapchyk Mykolh e de Ostapchyk Catarina,
natural de Ucrânia, nascido em 5 de Maio de 1972, casado sob
regime desconhecido, titular do passaporte n.º At 915163, com
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domicílio na Rua Teófilo de Braga, 36, Jardim de Cima, 2000
Santarém, por se encontrar acusado da prática de um crime de
condução sem habilitação legal, previsto e punido pelos artigos 3.º
e 2.º, do Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro praticado em 17 de
Novembro de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 16 de
Maio 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.
4 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim António G.
D. Silva. — A Oficial de Justiça, Erundina Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9940/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 755/97.8PBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido António Manuel Soares Cartaxo, casado, filho de António de Jesus
Cartaxo e de Irene Lurdes Soares, com último domicílio na Praceta
Professor Bernardino Almeida Ferro, 5, rés-do-chão, esquerdo, São
Domingos, 2000 Santarém, o qual ainda tem a cumprir a pena de
10 meses e 22 dias de prisão, em que foi condenado por decisão
proferida nestes autos e transitada em julgado, e por ter sido declarado revogado o perdão concedido ao arguido, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 29/99, de
12 de Maio, por despacho proferido em 3 de Julho de 2002, pela
prática de um crime de roubo, previsto e punido pelo artigo 210.º
do Código Penal, praticado em 4 de Setembro de 1997 e um crime
de ofensa à integridade física simples, previsto e punido pelo artigo 143.º do Código Penal, praticado em 4 de Setembro de 1997,
foi o mesmo declarado contumaz, em 4 de Julho de 2005, nos termos dos artigos 335.º, 337.º e 476.º, todos 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.
14 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim António G.
D. Silva. — A Oficial de Justiça, Erundina Ferreira.
Aviso de contumácia n.º 9941/2005 — AP. — O Dr. Joaquim António G. D. Silva, juiz de direito do 2.º Juízo de Competência Especializada Criminal do Tribunal da Comarca de Santarém, faz saber que, no processo comum (tribunal colectivo),
n.º 755/97.8PBSTR, pendente neste Tribunal contra o arguido Paulo
Sérgio Soares Cartaxo, solteiro, filho de António de Jesus Cartaxo
e de Irene de Lurdes Soares, com ultimo domicílio na Praceta Professor Bernardino Almeida Ferro, 5, rés-do-chão, esquerdo, São
Domingos, 2000 Santarém, o qual tem a cumprir a pena de 9 meses
e 20 dias de prisão, em que foi condenado por decisão transitada
em julgado, e por ter sido declarado revogado o perdão concedido
ao arguido, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 5.º,
n.º 1, da Lei n.º 29/99, de 12 de Maio, por despacho proferido em
3 de Julho de 2002, pela prática de um crime de roubo, previsto e
punido pelo artigo 210.º do Código Penal, praticado em 4 de Setembro de 1997, foi o mesmo declarado contumaz, em 4 de Julho
de 2005, nos termos dos artigos 335.º, 337.º e 476.º, todos 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.
14 de Julho de 2005. — O Juiz de Direito, Joaquim António G.
D. Silva. — A Oficial de Justiça, Erundina Ferreira.

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso de contumácia n.º 9942/2005 — AP. — A Dr.ª Maria João Barata, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Santiago do Cacem, faz saber que, no processo comum
(tribunal singular), n.º 39/03.4GDSTC, pendente neste Tribunal
contra o arguido Zanfir Florin Bososchi, natural de Roménia, de
nacionalidade romena, nascido em 27 de Fevereiro de 1976, solteiro, titular do passaporte n.º 016042 e da licença de condução
n.º SE-1937129, com domicílio na Rua da Encosta, 10, Bairro da
Carapinha, 7540 Santiago do Cacem, por se encontrar acusado da
prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, previsto e punido pelo artigo 292.º do Código Penal, praticado em 20 de Julho de 2003, foi o mesmo declarado contumaz,
em 1 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.
4 de Julho de 2005. — A Juíza de Direito, Maria João Barata. —
A Oficial de Justiça, Maria Filipa Oliveira.

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso de contumácia n.º 9943/2005 — AP. — O Dr. Vítor
Manuel Mourão Carvalhal de Almeida, juiz de direito do 2.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém, faz saber que, no
processo comum (tribunal singular), n.º 22/01.4GCSTC, pendente
neste Tribunal contra o arguido João Carlos Ramalhete Godinho,
filho de Carlos Alberto Godinho Luís e de Virgínia Maria Marques
Ramalhete, natural de Lisboa, Campo Grande, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 20 de Agosto de 1982, solteiro, titular do
bilhete de identidade n.º 12439677, com domicílio no Monte dos
Ferrenhos, 7555 Cercal do Alentejo, 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 26 de
Agosto de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 1 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.
5 de Junho de 2005. — O Juiz de Direito, Vítor de Almeida. —
A Oficial de Justiça, Maria Teresa Santos Pedroso.
Aviso de contumácia n.º 9944/2005 — AP. — O Dr. Vítor
Manuel Mourão Carvalhal de Almeida, juiz de direito do 2.º Juízo
do Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém, faz saber que, no
processo comum (tribunal singular), n.º 22/01.4GCSTC, pendente
neste Tribunal contra o arguido Armando Noé Ramalhete Silva
Ventura, filho de Noé Silva Ventura e de Virgínia Maria Marques
Ramalhete, natural de Lisboa, São Sebastião da Pedreira, de nacionalidade portuguesa, nascido em 21 de Junho de 1974, solteiro,
titular do bilhete de identidade n.º 11160181, com domicílio na
Travessa Marçal, 2, Teatro Cristal, 7300 Portalegre, 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 26 de Agosto de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 1 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

