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Aviso de contumácia n.º 2203/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 1065/96.3JAFUN, pendente neste Tribunal, contra o
arguido António Jorge Gouveia Jasmins, filho de António Joaquim
Gomes Jasmins e de Celeste Rodrigues de Gouveia, natural do Funchal,
Santa Luzia, Funchal, de nacionalidade portuguesa, nascido em 12
de Novembro de 1969, solteiro, titular do bilhete de identidade
n.º 9808276, com domicílio na Rua Um, Urbanização Galeão, bloco
1, 1.º, esquerdo, 9000 Funchal, por se encontrar acusado da prática
de um crime de furto qualificado, previsto e punido pelos
artigos 203.º e 204.º, n.º 2, alínea e), todos do Código Penal, praticado em 30 de Setembro de 1996, por despacho de 16 de Dezembro de
2004, 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.

Aviso de contumácia n.º 2206/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 113/02.4JAFUN, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Dinis Gonçalves Gomes, filho de Vasco Gomes e de Cecília
Gonçalves, natural do Funchal, São Roque, Funchal, de nacionalidade portuguesa, nascido em 23 de Março de 1970, solteiro, titular do
bilhete de identidade n.º 11029771, com domicílio na Vereda da Cova,
64, São Roque, 9000-407 Funchal, por se encontrar acusado da prática de um crime de falsificação de documento, previsto e punido pelo
artigo 256.º, n.os 1, alínea c), e 3, do Código Penal, praticado em 11
de Abril de 2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 5 de Janeiro
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 sua apresentação
ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos
do artigo 320.º 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 de
todas as contas bancárias tituladas pelo arguido, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.

31 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Maria Joana
Pereira Dias. — A Oficial de Justiça, Graça Veiga.

6 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana Pereira
Dias. — A Oficial de Justiça, Graça Veiga.

Aviso de contumácia n.º 2204/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 448/01.3PDFUN, pendente neste Tribunal, contra o
arguido José Manuel dos Santos, filho de Martinho dos Santos e de
Conceição Pereira, natural de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara
de Lobos, Câmara de Lobos, de nacionalidade portuguesa, nascido
em 19 de Março de 1962, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 9370409, com domicílio em Flat O Delmar House, Uffer
Vouvent-St. Peter Port Gy, 11 Nj-Guernsey, 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 Maio de 2001, foi o mesmo declarado contumaz, em 28 de
Dezembro de 2004, 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 sua
apresentação ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º 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 de todas as contas bancárias tituladas pelo arguido, nos termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.

Aviso de contumácia n.º 2207/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 17 511/02.6TDLSB, pendente neste Tribunal, contra
o arguido António João Oliveira Beja Adrião Rodrigues, filho de Vítor
Manuel Adrião Rodrigues e de Maria Teresa Policarpo O. B. Adrião
Rodrigues, natural de Moçambique, de nacionalidade portuguesa,
nascido em 1 de Agosto de 1967, divorciado, titular do bilhete de
identidade n.º 8455265, com domicílio na Rua da Ponte Nova, Edifício Ponte Nova, 4, fracção A-A, 9000-000 Funchal, 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, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, praticado em 4 de Setembro de 2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 7 de Janeiro
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 sua apresentação
ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º 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 de todas as contas bancárias tituladas pelo arguido, nos
termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.

mentos, certidões ou registos junto de autoridades públicas, e, ainda,
o arresto de todas as contas bancárias tituladas pelo arguido, nos
termos do disposto no artigo 337.º, n.º 3, do referido diploma legal.
29 de Dezembro de 2004. — A Juíza de Direito, Maria Joana
Pereira Dias. — O Oficial de Justiça, Joaquim Ludovino.

5 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana Pereira
Dias. — A Oficial de Justiça, Graça Veiga.

10 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana Pereira Dias. — A Oficial de Justiça, Graça Veiga.

Aviso de contumácia n.º 2205/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo abreviado, n.º 158/
03.7PEFUN, pendente neste Tribunal, contra o arguido Ricardo Jorge
Ornelas Gomes, filho de Agostinho Gomes e de Maria do Carmo
Ornelas, natural do Funchal, São Pedro, Funchal, de nacionalidade
portuguesa, nascido em 11 de Setembro de 1976, casado (em regime
desconhecido), titular do bilhete de identidade n.º 10760298-1, com
domicílio na Rua de Cacongo, 39, Santa Maria Maior, 9050-000
Funchal, por se encontrar acusado da prática de um crime de furto
simples, previsto e punido pelos artigos 202.º, alínea c), 203.º, n.º 1,
e 204.º, n.os 1, alínea f), e 4, todos do Código Penal, praticado em
10 de Agosto de 2003, foi o mesmo declarado contumaz, 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 sua apresentação ou detenção,
sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do
artigo 320.º 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.

Aviso de contumácia n.º 2208/2005 — AP. — A Dr.ª Maria
Joana Pereira Dias, juíza de direito do 3.º Juízo Criminal do Tribunal
da Comarca do Funchal, faz saber que no processo comum (tribunal
singular), n.º 164/05.7TBFUN, pendente neste Tribunal, contra o
arguido Rodolfo da Silva Vieira, filho de Jaime Abreu Vieira e de
Irene Maria Olival Silva Vieira, natural do Funchal, São Pedro,
Funchal, de nacionalidade portuguesa, nascido em 28 de Julho de
1979, solteiro, titular do bilhete de identidade n.º 11572261, com
domicílio no sítio da Pontinha, Machico, 9200-000 Machico, por
se encontrar acusado da prática de um crime de furto qualificado,
previsto e punido pelo artigo 204.º do Código Penal, praticado em
22 de Agosto de 2002, foi o mesmo declarado contumaz, em 5 de
Janeiro 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 sua
apresentação ou detenção, sem prejuízo da realização de actos urgentes, nos termos do artigo 320.º 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 Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana Pereira
Dias. — A Oficial de Justiça, Lina Seixas.

11 de Janeiro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana Pereira Dias. — A Oficial de Justiça, Cristina Lopes.

