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TRIBUNALJUDICIAL DA COMARCA DOS IUOSTETNOS
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ANUNCIO JUDTCTAL Na v 12022

O SR. DR. DANIEL PEREIRA LIZARDO,J''' 
T3J+f,'T3SDO 

TRIBUNALJUDICIAL DA COMARCA DOS

Pelo TrÍbunal da Comarca dos MosteÍros correm teilnos uns autos de Ação de Jusrificaçiio
Judicial, registados sob o ne 76/22, que o Auror IgsÉéu!óniq Fe{nandes Dias Fonseca, residenle
em Chã das Caldeiras-. cgm Mandatárip conqtituÍdg. Dr. Rude Du3r{q_move conrra os Reus,

Herdeiros desconhecidos de Joflo Gomes Barbosa. César Gomes Barbosa ç António Gomes
Balbosa. MÍnistérig trúblico e Interessados lpcertos. são ciçadlos os Rérr. h".d"í.u,
Descqnhecidos de João Gomçs Darbosa. Cé-sar Gor-nes Barbosa e Antóqío Gomes Barbosa e

lntçressados Íncerços com as seguintes advertêncÍas:

Para no prazo de TRINTA DIAS, a contar da data da publÍcação do segundo anúncio, conre.slar-.

(em), querendo, o auto supra, pelos fundamentos constantes do duplÍcado da petição ÍnicÍal que se

encontra à dÍsposição na Secretaria deste Tribunal:

Verba Úqica
Um prédio Ústico, nomeadamente um terreno de semeadura sita em Fernão Gomes, freguesia de
Nossa senhora da Ajuda, concelho dos Mosteiros, confrontando Norte com serras ou bordeira, sul
com baldios, Este com lavas vulcânicas e Oeste com serras, em nome dos anteriores e Íâleciclos
proprietários que foi João Gomes Barbosa, César Gomes Barbosa e António Gomes Barbosa, com o
valor matricial de t.000.000g00 (um milhao de escudos).

Faz saber ainda de que é obrigatória a constituiçdo de advogado ,a r{ràda ação; De que cdso contestdrem, deyerd,

pdgar o preparo inicial dentro de CINCO DIAS,no valor de 10.000$0A sob pena da cobrança deste acrescido de taxcr clc

justiça igual ao dobro da sua importância, nos termos dos artigos 5Ba e 66a do Codrgo de Custas Judiciais, advertindo.se-lltc

de que a falta deste pagamento implica a imediata instauração de execução especial pdra d sua cobrança coerciva; De qut:

querendo necessdrio for, podaarequerer obeneficio de assistência judiciária, sendo este emrequerimento autónomo dirigiclo

ao JuiTde Direito desta comarca; De que goza ainda da t'aculdade de requerer à ordem dos Advogados de cabo vercle,

através da sua sede na Prdia, o benefxio de assistência judiciária no que tucd. a assistência judicial, por advogado, dentro do

Prazo deDols DIAS ÚTEis, apresentando desdelogo os elementos comproydtivos da sua insuficiencia económica e podercçt

aquela instituiçõo ser contactada pelo telet'one e fax.

Tribunal da Comarca de dezembro de2]2).


