
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE SOTAVENTO

- AnÚncio-lo Publicoçõo'

Autos: AçÕo Especiol de RevisÕo e ConfirmoçÕo de Sentenço Estrongeiro registodo sob

no 12412022.

Requerenle: Adérito Emonuel do Silvo Rodrigues' noscido em lO de Morço,l982' noturol

do Freguesio Nosso Senhoro do ConceiçÕo-Concelho de SÕo Felipe' filho de Agnelo

Rodrigues e de Ano MARIA Rodrigues DA Silvo Rodrigues'

Requerido(o):MAR|AMADAIENADAIOMBAROCHA,noscidoem04deJoneirodel966',
noturol do Freguesio e concelho de sonto cotorino-sontiogo, filho de Antero do Rocho

Gonçolves e de Morio Fotimo do Lombo Gonçolves' residente otuolmente em porte

incerio dos EUA. com ultimo residêncio conhecido no poís, no Cidode de Assomodo'

000000

A Dr.o Roso Corlolo Morlins Bronco Vicenle, Juízo Desemborgodorq do Tribunql do

Reloçõo de Sotovento-

Foz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodo' é citodo o(o)

requerido(o), poro no prozo de t0 dios, que começo o correr depois de findo o diloÇÕo

de 30 dios, contodo do segundo e Último publicoçÕo do onÚncio' querendo' deduzir o

suo oposiçÕo oo presente pedido de RevisÕo e confirmoçÕo de sentenço Estrongeiro'

(Divorcio Decretodo pelo lribunot de cível de suffolk-EuA. Voro Sucessões e de

Fomílio), pelos foctos e fundomentos constontes no petiçÕo iniciol, depositodo nesto

Secretorio poro levontomento o quolquer momenÍo'

Mois se notifico o(o) requerido(o) que é obrigotorio o constituiçÕo de Advogodo

nesto oçÕo. e que no Coso de se opor deverÓ pogor o preporo iniciol' no prozo de

cinco dios o contor do doto do opresenÍoçÕo do oposiçÕo no Secretorio' no montonte

de 12.000§00, sob peno do seu pogomento, ocrescido de umo toxo de sonçÕo iguol oo

dobro do suo importÔncio (24.000§00), nos termos dos conjugoçÕes dos ortigos 5o' 55o'

ol. b). 61', ol d) e óó." do CCJ, com odvertêncio de que o folto deste pogomento

(3O.O0O$OO), implico o imedioto instouroçÕo de execuçÕo especiol poro suo cobronço

coercivo, nos termos do ccJ e que pode requerer o benefício de Assistêncio JudiciÓrio'

Poro constor se possou o presente e mois um de iguol teor, que serÔo legolmente

publicodos.
Cidode de

vinte e dois.

Assomodo, oos vinte e nove dios do mês de Novembro de dois mil e

A. Juízo Desemborgodoro,,
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/Roso Corloto Mortins Bronco Vicenie/

A Oticiolde Justiço, Ajudonle de Escrivõo
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/Nidio Sontos/
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