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Tribunol do Reloçôo de Solovenlo

ANÚNCtO
I.o Publicoçôo.

Açõo Especiol de Revisõo e Confirmoçõo do §enlenço Eslrongeiro n.o
15/2023.
Requerenle: Morio de FóÍimo Lopes Vieiro.
Requerido: Colino de Andrqde Silvo, divorciodo. trobolhodor, noturol do
Freguesio de Nosso Senhoro de Ajudo-Mosteiros-Fogo, residente em porte
incerto dos EUA, com último residêncio conheciào no poís no ilho do
Fogo no locolidode de Retvos-M.;t_"Jl:_t

A Dr.o somyro oliveiro Gomes dos Anjos, Juiz Desemborgodoro do
Tribunol do Reloçõo de Sotovento.

Foz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm éditos
contodos do segundo e último publicoçõo do onúncio, citondo o
requerido colino de Androde silvq, poro no prozo de l0 (dez) dios, que
comeÇo o correr depois de findo o diloçÕo de 45 (quorenlo e cinco) dios,
querendo, deduzir o suo oposiçõo oo presente pedido de RevisÕo e
ConfirmoçÕo de Sentenço Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo Tribunol
de sucessões e Fomílio de plymouth, Estodo de Mossochusetts, EUA),
pelos foctos e fundomentos constontes no p.1., depositodo nesto
secretorio poro levontomento nos horos normois do expediente.
Mois oindo fico odvertido o requerido de que é obrigotório o constituiçôo
de Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor deveró pogor opreporo iniciol, no prozo de cinco dÍos o contor do doto do
opresentoçõo do oposiçõo no secretorio, no montonte de l2.ooosoo,
sob peno do seu pogomento, ocrescido de umo toxo de sonçõo iguol
oo dobro do suo importôncio (24.000s00), nos termos dos conjugoções
dos ortigos 50, 55o, ol. b) , 6io, ol d) e óó,o do ccJ, com odvertêncio ãe-que
o folto deste pogomento (36.000s00), implico o imedioto instouroçÕo de
execuçÕo especiol poro suo cobronço coercivo, nos termos do ccJ, e
que, querendo, poderó requerer o benefício do Assistêncio Judiciório.
Poro constor se possou o presente e mois um de iguol teor, que serõo
legolmente publicodos.

Cidode de Assomodo, oôs Ot de morço de 2023,
A Juiz oeq$oorsodoro,

/Dr.o §omyro Oliveilo Gomes dos Anjos/

A Ajudofle de Escrivõo,

Acm4ep
/Giselo-dos Sonlos/
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