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REPÚBLICA DE CABO VERDE

Tribunol do Reloçõo de Sotovento

ANÚNCIO
2.o Publicoçõo.

Açõo Especiol de Revisõo e confirmoçõo do sentenço Estrongeiro n.o

01/2023.
Requerente: Domingos Androde Silvo Cordoso.
Requerido: Sóniq Mendes do Roso Cordoso, noscldo em 07/08/1980,

noturol dos EUA, filho de Henrique Freiios Roso e de JÚlio do Silvo Mendes

do Roso, residente em porte incerto dos EUA, e com Último residêncio

conhecido em Cobo Verde em Sonto Filomeno no Cidode de SÕo Filipe-
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A Dr.o §omyro Oliveirq 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 Sónio úendes do Roso Cordoso, poro no prozo de 10 (dez)

diqs, que comeÇo o correr depois de findo o diloÇÕo de 45 (quorenlo e

cinco) dios, querendo, deduzir o suo oposiçÕo ao presente pedido de

RevisÕo e ConfirmcÇÕo de Sentenço Estrongeiro, (Divorcio Decretodo
pelo Tribunol de sucessÕes e de Fomílio de Bristol, do Estodo de

Mossochusetts, Estodos Unidos do Americo), pelos foctos e fundomentos

constontes no P.1., depositodo nesto Secretorio poro levoniomenio nos

horos normois do exPediente'
Mois oindo fico odvertido o requerido de que e obrigotÓrio o constituiçÕo

de Advogodo nesto oçÕo, que no cCIso de se opor deverÓ pogCIr o

preporo lniciol, no prozo de cinco dios o contor do doto do
opresentoÇÔo do oposlçÕo 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 coniugoçÕes

dos ortigoS 5o, 55o, ol. b), ólo, CIl d) e óó,o do CCJ, Com odvertêncio de que

o folio áeste pogomento (3ó.000§OO),impliccr o imedioto insÍouroçÔo de
execuçÕo espeãiol poro suo cobrCInÇo coercivo, nos termos do CCJ, e

qu", ql"rendo, poderó requerer o benefício do Assistêncio JudiciÓrio'

Poro constor se poSSoU o presenie e mois um de iguol teor, que serÕo

legolmente publicodos,
Cidode de Assomodo, oos 0? de joneiro de 2023'

A Juiz Dgflemborgodoro,

/Dr.o Somrro o,k,ro Gomes dos Anjos/
A AjudPnte de Escrivõo,

&tnt§,
/Giselo Tà'Íores dos Sontos/
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