
REPÚBLICA DE CABO VERDE

Tribunol do Reloçõo de Sotovento

l.o Publicoçõo.
Açõo Especiol de Revisõo e Confirmoçõo do Sentenço Estrongeiro n.o

14012022,
Requerente: Eugénio Limo Póscoo.
Requerido: Mike Recken, residente em porte incerto de Luxemburgo.

******{.

A Dr.o Somyro Oliveiro Gomes dos Anjos, Juiz Desemborgodoro do Tribunol
do ReloçÕo de Sotovento.

Fqz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm éditos
contodos do segundo e úliimo publicoÇÕo do onúncio, citondo o requerido
Mike Recken, poro no prozo de l0 (dez) diqs, que comeÇo o correr depois de
findo o diloçÕo de 30 (quorento e cinco) diqs, querendo, deduzir o suo

oposiÇÕo oo presente pedido de RevisÕo e ConfirmoçÕo de Sentenço
Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo Tribunol do Comorco de Em Diekirch-
Luxemburgo), pelos foctos e fundomentos constontes no P.1., depositodo
nesto Secretorio pora levontomento nos horos normois do expediente.
Mois oindo fico odveriido o requerido de que é obrigotório o constituiçÕo de
Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor deverÓ pogar o preparo
iniciol, no prczo de cinco dios o contor do doto do opresentoçÕo 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§OO), nos termos dos conjugoçoes dos ortigos 5o, 55o, ol.
b), ólo, ol d) e 66,o do CCJ, com odvertêncio de que o folto deste pogomento
(3ó.000§00), 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 consior se possou o presente e mois um de iguol teor, que serÕo

legolmente publicodos.
Cidode de Assomodo, oos 28 de dezembro de 2022,

A Juiz DeS.mborgodoro,
§à

/Dr.o Sqmyro Olivbirq Gomes dos Anjos/

ANUNCIO

Escrivõo,

Sontos/
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2.o Publicoçôo.

Açôo Especiol de Revisão e Confirmoçôo do Sentenço Estrongeiro n.o

14012022.
Requerente: Eugénio Limo Póscoo.
Requerido: Mike Recken, residente em porte incerto de Luxemburgo.

****x**

A Dr.o Somyro Oliveirq Gomes dos Anjos, Juiz Desemborgodoro do Tribunol
do ReloçÕo de Sotovenio.

Fqz sqber que, no processo e no Tribunol ocimo indiccrdos, correm édiios
contodos do segundo e último publicoçÕo do onúncio, citondo o requerido
Mike Recken, pora no prozo de 10 (dez) dios, que comeÇo o correr depots de
findo o diloçÕo de 30 (quorento e cinco) dios, querendo, deduzir o suo

oposiçÕo oo presente pedido de RevisÕo e ConfirmoçÕo de Sentenço
Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo Tribunol do Comorco de Em Diekirch-

Luxemburgo), pelos foctos e fundomentos constontes no P.|., depositodo
nesto Secretorio pora levontomento nos horos normois do expedienie.
Mcis oindo fico odvertido o requerido de que é obrigotório o constituiçÕo de
Advogodo nesto oçÕo, que no CCSo de se opor deverÓ pogor o preporo
iniciol, no prczo de cinco dios o contor do doto do opresentoçÕo do
oposiçÕo no Secretorio, no monionie de 12.000§00, sob peno do seu
pogamento, 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), ólo, ol d) e 66,o do CCJ, com cdvertêncio de que o fcrlto deste pogomento
(3ó.OOO§00), implico o imedioto instouroçÕo de execuçÕo especlol 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 Assomcdc, oos 28 de dezembro de 2022.

A Juiz D&emborgodoro,

/Dr.o Somrro oa$irq Gomes dos Anjos/

AAJ e de Escrivõo,

!

/Giselo Tõvores Sontos/


