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REPÚBtICA DE CABO VERDE

Tribunql do Reloçõo de Sotovento

Açõo Especiol de Revisõo e
102/2022.

l.o Publicoçõo.
Confirmoçôo do Sentenço Estrongeiro n.o

Requerente: José Jooquim Monteiro.
Requerido: Mqrio Sontiogo Gomes, noscido no Freguesio de Nosso Senhoro
do Monte, Concelho do Brovo, noscido em lll}lllg45, filho de JoÕo Josó
Gomes e de Morio Gomes, residente em porte incerto de Boston nos EUA, com
Úliimo residêncio conhecido no llho Brovo em Cloro Gonçolves, Nosso
Senhoro do Monte 

x******
A Dr.o Somyro Oliveiro Gomes dos Anjos, Juiz DesemborgocJoro cjo 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
Mqrio sontiogo Gomes, poro no prozo cle l0 (dez) dios, que comeÇo o correr
depois de findo o diloçÕo <je 45 (quorento e cinco) dios, querendo, deduzir o
suo oposiçÕo oo presente pedido de RevisÕo e ConfirmoçÕo de Sentenço
Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo lribunol de Fomílio, Êstodo de Rhode
lslond Providence), pelos foctos e fundomentos constontes no p,1., depositodo
neslo Secreiorio poro levontomento nos horos normois do expediente.
Mois oindo fico odvertido o requerido de que é obrigotório o constituiçÕo de
Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor duuero pogor o preporo
iniciol, no prozo de cinco dios cr contor do doto do oprãsentoçÕo do
oposiçÕo no secretorio, no montonle de l2.ooo$oo, sob peno do seupogomento, ocrescido de umo toxo de sonçoo iguol oo dobro do sucr
imporiôncio (24.000§00), nos iermos dos conjugoçoes <jos ortigos 5o, 55o, ol.
b), ó1", ol d) e 6ó,o do ccJ, com odvertêncio de que o folto oeste pogomento
(36.000§00), implico o imedioto instouroçÕo de execuçoo especiol poro suo
cobronço coercivo, nos termos do ccJ, e que, querendo, podero requerer o
benefício do Assistêncio Judicíorio.
Poro constor se possou o presenie e mois .rm de iguol teor, que serÕo
legolmente publicodos.

cidode de Assomodo, aos 27 <ie seiembro de 2022,
A JuizS+"-Uorgodoro,

/Dr.o Somvro otilliro Gomes dos Anjos/

A Ajudgafe dg Escrivõo,
§;*N',

/Giselo Tovores dos Sontos/

ANUNCIO


