
REPÚBLICA DE CABO VERDE

Tribunol do Reloçõo de Sotovenlo

2.o Publicoçõo.
Açõo Especiol de Revisão e Confirmoçõo do Sentenço Estrongeiro n.o
102/2022.
Requerente: José Jooquim Monteiro.
Requerido: Mqrio Sontiogo Gomes, noscido no Freguesio de Nosso Senhorcr
do Monte, Concelho do Brovo, noscido em lll}lllg45, filho de JoÕo José
Gomes e de Morío Gomes, residente em porte incerto de Boston nos EUA, com
Último residêncio conhecido no llho Brovo em Cloro Gonçolves, Nosso
Senhoro do Monte 

,<{<,<*x,kr(

A Dr.o Somyro Oliveirq Gomes dos Anjos, Juiz Desemborgodoro do Tribunol
<Jo 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 requericJo
Morio sontiogo Gomes, poro no prozo de l0 (dez) dios, que comeÇo o correr
depois de findo o diloçôo de 45 (quorento e cinco) dios, querendo, deduzir o
suo oposiçoo oo presente pedido de RevisÕo e ConfirmoçÕo cje Sentenço
Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo Tribunol cje Fomílio, Estodo cje Rhode
lslond Providence), pelos foctos e funciomentos constontes no p.1,, depositocJc;
nesto Secreiorio poro levontomento nos horos normois do expediente,
Mois oindo fico odveriido o requerido de que é obrigotorio o constituiçÕo cje
Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor deuero pogor o preparo
iniciol, no prozo de cinco diqs o contor do doto do oprãsenioçÕo do
oposiçÕo no secretorio, no monionte de l2.Ooosoo, ,ob peno do seupogomento, ocrescido de umo loxo de sonçÕo iguol oo dobro dc suo
importÔncio (24.000§00), nos iermos dos conjuç;oções cjos ortigos 5o, S5o, ol.
b), ó1", ol d) e 66,o do ccJ, com odvertêncio de iue o folto <iesté pogomento
(36.000§00), implico o imedioto instouroçoo de execuçôo especiol poro suo
cobronço coercivo, nos termos clo ccJ, e que, querencJo, pocJero requerer o
benefício do Assisiêncio Judiciório
Poro constor se possou o presenÍe e mois um de iguol ieor, que serÕo
legolmenie publicodos.

cidode de Assomodo, aos 27 de setembro de 2022.
A Juiz D$çpborgodoro,
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/Dr.o Somyro Olivreiro Gomes dos Anjos/

A Ajudo {e de,Escrivõo,

ANUNCIO

/Giselq ToYores dos Sqnlos/
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