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REPÚBLICA DE CABO VERDE

Tribunol do Reloção de Sotovento

l.o Publicqçõo.
Açõo Especiol de Revisõo e confirmoçõo do sentenço Estrongeiro n.o
53/2022.
Requerente: José de Borros.
Requerido: shirley Holder, moior, divorciodo, noturql dos EUA, residente
em porfe incertq dos EUA' 

**{<***>k

A Dr.o somyro oliveirq Gomes dos Anjos, Juiz Desemborgodoro do
Tribunol do ReloçÕo de Sotovenio,

Foz sober que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm éditos
contodos do segundo e último publicoçÕo do onúncio, citondo c
requerido shirley Holder, poro no prozo de l0 (dez) diqs, que comeÇo a
correr <iepois de findo o diloçÕo de 45 (quorento e cinco) dios, querencio,
deduzir o suo oposiçÕo oo presente pedido de Revisôo e ConfirmoçÕo
de Sentenço Estrongeiro, (Divorcio Decretodo pelo Tribunol de Fomílio e
SucessÕes do Comorco de Plymouth, Estodo de Mossochusetts, Estodos
unidos do Américo), pelos foctos e fundomenios 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 conslituiçÕo
de Advogodo nesto oçÕo, que no coso de se opor devero pogor o
preporo iniciol, no prozo de cinco dios o contor do doto cjo
opresentoçÕo do oposiçÕo no secretorio, no monionte de l2.ooo§00,
sob peno do seu pogomento, ocrescido de umo toxo de sonçÕo iguol
oo dobro do suo imporÍôncio (24.000§00), nos termos dos conjugoções
dos ortigos 5o, 55o, ol. b), ó lo, ol d) e óó,o do ccJ, com odvertêncio de que
o folto cjeste pogomento (36.000§00), implico o imedioio instouroçôo de
execuçÕo especiol poro suo cobronÇo coercivo, nos iermos 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
legolmenie publicodos.

Cidode de Assomoqa, oos l4 de outr;bro de 2022.
A Juiz o"4;o rsodoro,

/Dr.o Somyro Olivdiro Gomes dos Anjos/

A Ajud, Escrivão,

ANUNCIO

/Giselq Tõ ores dos Sqntos/
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