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PUBUCAÇAO

Autos: Açõo Especiol de Revisõo e Confirmoçõo de Senlenço Estrongeiro
regisiodos sob no57 /2022.
Requerenle: Joqo de Andrqde Fernondes, noscido o dio3i .03.1964, noturol de
Nosso Senhoro de Ajudo-Mosteiros, residente em Lowrence Street. Cidode de
Brockton-Estodo de Mossochusetts,
Requerido(o): Morio Aroújo Fernondes, "YéYé de Morgodo" . filhq de Foriunoto
Fernondes e de Felismino de Pino Aroújo, nolurol do Freguesio de Nossq
Senhoro do Conceiçõo- Fogo, residenle em porte incerlo de dos EUA, com
ultimo residêncio no ilho do Fogo, numo locolidode vulgormente conhecidq
por Ribeiro !sqbel ([ogoriço).
0000000000000
Cqrlolo Morlins Bronco Vicente, Juízo Desemborgodoro do
Tribunqldo Reloçõo de Solovento.
Foz sqber que, no processo e no Tribunol ocimo indicodos, correm
éditos de 30 (Trinto) dios, contodos do segundo e último publicoçÕo do
onúncio, citondo o (o) requerido (o), poro no prozo de I0 dios, posterior
àqueles dos éditos, querendo, deduzir o suo oposiçôo oo presente pedido de
RevisÕo e ConfirmoçÕo de Sentenço Estrongeiro, (por senlenço proferido pelo
Tribunol Civil de Sucessões e de Fomílio de Plymouth de Mossochusells),pelos
foctos e fundomentos constontes no petiçÕo iniciol, depositodo nesto
Secretorio poro levontomento o quolquer momento.
Mois se notifico o (o) requerido (o) de que é obrigotório o constituiçÕo
de Advogodo nesto oçõo, e que no coso de se opor deverÓ pogor o preporo
iniciol, no prozo de cinco dios o contor do doto do opresentoçõo do
oposiçÕo no Secretorio, no monfonte de 12.000$00, sob peno do seu
pogomento, ocrescÍdo de umo toxo de sonçÕo iguol oo dobro do suo
imporlôncio (24.000§00). nos termos dos conjugoções dos ortigos 5o,55o, ol. b),
ólo, ol d) e óó,'do CCJ, com odvertêncio de que o folto deste pogomento
(36.000§00), implico o imedioto instouroçÕo de execuçÕo especiol poro suo
cobronço coercivo, nos termos do CCJ, e que pode requerer o benefício de
Assistêncio J udiciório.
Poro constor se possou o presente e mois um de iguol teor, que serÕo
legolmente publicodos.
Cidode de Assomodo, oos dezoito dios do mês de Moio dois mil e vinte
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