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Publicação: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, Processo: 0015736-36.2012.8.19.0001O EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR 

PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR, FAZ SABER aos que o presente edital virem 

ou dele conhecimento tiverem que, por Sentenca deste Juizo, datada de 31/10/2019, as fls. 

210/211, 216 e 243, foi declarada a INSOLVENCIA de PHILIPE SANTOS PARAGUAI, a seguir 

transcrita: " (...) Tendo em conta que restaram cumpridos os requisitos legais, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e DECLARO, hoje, as 16: 00 horas, a INSOLVENCIA de PHILIPE SANTOS 

PARAGUAI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.744.617-07, identidade nº 

073667286- IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Fortunoto de Brito, 156 Bloco 02, 

Freguesia/Jacarepagua, nesta cidade. Na forma do art. 751 I do CPC, todas as dividas do 

requerente tem seu vencimento antecipado. Sobre todos os debitos do devedor insolvente, 

sujeitos ao processo de insolvencia, incidirao correcao monetaria (Lei 6899 c/c artigo 27 da Lei 

9069). Os valores habilitados deverao ser atualizados desde o vencimento ate a data desta 

sentenca e serao pagos em primeiro rateio, e, em segundo rateio, se o ativo da Massa 

comportar; estender-se-a, nesta hipotese, a correcao monetaria ate o efetivo pagamento do 

credito. Instaurando-se a execucao universal, conforme art. 762 § 1º, aos Juizos singulares, por 

onde sejam noticiadas execucoes individuais em curso, para que remetam a este Juizo, os feitos 

em tramite, com a ressalva do disposto no art. 762 §2º. PRI. De-se ciencia ao Ministerio Publico. 

Rio de Janeiro, 31/10/2019. Paulo Assed Estefan - Juiz Titular" "Fl. 216: Despacho: Em 

complemento a sentenca de fls. 210/211, nomeio como Administrador da massa insolvente 

Navega Advogados Associados, representada pelo Dr. RAFAEL WERNECK COTTA, tel. (21) 3380-

9600, na forma do art. 763/767 do CPC/73. Expeca-se edital. Os credores deverao habilitar seus 

creditos no prazo de 20 dias, contados da primeira publicacao do edital com esta sentenca no 

Diario Oficial. Os valores habilitados deverao ser atualizados desde o vencimento ate a data 

desta sentenca e serao pagos em primeiro rateio, e, em segundo rateio, se o ativo da massa 

comportar; estender-se-a, nesta hipotese, a correcao monetaria ate o efetivo pagamento do 

credito. Publique-se. Expecam-se os oficios de praxe. De-se ciencia ao Ministerio Publico. Rio de 

Janeiro, 29/01/2020. Paulo Assed Estefan - Juiz Titular." "Fl. 243: Despacho: Diante do erro 

material apontado pelo AJ, retifico o CPF do insolvente, lancado na sentenca de fls. 210/211, 

para que passe a constar o nº 099.744.617-07. Dessa forma, republique-se o Edital que trata o 

art. 761, inciso II, do CPC/73, com a correcao acima. Sem prejuizo, atendam-se aos demais 

requerimentos formulados pelo AJ as fls. 239/241. Apos, de-se ciencia ao MP. Rio de Janeiro, 

05/10/2020. Maria Cristina de Brito Lima - Juiz de Direito" Cientes de que este Juizo funciona na 

Avenida Erasmo Braga, 115, sala 719, Lamina Central, Centro, Rio de Janeiro / RJ. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que sera 



publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 

25/11/2020. Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Chefe de Serventia, matricula 01/9151, mandei 

digitar e o subscrevo. (ass.) PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito Titular 1 de 2 

 


