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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
nomeado Administrador Judicial por este MM. Juízo nos autos da recuperação judicial
das empresas PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PERSONAL SERVICE
SERVIÇOS TERMPORÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUALITY
C.O.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUALITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUARTZ
SERVIÇOS GERAIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EMBRASE EMPRESA
BRASILEIRA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, EMBRASE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
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EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , todas componentes do
denominado “GRUPO PERSONAL-EMBRASE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, considerando a decisão de fls.
66.078/66.080, se manifestar sobre a lista de credores preparatória à Assembleia Geral
de Credores, nos termos a seguir:
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Conforme petição apresentada nos autos, a Administração Judicial
promoveu as devidas inclusões, exclusões, adaptações, tudo nos termos apresentados
por sentença terminativa incidental, bem como através de decisões liminares proferidas
pelo juízo recuperacional. Ademais, cumpre aclarar que, também constam na lista
atualizada, que segue em anexo, as devidas cessões de crédito comunicadas nos autos,
e cuja habilitação para Assembleia Geral de Credores operou-se dentro do prazo legal.

Sobre a apresentação de listagem por empresa, novamente, informa a
Administração Judicial que a referida lista de credores já se encontra em seu website,
identificando cada empresa devedora, e será considerada para efeitos de votação com
cisão de lista por CNPJ, caso não haja aprovação do processamento em consolidação
substancial.

Repetindo o já exposto na derradeira petição da Administração Judicial, a
lista de credores não é estática, podendo, e devendo, sofrer alteração até que se
opere a consolidação do Quadro Geral de Credores, situação que ocorre, APENAS,
após o julgamento de todos os incidentes e homologação do fechamento de quadro pelo
juízo por decisão nos autos principais. Assim, o decote de credores já quitados, e
eventual inclusão de credores cujo julgamento de incidente operou-se, bem como
alterações decorrentes de cessões de crédito, não configura obrigatoriedade de
republicação do edital do art. 7º § 2º da Lei 11.101/2005, ou qualquer outro edital, a não
ser que estivéssemos diante de quadro geral já consolidado judicialmente, o que não é
o caso.

A corroborar o exposto acima, transposta a fase da Assembleia Geral de
Credores, passará a Administração Judicial a colacionar atualização periódica da lista
do QGC junto ao seu Relatório de Atividades, para fins de controle e acesso aos
credores, das inclusões de alterações oriundas de decisões judiciais que vêm sendo
proferidas nos milhares de feitos que tramitam no juízo recuperacional, em atenção à
recomendação nº 72 do CNJ. Tal medida visa uma melhor fiscalização do Plano de
Recuperação Judicial em sua fase de cumprimento.
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Registre-se, ainda, que, considerando o número vultoso de incidentes que
orbitam a presente Recuperação Judicial, credores com julgamentos de incidentes
recentes, seja através de liminar ou decisão terminativa do feito, sempre poderão se
habilitar para a AGC nos termos do edital do art. 36 da Lei 11.101/2005, dentro do prazo
legal, com o envio da documentação prevista em lei, através da chave
rjpersonal@cmm.com.br, informando a eventual mudança de classificação ou valor de
seu crédito diretamente à AJ, escudados nas respectivas decisões judiciais.

Ademais, passada a fase de Assembleia Geral de Credores, tais créditos
oriundos de decisões judiciais incidentais também poderão ser comunicados
diretamente à Administração Judicial, caso não constem das listas periódicas que
passarão a ser apresentadas junto aos Relatórios de Atividades, sendo essa
comunicação feita, igualmente, através de canal direto rjpersonal@cmm.com.br, tudo
isso visando evitar tumulto processual com comunicações extenuantes no feito principal.

As condutas acima delineadas prosseguirão até a fase de eventual
fechamento do Quadro Geral de Credores, com a sua consolidação através de decisão
judicial ou, sem prejuízo aos credores, até o encerramento da fase judicial da presente
Recuperação Judicial, período em que permanecerá sob a fiscalização da
Administração Judicial.
Por fim, e em última instância, caso o credor não promova a sua devida
habilitação retardatária de crédito em face da Recuperanda até a homologação da
consolidação do QGC, e reste excluído do processo recuperacional, valendo-se de
recentíssima decisão do STJ, poderá, ainda, promover a busca individual do seu crédito
através de ação ordinária pelo valor originário, sem novação, uma vez que não estaria
obrigado a se submeter à recuperação judicial da qual fora alijada a sua participação,
nos termos do REsp nº 1.873.572/RS.
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Esses eram os esclarecimentos a serem prestados ao Douto Juízo
Recuperacional, credores e terceiros interessados, se colocando a Administração
Judicial à total disposição através dos meios de contato acima delineados, bem como
em seu endereço fixo, Av. Almirante Barros, nº 97 – Grupo 801, Centro/RJ, no horário
de segunda à sexta, das 10 às 17 horas e através do nosso canal de telefone (21) 25330617.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Administradora Judicial do “Grupo Personal-Embrase”
Jamille Medeiros
OAB/RJ nº 166.261
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