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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
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
GERAIS

LTDA.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUARTZ SERVIÇOS

EM

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL,

EMBRASE

BRASILEIRA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

EMPRESA

EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, EMBRASE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
EM

RECUPERAÇÃO

EMPREENDIMENTOS S.A.

JUDICIAL

e

M.

BRASIL

PARTICIPAÇÕES

E

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Aos nove dias do mês de novembro de 2021, às 14:53 horas, no sistema online de
OrgamEssencial gerado com exclusividade para a reunião com transmissão e gravação
realizada

pelo

YouTube,

no

canal

da

AGC

Virtual,

no

https://www.youtube.com/channel/UCVMu-9u9MawXeRalZ1d-pdA/featured,

link
deu-se

início à Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, das sociedades
empresárias Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda.

em

Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n° 00.277.106/0001-37; Personal Service
Serviços Temporários Ltda.

em Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n°

06.538.378/0001-20; Quality C.O.M. Comércio de Equipamentos de Segurança
Eletrônica Ltda.

em Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n° 04.793.029/0001-29;

Quality Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

em Recuperação

Judicial, CNPJ/MF sob o n° 02.249.938/0001-75; Quartz Serviços Gerais Ltda.

em

Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n° 02.249.492/0001-89; Embrase Empresa
Brasileira de Segurança e Vigilância Ltda.

em Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o

n° 57.574.154/0001-04; Embrase Soluções em Segurança Eletrônica Ltda.

em

Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n° 04.532.722/0001-48; Empresa Brasileira de
Serviços Gerais Ltda.

em Recuperação Judicial, CNPJ/MF sob o n° 64.162.795/0001-

17 e M. Brasil Participações e Empreendimentos S.A.

em Recuperação Judicial,

CNPJ/MF sob n° 06.337.560/0001-12, em Segunda Convocação, sociedades em
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Recuperação Judicial deferida pelo MM Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Duque
de Caxias do Estado do Rio de Janeiro, Recuperação Judicial nº 004351408.2018.8.19.0021, com a presença da Administradora Judicial, Carlos Magno &
Medeiros Sociedade de Advogados, representada pela Dra. Jamille Medeiros, OAB/RJ
nº 166.261, do patrono das sociedades em Recuperação Judicial Dr. Marcelo Alves
Muniz, OAB/SP nº 293.743, e dos credores com créditos na Classe I
Classe III

Trabalhistas e

Quirografários, conforme lista em anexo, que fica fazendo parte integrante

deste documento. Iniciou-se a leitura do Edital de Convocação para a AGC, o mesmo
publicado no DJE em 04/10/2021. A Mesa foi composta da seguinte forma: Presidente
Dra. Jamille Medeiros, OAB/RJ nº 166.261; Secretária Dra. Simone Maia Natal, OAB/SP
nº 346.800, eleita entre os credores presentes. Ato contínuo, a Administradora Judicial
verificou a lista de presença da Assembleia, sendo constatado o seguinte quórum para
a sua instalação; 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) na classe trabalhista,
que representa 6,18% (seis vírgula dezoito por cento) dos valores presentes; classe III,
presença de 61,85% (sessenta e um vírgula oitenta e cinco por cento) na classe dos
quirografários, que representa 61,85% (sessenta e um vírgula oitenta e cinco por cento)
dos valores presentes; e na classe IV, 0,00% (zero por cento) na classe das
microempresas e empresas de pequeno porte, que representa 0,00% (zero por cento)
dos valores presentes, não havendo credores da classe II. A Administradora Judicial
declarou abertos os trabalhos às 15:10 e, nesta sequência, determinou que procedesse
a ordem do dia, qual seja: I) Consolidação Substancial; II) Aprovação, modificação ou
rejeição do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas sociedades empresárias
em Recuperação Judicial; II) deliberação de outras matérias que se tornem necessárias.
De início, consignou que foi admitido o ingresso da representante do Grupo Hyundai
Caoa, Dra. Simone Maia Natal, OAB/SP nº 346.800, em decorrência da decisão liminar
obtida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0077791-11.2021.8.19.0000. Igualmente
fora admitido o ingresso dos credores trabalhistas representados pelo Dr. Sergio Olavo,
OAB/RJ nº 176.798, em razão da decisão em lote oriunda do incidente de nº 003813581.2021.8.19.0021, para votar em nome de credores trabalhistas, bem como alterado o
crédito da Telefônica S.A., representada pelo Dr. Mateus de Moraes Reis, OAB/RJ nº
231.156, em razão da decisão em incidente de nº 0035633-09.2020.8.19.0021. Após os
esclarecimentos supra, a Administradora Judicial destacou que os documentos
importantes estão disponíveis no chat da plataforma online, iniciando a leitura do Edital
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de Convocação. Finda a leitura do Edital, fora indicado que quaisquer ressalvas que os
credores entendessem importantes fosse enviada à Administração Judicial para constar
como anexo da presente ata através do chat. Na sequência, A Administradora Judicial
facultou a palavra ao Dr. Marcelo Alves Muniz, OAB/SP nº 293.743, advogado da
Recuperanda, para expor o Plano de Recuperação Judicial, bem como para sustentar
oralmente quaisquer questões pertinentes à ordem do dia. Nessa esteira, o patrono das
recuperandas pugnou pela votação da suspensão dos trabalhos da AGC por 90
(noventa) dias, da seguinte forma: Primeiramente saudou a todos, falando em nome das
Recuperandas e ressaltando a diversidade dos credores, identificou-se possibilidade de
melhorias do PRJ, requerendo o prazo do art. 56, §9º da LRF para que antes da
apreciação da ordem do dia seja apreciada a suspensão dos trabalhos por 90 (noventa)
dias para retomada em 09 ou 10 de fevereiro de 2022, fixando como obrigação das
Recuperandas à apresentação do aditivo do PRJ quinze dias antes da próxima
convocação, contemplando assim o interesse dos credores e o soerguimento da
atividade empresarial, requerendo a AJ a votação do pedido. A AJ registra que a lista
de credores está nos autos e no site da Administradora Judicial, consolidada e separada
por devedora. Registra a AJ que a Lei permite a suspensão pelo prazo de 90 (noventa)
dias e pedindo a confirmação do representante das Recuperandas que irá utilizar o
prazo na sua totalidade, o que foi confirmado pelo patrono das Recuperandas, aduzindo
que a LRF autoriza o prazo improrrogável e que será votado o PRJ ao fim do prazo. A
AJ indica que não há óbice para o dia 10/02/2022 e a OrgamEssencial confirma a data
também. A AJ realiza explicação detalhada aos credores do que foi proposto para
votação, a fim de clarificar a suspensão da AGC e a sua finalidade, e que será aberta
votação online. Confirmada a data 10/02/2021. O representante das Recuperandas
registra que a representante do Banco do Brasil solicitou a realização no turno da
manhã, a AJ pediu escusas mas visto as liminares e ajustes finais o período da tarde
viabiliza a realização dos trabalhos. Expostos os argumentos supra, a Administradora
Judicial abriu a palavra aos credores acerca do pedido de suspensão, indicando que a
ordem de fala se daria via pedido no chat. Pela ordem, franqueou a palavra: Sr. Sandro
Bezerra Viana, CPF 003.184.487-18, registra que o PRJ é abusivo para os credores
trabalhistas visto que a opção deve ser em AGC, e a opção A é danosa ao credor,
questiona se é possível uma terceira via de pagamento aos credores. Dra. Priscila
Nazareth, OAB/RJ 123.441, registra que a recuperação judicial engloba todas as
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empresas do grupo e registra a questão do percentual do voto, ainda a demora no
pagamento e a dificuldade que isto impõe aos credores trabalhistas. A Sra. Michelle da
Silva Valério, CPF: 055.218.757-78, credora trabalhista, registra que os credores
trabalhistas seguirão sem receber os salários que são de direito, reiterando a questão
de ética e humanidade. O Dr. Brenno Mussolini Nogueira, OAB/SP nº 433.637,
representante do credor Unidas S/A, pede a consignar em ata a data de apresentação
do novo PRJ como compromisso para as Recuperandas. A Dra. Simone Natal, OAB/SP
nº 346.800, representante do Grupo Hyundai Caoa, pede que as Recuperandas
esclareçam melhor as negociações e condições de pagamento e o racional da
suspensão por noventa dias. Reitera o pedido de fixar data para apresentação do PRJ
nos autos e por fim questiona as formas de pagamento do PRJ atual e que o novo plano
não tenha os mesmos vícios. A Sra. Marluce Faustino de Amorim, CPF: 696.118.23720 registra que espera há muito tempo o pagamento. A Dra. Amanda Rangel, OAB/RJ
nº 225.275, representante Investicredi e Lecca, registra manifestação se as
Recuperandas irão se comprometer em melhorar as condições de pagamento. O Dr.
Sergio Olavo da Silveira Costa OAB/RJ 176.798, registra questão de ordem que sem a
votação da consolidação substancial não é possível realizar a suspensão, que nesta
data é necessário votar a consolidação por Recuperanda para decidir se há
consolidação ou não, o destino de cada empresa deve ser decido pelos credores de
cada empresa, é o que registra o patrono trabalhista. A AJ explica que, com o pedido
de suspensão não há abertura da ordem do dia e que a votação da suspensão se dará
em lista única nos termos que está nos autos na data de hoje. A suspensão será votada
com a lista de credores em quórum simples conforme determinação legal. Dr. Bruno
Ribeiro, OAB/RJ nº 134.550, representante de credora trabalhista, registra que
independente de adiamento ou não, que o principal é o conteúdo de um novo PRJ, aduz
que tem proposta a apresentar, e registra que o deságio de 90% (noventa por cento)
assusta os credores. Que é necessária uma sinalização de nova proposta para que haja
confiança. Sr. Ronaldo Guedes da Cunha, CPF: 596.698.107-87, credor trabalhista, se
manifesta contra o deságio e conta o adiamento. Dr. Luiz Cesar Martins, OAB/RJ, nº
231.167, requer que o representante das Recuperandas, que fosse feito proposta clara,
concreta e em linguagem acessível, registra que a questão do deságio deve ser clara.
Dra. Isabella Barros, OAB/RJ nº 146.164, registra que é necessária uma ponderação
quanto aos créditos trabalhistas e que a falta de consenso é prejudicial a todos e pede
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ao representante das Recuperandas se a suspensão será para melhoria das condições
e ainda registra as ilegalidades do PRJ, questiona como funciona a votação do PRJ, e
que um Plano aprovado é de extrema importância, e que as Recuperandas apresentem
novo PRJ com melhorias. A AJ, em atendimento, explica que a consequência da não
aprovação é a quebra das sociedades empresárias, com a busca de ativos para
pagamento das dívidas, registra, ainda, que no ato da votação do PRJ será explicado
com mais detalhe e cautela, inclusive pelos patronos das recuperandas. Quanto à
suspensão, a LRF agora permite a suspensão pelo prazo improrrogável de noventa dias
(art. 56 § 9º) e, havendo votação positiva para suspensão, em data posterior será aberta
a ordem do dia, com votação acerca da consolidação substancial (lista e plano único) e,
após, votação do PRJ. Sra. Rachel Ferreira Morgado, CPF: 081.827.237-60, credora
trabalhista, registra que está circulando entre os credores trabalhistas um aditivo ao
PRJ, e que isto poderia influenciar o adiamento. E que o deságio fica fora da realidade,
o que deve ser melhorado e que a melhora deveria ser esclarecida nesta mesma
convocação. Dra. Patricia Damata, OAB/RJ nº 108.990, representante da CEF, endossa
a fala da Dra. Isabella, na qual pede esclarecimentos a respeito da votação utilizando o
prazo máximo de noventa dias e eventuais consequências em relação a rejeição do
PRJ. Quanto à CEF, internamente por questões de governança pede que o PRJ seja
disponibilizado com trinta dias de antecedência. Sra. Michele Andrade, CPF:
056.074.827-23, credora trabalhista, pergunta se pode sair e votar pelo celular, a Organ
Essencial afirma que sim. Sra. Nathália Soeiro, CPF: 055.595.427-76, credora
trabalhista, registra que as Recuperandas não honraram os acordos anteriores e que
não concorda com a suspensão, e que de onde virão os recursos para pagamento do
PRJ, não concorda com o PRJ. Ainda, registra a falta de informação aos credores
trabalhistas. Sra. David Barboza, OAB/RJ nº 216.152, registra que não mobilizem os
credores para mostrar algo sem sentido, sendo o pedido de mais tempo e que seja
apresentada uma proposta de verdade e melhor, quem não tem como pagar hoje não
terá como pagar em trinta dias. Sr. Sandro Bezerra Viana, CPF: 003.184.487-18, credor
trabalhista, questiona que já há valores no fundo recuperacional. A AJ afirma que os
valores do fundo estão a favor dos valores trabalhistas, registra que este valor não seria
destinado diretamente aos credores trabalhistas, mas que em eventual falência este
valor seria dedicado ao pagamento do passivo registrando ainda a prioridade legal dos
créditos. Devolvida a palavra ao Dr. Marcelo, advogado das Recuperandas, que
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agradece a manifestação de todos os presentes, registra que sobre o cronograma, com
a retomada da AGC em 10/02/2022, se compromete a apresentar o PRJ nos autos em
26/01/2022, afirma que será constituída UPIs para pagamento dos credores. Em gesto
de empatia colocada pelo Sr. David, registra o estabelecimento junto com AJ a
apresentação até dia 20/12/2021, para que credores apresentem o que desejam
verificar no PRJ e que todas as propostas serão analisadas, mas que isto não se trata
de condicionante ou vinculante, e o que puder, será contemplado. Se referindo a Sra.
Priscila e Michele, aduz que é necessário levar em consideração que a RJ se iniciou em
2018, e que muitas foram as situações mundiais que repercutiram na capacidade de
pagamento, a crise sanitária, inclusive. O PRJ para ser factível tem que estar alinhado
com a geração de caixa das Recuperandas, e que a proposta apresentada será viável,
pois o descumprimento do PRJ tem como consequência a convolação em falência.
Explicou que a falência implica o fim da atividade e a venda de ativos, e que os ativos
de empresas que prestam serviço é justamente a força de trabalho, dito isto a falência
não seria benéfica. Fala ainda que esta RJ está com a segunda consultoria de negócios,
e que o prazo será utilizado para a melhoria do PRJ com a mas devida e lidima
transparência. Por fim, registra que tentaram apresentar aditivo e que este não se
encontra maduro para votação, ainda que as Recuperandas pudessem realizar o
levantamento do fundo foram transparentes no sentido que estes valores serão
dedicados ao pagamento dos créditos trabalhistas inscritos na recuperação judicial. O
pagamento de crédito trabalhistas e derivados de acidente de trabalho na falência,
devem aguardar o saneamento das dívidas extraconcursais e que na recuperação
judicial os credores trabalhistas não necessitam aguardar esta ordem. Dr. Marcelo fala
ainda que entende que o processo já tem uma certa maturidade e pede um voto de
confiança para que com a suspensão possam as Recuperandas apresentar um PRJ
com melhores condições de pagamento, reiterando que as Recuperandas estão à
disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários colocando-se à
disposição de todos credores e da Administração Judicial. Retomada a palavra, em
resumo, a AJ registra que todas as propostas podem ser apresentadas às recuperandas
nos autos até 20/12/2021, que o aditivo será protocolado nos autos até 26/01/2022, e a
continuação em AGC da segunda convocação se dará em 10/02/2022, no mesmo local
eletrônico e horário. Registra que será votada a suspensão da AGC para a retomada na
data de 10/02/2022. Passa a palavra a Dr Fabricio Passos para que explique a votação
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e, após, inicie a votação. O representante da OrgamEssencial, iniciou a explicação a
todos, acerca de como proceder à votação. Na sequência, declarou estar aberta a
votação para decisão acerca da suspensão da presente Assembleia Geral de Credores,
com continuação em 10/02/2022. Dr. Fabrício retomou a palavra e registrou que alguns
credores não registraram o voto chamando-os nominalmente, registrando que quem não
votou será computada pela abstenção, o que a AJ concordou. Assim, Dr. Fabrício
procedeu a chamada nominal de credores para computo do voto, daqueles que não
haviam votado. Após foi disponibilizada a lista de votos para conferência dos presentes.
Após a votação, Dr. Fabrício registrou que 91,48% dos credores votaram pela
suspensão, e que considerando as liminares a aprovação total é de 90,16% dos
credores votaram pela suspensão, restando aprovado a suspensão dos trabalhos pela
maioria dos credores. A AJ proclama o resultado pela suspensão, indicando que será
retomada em 10/02/2022, que os habilitados receberão o link no e-mail já cadastrado
em caso de modificação deverá ser comunicado vinte e quatro horas antes. O
representante da recuperanda registra que receberá as sugestões até 20/12/2021 e PRJ
juntado em 26/01/2022 aos autos O advogado da Recuperanda solicitou que registrasse
em Ata o fechamento do quórum de credores nesta data, tendo em vista que a
suspensão visa a continuidade da Assembleia Geral de Credores em data posterior e
não uma nova convocação, o que, nos termos legais, impede a habilitação de novos
credores. A AJ registra que todos os habilitados para esta convocação receberão o link
e que na próxima convocação será votada a consolidação em quórum simples e a
votação do PRJ em quórum qualificado. Registra a AJ que a transcrição do chat e das
manifestações enviadas a chave rjpersonal@cmm.com.br durante a presente AGC
integram a ata como anexo. Apurada a votação em tela, a Administradora Judicial
proclamou o seu resultado, informando que 91,48% dos votos foram pela suspensão,
restando assim a continuação da presente convocação marcada para a data de
10/02/2022, às 12:30 horas abertura e instalação às 14 horas. A abertura da sala virtual
12:30 horas e instalação às 14 horas, se dará nesta mesma plataforma, a ser instalada
com qualquer número de credores e créditos, nos termos da Lei 11.101/2005, devendo
o link de acesso ser remetido pela OrgamEssencial até um dia antes de sua realização.
Por fim, lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos credores
presentes, solicitando que o advogado da Recuperanda, Dr. Marcelo Alves Muniz,
OAB/SP nº 293.743, bem como dois membros credores votantes de cada classe a
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assinassem, nos termos do artigo 37, § 2º da lei 11.101/2005. Por fim, a Administradora
Judicial deu por encerrado os trabalhos às 19:03 horas, informando que a Ata será
juntada nos autos do processo da Recuperação Judicial, para cumprimento dos devidos
fins legais, juntamente com a lista de presença dos credores.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Jamille Medeiros, OAB/RJ nº 166.261
Dr. Marcelo Alves Muniz, OAB/SP nº 293.743
Advogado da Recuperação Judicial

-

Dra. Simone Maia Natal, OAB/SP nº 346.800
Secretária
Dra. Rachel Helena Ferreira Morgado, OAB/RJ 141.122
Representante em causa própria - Credora da Classe I
Marcio Martins da Silva RG - 1009148-5
Representante em causa própria - Credor da Classe I
Sra. Alessandra Andrilli, RG nº 33.606.439-1
Representante do Banco do Brasil - Credor da Classe III
Dr. Patricia Duarte Damato

OAB/RJ nº 108.990

Representante da Caixa Econômica Federal - Credor da Classe III

8

68973

68974

