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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,
nomeada Administradora Judicial por esse MM Juízo, nos autos da recuperação judicial
do GRUPO PERSONAL/EMBRASE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, do qual são
integrantes

as

sociedades

empresárias:

PERSONAL

SERVICE

RECURSOS

HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CNPJ/MF n° 00.277.106/0001-37; PERSONAL SERVICE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF n° 06.538.378/0001-20; QUALITY
C.O.M. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. –
EM RECUEPRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF n° 04.793.029/0001-29; QUALITY
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.

– EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF n° 02.249.938/0001-75; QUARTZ SERVIÇOS
GERAIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF n° 02.249.492/0001-89;
EMBRASE EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL,

CNPJ/MF

n°

57.574.154/0001-04;

EMBRASE

SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CNPJ/MF n° 04.532.722/0001-48; EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS
LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ/MF n° 64.162.795/0001-17 e M.
BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CNPJ/MF n° 06.337.560/0001-12, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, nos termos das decisões fls. 58.623/58.626, 60.699/60.704 e
63.271/63.275, realizar a juntada aos autos do Quadro Geral de Credores – QGC, após
a depuração, com respectivos ajustes, que será a lista oficial de credores para fins de
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exercício do direito de voz e voto na assembleia geral de credores, nos termos do art.
39, caput, da Lei 11.101/2005.

I. DO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA A DEPURAÇÃO DA LISTA DE
CREDORES

Incialmente, registramos que a depuração da lista de credores, com os
respectivos ajustes realizados por esta Administração Judicial, que resultaram no
Quadro Geral de Credores Consolidado, ora colacionado aos autos, tem como
responsáveis técnicos Jamille Medeiros de Souza, OAB/RJ nº 166.261; Bárbara Coêlho
da Gama Santos, OAB/RJ 235.223 e André Luis de Carvalho Bittencourt, CRC/BA nº
018950/O-0 “S-RJ”.

Às fls. 58.623/58.626, este Juízo exarou a primeira decisão determinando a
depuração do QGC. Desta decisão, a Recuperanda enviou tranches de documentação,
divididos em remessas que, em uma análise inicial, continham falhas na organização do
preenchimento da planilha de informações e na apresentação de documentos.

Após a decisão fls. 60.699/60.704, a Recuperanda apresentou uma lista
consolidada, juntada aos autos às fls. 62.906/62.947, e enviou de forma administrativa,
através de link do Google Drive, contendo a documentação pertinente, que foi
considerada para os trabalhos de depuração e adequação do QGC. Ainda, com o último
adiamento nos termos da decisão fls. 63.271/63.275, fora apresentada de forma
administrativa uma lista complementar com 248 registros e respectiva documentação
disponibilizada, igualmente, através do Google Drive.

Cabe registrar que toda documentação apresentada pela Recuperanda foi
enviada por seu patrono, o qual presume de veracidade e autenticidade nas informações
prestadas.

Com isto, tendo em vista que a depuração fora determinada com o fito de
garantir o exercício de voz e voto em Assembleia por aqueles que de fato possuem este
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direito, foram consideradas as informações prestadas em planilha pela Recuperanda,
além da documentação, atentando-se que, no feito recuperacional, conjuntamente com
a inicial nos termos do art. 51, inc. III, da Lei 11.101/2005, a informação da dívida é
colacionada de forma unilateral pela Recuperanda. Assim, fundada na já mencionada
presunção de veracidade e autenticidade que gozam os patronos da Recuperanda,
sempre que foi possível realizar a conciliação de informações e documentos, a fim de
realizar a depuração do QGC, a informação prestada foi acolhida.

Assim, a depuração procedeu da seguinte forma: ao analisar as planilhas,
cada registro foi conferido com a lista de credores do art. 7º, §2º da LRF, e, após,
realizada a conferência e conciliação da informação planilhada e documentação, foi
alcançando o ajuste necessário.

Esclarecidas as informações procedimentais da depuração, passamos ao
registro das análises:

II. RESUMO DOS RESULTADOS DO TRABALHO DE DEPURAÇÃO DA LISTA DE
CREDORES

O trabalho de depuração do quadro geral de credores, além das planilhas e
documentação enviadas à Administradora Judicial, conforme decisão deste Juízo,
também abarcou as informações apresentadas nos autos pelo SESC.

Inicialmente, quanto aos valores pagos pelo SESC, informados às fls.
56.702/56.707 e fls. 59.994/59.946, foram apresentados 72 registros, que totalizam o
valor de R$ 2.164.300,01. Em referência aos incidentes ajuizados, não constava
nenhum Credor informado pelo SESC. Quanto a verificação ante a 2ª Lista de Credores,
do art. 7º, § 2º, da LRF, resulta que 58 registros constavam no QGC e foram realizados
os ajustes pertinentes.

Além de todo o exposto supra, o trabalho de análise da documentação foi
realizado tendo como guia, igualmente, cada registro da planilha apresentada fls.
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62.906/62.947. Nesta planilha haviam inicialmente 2.773 registros, sendo que 761 em
duplicidade, os quais foram automaticamente desconsiderados, totalizando assim 2.012
registros válidos para conferência. Por fim, foram realizados ajustes no QGC referentes
a 1.973 registros.

Prosseguindo, ressaltamos que consta na lista depurada, acrescendo ao
cruzamento de planilhas já delineados, todos os credores com respectivos valores
sentenciados por esse douto juízo nos incidentes (habilitações e impugnações), em
reprodução aos exatos termos das sentenças, cuja intimação fora cientificada à
Administradora Judicial através de ciência enviada até o dia 30/09/2021. Durante a
depuração, foi levantado, dentre os incidentes do TJ RJ com manifestação desta
Administração Judicial, todos os sentenciados com valores a serem ajustados no QGC,
somando um total de 244 credores com alteração de valor de crédito, e outros 28
credores com inclusão de crédito inédito no QGC, totalizando assim 272 sentenças de
efetiva alteração no Quadro.

Acerca

dos

créditos

alterados/incluídos

nos

incidentes

de

impugnação/habilitação, cujas sentenças sejam prolatadas doravante, destacamos que
o referido trabalho de depuração de lista prosseguirá, nos termos legais, e
recomendação 63 do CNJ, até a data do encerramento da fase judicial da presente
recuperação judicial.

III. DA SUB-ROGAÇÃO DE VALORES NO QGC

Em referência a sub-rogação, e eventual inscrição em QGC dos credores
sub-rogados, conforme entendimento entabulado pelo STJ no REsp nº 1.873.572/RS,
destacado abaixo, a habilitação do crédito na recuperação judicial é uma faculdade do
credor. Nesta toada, os credores que realizaram o pagamento de valores, na condição
de devedores solidários ou subsidiários, devem proceder a habilitação do seu crédito
por meio de incidente apenso aos autos, para devida substituição no quadro geral de
credores, ou pugnar pelo aditamento ao respectivo incidente de habilitação/impugnação
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já eventualmente deflagrado, pois contarão com a aquiescência de inclusão desta AJ, e
obterão sentença de reconhecimento legal do crédito.

RECURSO

ESPECIAL.

NEGATIVA

DE

RECUPERAÇÃO

PRESTAÇÃO

JUDICIAL.

JURISDICIONAL.

INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF.

DISSÍDIO

MONOCRÁTICA.

JURISPRUDENCIAL.

IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO

HABILITAÇÃO

RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR.
PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO.
DATA

DO

PEDIDO.

LIMITAÇÃO.

DESCABIMENTO.

SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. 1. Ação ajuizada em
17/12/2012. Recursos especiais interpostos em 18/12/2019 e
8/1/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/5/2020. 2. Os
propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve negativa
de prestação jurisdicional; (ii) se é possível ao credor aguardar
o encerramento da recuperação judicial da devedora para cobrar
seu crédito; e (iii) se a atualização dos valores devidos pela
recuperanda encontra termo na data em que foi formulado o
pedido de recuperação judicial. 3. Devidamente analisadas e
discutidas

as

questões

de

mérito,

e

fundamentado

suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
matéria em debate, não há que se falar em negativa de
prestação jurisdicional. 4. A deficiência na fundamentação do
recurso especial importa o seu não conhecimento quanto às
respectivas questões jurídicas. 5. Não se admite a invocação de
decisão

unipessoal

para

comprovação

de

dissídio

jurisprudencial. 6. A habilitação retardatária de crédito é
providência que incumbe ao credor, mas a este não se
impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para
prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que
lhe assegura a lei. Precedentes. 7. A limitação da atualização
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dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei 11.101/05 constitui
determinação que concerne, unicamente, àqueles créditos que
constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores na
forma do art. 7º, § 1º, da mesma lei (ou seja, após deferido o
processamento da recuperação). 8. A situação dos autos, no
entanto, é diversa, haja vista o interesse manifestado pelo credor
de não habilitar seu crédito na ação recuperacional. Assim, não
se tratando de crédito que será pago de acordo com o plano de
soerguimento, não pode incidir sobre ele disposições que se
destinam, exclusivamente, àqueles que a ele se submetem. A
presença de situação fática diversa daquela contida na norma
de regência obsta a incidência da consequência jurídica nela
prevista. 9. Nesse panorama, tendo os credores recorrentes, na
espécie, optado por aguardar o encerramento da recuperação
judicial para perseguir seu crédito, não há razão jurídica apta a
autorizar a limitação da atualização do montante da dívida
somente até a data do pedido. RECURSO ESPECIAL DE OI S/A
NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DE ANADIR E
OUTRO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp
1873572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021) (Destaques
aditados)

IV. CONCLUSÃO

Os trabalhos de depuração do Quadro Geral de Credores, envolveram um
total

de 4.634 comprovantes

de

pagamento

enviados,

e que,

totalizaram

aproximadamente 11.500 páginas de documentação, as quais todas foram analisadas
por esta Administração Judicial.

Por fim, segue abaixo em destaque o quadro resumo de valores
correspondentes a lista de credores ora juntada:
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QUADRO RESUMO CONSOLIDADO
GRUPO PERSONAL/EMBRASE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CLASSIFICAÇÃO

Valor em R$

Classe I - Trabalhistas

R$122.423.968,19

Classe III - Quirografários

R$128.085.785,72

Classe IV - Microempresas e
empresas de pequeno porte

R$3.860.545,81

Total geral

R$254.370.299,72

Assim, diante de todo o quanto relatado na presente manifestação, esta
Administradora Judicial colaciona aos autos a lista de credores depurada, a qual requer
que este Douto Juízo declare como oficial para fins da realização da Assembleia Geral
de Credores, nos termos do art. 39, caput, da LRF.

Em tempo, a Administradora Judicial permanece à disposição da
Recuperanda, Credores, Ministério Público e demais interessados para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2021.

CARLOS MAGNO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Administradora Judicial do Grupo Personal/Embrase
Jamille Medeiros de Souza
OAB/RJ nº 166.261
BARBARA
COELHO DA
GAMA SANTOS
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