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Eco	Sistemas:	história	e	atividade	econômica.	



 

      



 





       

           











 

         









 



















           

           





 



   















 



   

    





            

          





          



    















            









           







 



      

   

 





          

             



           

           





 




 
            
 
               

        















          









          

       






        
          

          



    

Recuperação	e	Falência


	
	




          

        
         

         
          

         
      
   

          
          

        



        













      
          




Falências	 &	 Recuperações	 de	
Empresas.



         

"principal	 estabelecimento	 do	 devedor"       
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ponto	central	de	seus	negócios,	de	onde	partem	todas	as	ordens,	
onde	 atua	 concretamente	 o	 comando	 empresarial	 e	 seu	 corpo	
diretivo         
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A	construção	jurisprudencial	da	recuperação	judicial	de	empresas.




 













          

           







 

            





  




  
   
Grupos	de	sociedades	e	recuperação	judicialProcesso	Societário


 

          
          




















    
     


       


         
    
        
 TJRJ
     
        


Trecho	do	voto  
      




           
          
         
      


         

      
       
      







        
           
















 



 

            

            









         











Inadimplemento	dos	órgãos	públicos	e	deterioração	macroeconômica	que	justificam	

a	atual	crise.	
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Medidas	de	reestruturação	que	vêm	sendo	implementadas
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