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Título Link Local Autor

A redução salarial na recuperação
judicial de empresas: uma forma de
participação dos trabalhadores na gestão
da empresa.

https://jus.com.br/artigos/8297/a-re
ducao-salarial-na-recuperacao-judic
ial-de-empresas

Jus Navigandi Leonel Maschietto

O instituto da recuperação judicial e
seus reflexos na recuperabilidade dos
créditos originários de multas por
infração à legislação trabalhista.

https://jus.com.br/artigos/28051/o-i
nstituto-da-recuperacao-judicial-e-s
eus-reflexos-na-recuperabilidade-do
s-creditos-originarios-de-multas-por
-infracao-a-legislacao-trabalhista

Jus Navigandi Claudia Asato da
Silva Penteado

A Execução Trabalhista em casos de
Falência.

https://lucasferro70.jusbrasil.com.br
/artigos/1152652849/a-execucao-tra
balhista-em-casos-de-falencia

Jusbrasil Lucas Ferro

Recuperação Judicial Avianca Linhas
Aéreas.

https://vardojb.jusbrasil.com.br/arti
gos/848668386/recuperacao-judicia
l-avianca-linhas-aereas

Jusbrasil Osvaldo Lemes da
Silva Neto

Relações entre juízo universal de falência
e juízo do trabalho.

https://igordanielporto.jusbrasil.co
m.br/artigos/727431357/relacoes-en
tre-juizo-universal-de-falencia-e-jui
zo-do-trabalho-1

Jusbrasil Igor Daniel Pôrto

Falência e Recuperação de Empresa. https://jcsantana24.jusbrasil.com.br/
artigos/432901408/falencia-e-recup
eracao-de-empresa

Jusbrasil Juliana Santana

A Fazenda Pública diante da recuperação
judicial e da falência.

https://rogeriotadeuromano.jusbrasil
.com.br/artigos/1174653285/a-fazen
da-publica-diante-da-recuperacao-j
udicial-e-da-falencia

Jusbrasil Rogério Tadeu
Romano

Um estudo sobre a limitação de
pagamento de créditos trabalhistas na lei
de falências.

https://elianeribeiroadv.jusbrasil.co
m.br/artigos/1100169595/um-estud
o-sobre-a-limitacao-de-pagamento-
de-creditos-trabalhistas-na-lei-de-fa
lencias

Jusbrasil Eliane Ribeiro

Os direitos trabalhistas na recuperação
judicial e na falência.

https://raphaelfunchalcarneiro.jusbr
asil.com.br/artigos/903940238/os-di
reitos-trabalhistas-na-recuperacao-j
udicial-e-na-falencia

Jusbrasil Raphael Funchal
Carneiro
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Empresa em Recuperação Judicial e a
Execução do crédito trabalhista.

https://joseanecarvalhosouza.jusbra
sil.com.br/artigos/874719259/empr
esa-em-recuperacao-judicial-e-a-ex
ecucao-do-credito-trabalhista

Jusbrasil Joseane Carvalho de
Souza Santana

Resvista  LTR : Legislação do Trabalho :
Vol. 81, N. 8 (Ago. 2017); Suspensão da
Execução Contra Empresa em
Recuperação Judicial —
Redirecionamento da Execução aos Seus
Sócios

https://bibliotecadigital.trt7.jus.br/x
mlui/handle/bdtrt7/1828931

BDTRT7 Periódico LTR
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