INFORMAÇÕES SOBRE FALÊNCIA
A LEI DE FALÊNCIA É UMA LEI FEDERAL. ESTE DOCUMENTO FORNECE INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O QUE ACONTECE
EM UM CASO DE FALÊNCIA. AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE NÃO SÃO COMPLETAS. VOCÊ DEVE PROCURAR UM
ADVOGADO.
QUANDO VOCÊ PEDE FALÊNCIA
Você pode escolher o tipo de falência que mais satisfaz as suas necessidades (desde que você qualifique‐se para tal):
Chapter 7 (Capítulo 7) – Um administrador de falência é designado para tomar conta das suas propriedades.
Todas as propriedades que tenham valor serão vendidas ou transformadas em dinheiro para pagar os seus
credores. É possível que você fique com alguns itens pessoais e algum imóvel, dependendo da lei do Estado
onde você mora e das leis federais aplicáveis.
Chapter 13 (Capítulo 13) – Geralmente você pode manter a sua propriedade, mas você precisa ganhar um
salário ou ter algum tipo de renda fixa e regular e precisa concordar em pagar parte do que você recebe para
seus credores. O tribunal deve aprovar o seu plano de repagamento e seu orçamento. Um administrador de
falência é designado e sua responsabilidade é receber os pagamentos de você, pagar os credores e certificar‐se
que você vive de acordo com o seu plano de repagamento.
Chapter 12 (Capítulo 12) – Como no Chapter 13, mas é específico para famílias de fazendeiros e famílias de
pescadores.
Chapter 11 (Capítulo 11) – Este é mais usado para empresas. No Chapter 11, você pode continuar a operar a sua
empresa, mas os seus credores e o tribunal precisam aprovar o plano de repagamento de suas dívidas. Não há
nenhum administrador de falência, a não ser que o juiz decida que há necessidade de um administrador; se um
administrador é designado, controlará a sua empresa e suas propriedades.
Se você já entrou com pedido de falência usando o Chapter 7, talvez você possa mudar o seu caso para outro Chapter.
A sua falência pode ser reportada nos registros de crédito por até dez anos. A falência pode afetar a sua habilidade de
receber crédito no futuro.
O QUE É CANCELAR UMA FALÊNCIA E COMO FUNCIONA?
Uma das razões pelas quais as pessoas pedem falência é para conseguirem um “cancelamento”. Um cancelamento é
uma ordem do tribunal que declara que você não tem que pagar a maior parte das suas dívidas. Algumas dívidas não
podem ser liquidadas. Por exemplo, você não pode cancelar dívidas de:







maior parte dos impostos;
pensão de suporte ás crianças;
pensão alimentícia;
maior parte dos empréstimos para estudantes;
multas de origem jurídica (tribunais) e restituições criminais; e
ferimentos pessoais causados por dirigir bêbado (a) ou sob a influência de drogas.

O cancelamento aplica‐se somente às dívidas contraídas antes da data do pedido de falência. Além disso, se o juiz
descobrir que você recebeu dinheiro ou propriedade por fraude, as dívidas não são liquidadas.
É importante listar todas as propriedades e dívidas na sua lista de falência. Se você não listar uma dívida, por exemplo,
possivelmente esta dívida não será liquidada. O juiz pode também negar o seu cancelamento se você fizer alguma coisa
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desonesta em conexão com o seu caso de falência, tais como, destruir ou esconder propriedades, falsificar registros,
mentir ou desobedecer a uma ordem do tribunal.
Você pode somente receber um cancelamento no Chapter 7 uma vez a cada oito anos. Outras regras podem ser
aplicáveis se você receber um cancelamento previamente num caso de Chapter 13. Ninguém pode fazer você pagar uma
dívida que foi liquidada, mas você pode pagar voluntariamente qualquer dívida que desejar pagar. Você não precisa
assinar um acordo de reafirmação (veja abaixo) ou qualquer outro tipo de documento para fazer isso.
Alguns credores fazem uma retenção assegurada (por exemplo, o banco que tem a hipoteca da sua casa ou a empresa
de empréstimos que coloca um direito de retenção até o pagamento da dívida). Você não precisa pagar uma retenção
assegurada se a dívida é liquidada, mas o credor pode pegar a sua propriedade.
O QUE É UM ACORDO DE REAFIRMAÇÃO
Mesmo se uma dívida será liquidada, você pode ter alguns motivos especiais para querer prometer pagar. Por exemplo,
você pode querer fazer um acordo com o banco para ficar com o seu carro. Para prometer pagar a dívida, você precisa
assinar e entrar com um acordo de reafirmação em um tribunal. Os acordos de reafirmação têm regras especiais e são
voluntários. Não são exigidos pela lei de falência ou por qualquer outra lei. Os acordos de reafirmação:


precisam ser voluntários;



não podem ser um problema para a sua família;



precisam ser do seu interesse; e



podem ser cancelados a qualquer tempo antes que o tribunal emita o cancelamento da sua falência ou no prazo
de 60 dias que o acordo é levado ao tribunal, o que lhe der mais tempo.

Se você é um indivíduo e não é representado por um advogado, o tribunal pode fazer uma audiência para decidir se
aprova o acordo de reafirmação. O acordo não entra em vigor legalmente até que o tribunal o aprove.
Se você reafirmar o seu débito e depois não pagar, você fica com a dívida, como se não houvesse tido nenhuma falência.
A dívida não será cancelada e o credor pode tentar recuperar a dívida através de alguma propriedade que tenha um
direito de retenção ou uma hipoteca. O credor também pode processá‐lo judicialmente para recuperar a dívida que você
tem com ele.
SE VOCÊ DESEJA MAIS INFORMAÇÕES OU TEM ALGUMA DÚVIDA SOBRE COMO A LEI DA FALÊNCIA O AFETA, VOCÊ
DEVE PROCURAR UM ADVOGADO. O ADMINISTRADOR DE FALÊNCIA NÃO TEM A RESPONSABILIDADE DE DAR
NENHUM TIPO DE ACONSELHAMENTO LEGAL.
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