
PDF Acrobat www.601waiverlawyers.com 1

Original page: QUADRO COMPARATIVO DO CAPITULO 7 vs. CAPITULO 13 DE FALENCIA

http://www.601waiverlawyers.com/page-461.QUADRO-COMPARATIVO-DO-CAPITULO-7-vs-CAPITULO-13-DE-FALENCIA.html

http://www.601waiverlawyers.com/page-461.QUADRO-COMPARATIVO-DO-CAPITULO-7-vs-CAPITULO-13-DE-FALENCIA.html


PDF Acrobat www.601waiverlawyers.com 2

 
PERGUNTAS 
 

CAPITULO 7 CAPITULO 13

Qualificações para
se submeter um
pedido:

Indivíduos, casais
casados, corporações
ou sociedades.s

Indivíduos casados ou
não-casados devendo
não mais que
$290,525 de débito
sem garantia e não
mais que $871,550 de
debito com garantia.
As sociedades e
corporações não são
permitidas.

Método para se
conseguir metas:

Liquidação de
propriedade não
protegida pelas
isenções e
reabilitação de
dívidas sem garantia.

Plano de pagamento
mensal a um trustee
seguido por uma
reabilitação do
devedor quando o
plano é terminado.

Duração de tempo
da
bancarrota/falência:

Tipicamente 3 a 4
meses da data de
pedido até a
reabilitação.

De 36 meses mínimos
(a menos que todas as
dívidas para serem
pagas através do
plano incluindo 100%
para credores sem
garantia tenha sido
pago) a 60 meses no
máximo.

Os credores são
pagos se:

Existem bens não-
isentos;

Algumas dívidas (mas
não necessariamente
todas as dívidas)
serão pagas através
do plano.

Fonte para
pagamento aos
credores:

Distribuição de
fundos obtidos pela
conversão de bens
não-isentos em
dinheiro.

Distribuição do
rendimento líquido do
devedor durante o
plano, depois de
deduzir as despesas
de sobrevivência. Às
vezes uma venda ou
refinanciamento de
bens póde também
ser usado.

Como, caso haja
algum, os fundos
disponíveis, serão
distribuidos aos
credores e em que
ordem:

Prioridade das
declarações sem
garantias (tipicante
impostos) serão pagos
primeiro. Qualquer
fundo remanescente
será pago pro-rata
(e.g.: a mesma
porcentagem será
paga) a todos os
gerais credores sem
garantia.

Prioridade das
declarações sem
garantias (impostos)
pagos pelo menos
100%. Declarações
gerais sem garantia
pagas como você
puder, mas não
menos que elas
ficariam no Capítulo
7. Declarações com
garantias de
pagamentos atrasados
em débitos a longo
prazo. Declarações
com garania que se
tornem devidas em
total dentro da
duração do plano são
pagas no total

Por favor, reconheça que essas são as afirmações em geral para as quais existem muitas
isenções demais complicadas para explicar aqui. Deveria ser construida ou assegurada
por conselhos jurídicos ou analistas e é usada unicamente ao risco do leitor.
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