
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers to Common Bankruptcy Questions, Braz. Portuguese 

Respostas a perguntas comuns 

sobre falência 

Declarar falência é uma decisão séria. Dê 

entrada em um processo de falência somente 

se for a melhor maneira de lidar com seus 

problemas financeiros. Este material aborda 

apenas algumas partes do processo de 

falência. Se você ainda tiver dúvidas, 

consulte um advogado de falência. 

O que é a falência? 

A falência oferece a oportunidade de um 

novo começo financeiro. Deve-se dar 

entrada no processo em um tribunal federal 

de falências. Dar entrada em um processo de 

falência faz com que todos os credores 

parem de pedir dinheiro e cobrar dívidas. A 

entrada no processo de falência faz com que 

alguns credores parem de ficar atrás de você 

novamente. Para outros, isso só os detém 

por algum tempo.  

O que o processo de falência poderá fazer 

por mim? 

Ao declarar falência, você poderá:  

* Livrar-se da maioria ou de todas as 

suas dívidas. Esta é uma “quitação” 

das dívidas, que oferece a você um 

novo começo financeiro. 

* Encerrar a execução de dívidas 

imobiliárias da sua casa ou casa pré-

fabricada e dar tempo para efetuar os 

pagamentos que estiverem faltando. (A 

falência não elimina os financiamentos no 

seu imóvel, a menos que você pague a 

dívida ou desista do imóvel). 

* Interromper a penhora de salário, 

acosso por cobrança de dívidas e ações 

judiciárias de cobranças de dívidas.  

* Interromper o desligamento de 

serviços de utilidades públicas ou fazer com 

que os serviços sejam restaurados. 

* Contestar credores que tenham 

mentido ou enganado você ou que estejam 

tentando coletar mais dinheiro do que o 

devido. 

O processo de falência não poderá: 

A falência não poderá resolver todos os 

problemas financeiros, pois não é uma 

escolha adequada para todos. Na falência, 

você não poderá: 

* Livrar-se de algumas dívidas como 

empréstimos automobilísticos e 

financiamentos residenciais e ainda manter 

seu carro ou sua casa. Os credores que 

efetuam estes empréstimos são “credores 

garantidos” e seu carro ou sua casa são 

considerados “imóveis protegidos”.  

Na falência, você poderá fazer com que os 

credores garantidos aceitem pagamentos ao 

longo do tempo para recuperar o atraso em 

pagamentos que estiverem faltando. Ou você 

poderá forçar o credor a reaver a imóvel, de 

maneira que você não deva mais dinheiro. 

Geralmente, não é possível continuar a ser 

proprietário de imóveis protegidos a menos 

que você quite a dívida. 
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* Livrar-se de alguns tipos de dívida.  

Por exemplo: pensão alimentícia para os 

filhos ou entre os cônjuges, a maioria dos 

empréstimos estudantis, pedidos de 

restituição, multas e a maioria dos impostos. 

* Proteger cossignatários com 

relação às dívidas. Um parente ou amigo que 

tiver obtido um empréstimo ainda poderá ter 

que pagar a totalidade ou parte do 

empréstimo se você quitar a dívida. 

* Livrar-se das dívidas que você 

ainda terá após dar entrada no processo de 

falência. 

Em que tipo de falência você deverá dar 

entrada? 

Existem quatro tipos de casos de falência: 

* O Capítulo 7 é uma falência 

“direta” ou “liquidação”. Você deverá 

desistir de imóveis que não estiverem 

“isentos”. O imóvel é vendido para pagar os 

credores. As isenções protegem o imóvel de 

ser vendida. As pessoas que derem entrada 

na falência de tipo Capítulo 7 geralmente 

mantêm todos os bens. Geralmente, apenas 

os imóveis muito valiosos são reavidos.  

* O Capítulo 11 é uma 

“reorganização”, usada por empresas e 

indivíduos com grandes dívidas. 

* O Capítulo 12 se destina a 

pescadores e produtores familiares.  

* O Capítulo 13 permite pagar todas 

ou parte das dívidas durante 3-5 anos e 

também é “reorganização”. 

A maioria das pessoas dá entrada em 

falências de Capítulo 7 ou 13. Você poderá 

dar entrada como indivíduo ou casal. 

Capítulo 7 (falência direta) 

Em uma falência tipo Capítulo 7, você pede 

que o judiciário quite suas dívidas em troca 

de desistir do seu imóvel. Você apenas 

desiste de imóveis que não estiverem 

“isentos”. Geralmente, todos os seus 

imóveis estão isentos. Imóveis que não 

estiverem isentos são vendidos para que o 

dinheiro possa pagar os credores.  

Você não poderá ficar com sua casa ou seu 

carro em um caso tipo Capítulo 7 se estiver 

com os pagamentos atrasados. Seu imóvel 

poderá ser reavido por financiadores e 

credores de empréstimos automobilísticos 

poderão reaver seu imóvel para pagar a 

dívida, se você não quitá-la. 

Nem todo mundo poderá dar entrada em um 

caso tipo Capítulo 7. Se sua renda for acima 

da renda familiar média em Massachusetts, 

você deverá dar entrada em um caso de 

Capítulo 13. Por exemplo, em 2017, sua 

renda não poderá ser mais do que 

US$ 112.235,00 para uma família de quatro 

pessoas. Se sua renda estiver acima deste 

limite, você deverá preencher um formulário 

especial. O formulário dará informações 

detalhadas sobre sua renda e despesas. O 

Tribunal de Falências poderá decidir que 

você não poderá dar entrada em um caso do 

Capítulo 7, se você tiver dinheiro suficiente 

para pagar credores não protegidos. 

Capítulo 13 (reorganização) 

Em um caso do Capítulo 13, você poderá 

manter imóveis valiosos, como a sua casa e 

seu carro. Você deverá apresentar um 

“plano” ao judiciário, mostrando como 

pretende recuperar os pagamentos que 

estiverem atrasados. Você deverá fazer 

pagamentos extras ao judiciário a cada mês 

para recuperar o atraso nos pagamentos que 

estiverem atrasados. Este é um plano de 

pagamento. Se você puder se recuperar da 

maneira acima, você poderá ficar com a sua 

casa ou o seu carro e você terá de três a 
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cinco anos para se recuperar. Você também 

deverá pagar as contas regulares em dia, tais 

como as de financiamento, serviços de 

utilidade pública e comida. 

Considere dar entrada uma falência tipo 

Capítulo 13, caso: 

* For proprietário e poderá perder a 

sua casa por causa de pagamentos que 

estiverem atrasados; 

  * Estiver atrasado nos pagamentos, 

mas que conseguirá pagar se tiver mais 

tempo;   

* Tiver um imóvel valioso que não 

estiver isento, mas você poderá ter recursos 

para pagar os credores com os seus 

rendimentos. 

Para que um caso de falência tipo Capítulo 

13 funcione, você deverá ter renda suficiente 

durante o caso para: 

* Pagar as contas regulares, inclusive 

moradia e alimentação 

* Economizar dinheiro extra para 

pagar o plano de pagamentos e quitar outras 

dívidas.  

Quanto custa dar entrada na falência? 

Custa US$ 335,00 para dar entrada em um 

processo de falência tipo Capítulo 7 e 

US$ 310,00 para dar entrada em um caso de 

falência tipo Capítulo 13. O preço é o 

mesmo para um indivíduo ou para um casal.  

O judiciário poderá permitir que você pague 

a taxa de entrada do Capítulo 7 ou 13 em 

pagamentos menores no futuro, se não puder 

pagar tudo de uma vez. Ao contratar um 

advogado, você também deverá pagar os 

honorários do advogado. 

Existe a possibilidade de não pagar nenhuma 

taxa para dar entrada em um caso do 

Capítulo 7. Você só poderá pedir ao juiz que 

dispense a taxa se: 

* Não puder pagar a taxa de depósito ao 

longo do tempo, e;  

* Sua renda familiar for inferior a 150% das 

diretrizes de pobreza federal. Por exemplo, 

em 2017, o limite para uma família de 

quatro é de US$ 36.900,00. 

A taxa para dar entrada no processo nunca é 

grátis em um caso tipo Capítulo 13. Você 

poderá pagá-la na íntegra ou em parcelas. 

O que é necessário fazer antes de dar 

entrada na falência? 

Você deverá fazer um curso de 

planejamento financeiro e aconselhamento 

de crédito aprovado por uma agência de 

aconselhamento de crédito em não mais de 

180 dias antes de dar entrada na falência. A 

agência de aconselhamento oferecerá 

maneiras de lidar com os problemas de 

dinheiro. Eles também examinarão seu 

orçamento com você. Você poderá realizar o 

aconselhamento pessoalmente, por telefone, 

ou pela internet. Para dar entrada no 

processo de falência, você deverá ter um 

certificado da agência comprovando o 

aconselhamento antes de dar entrada no 

processo de falência.  

A maioria das agências cobra entre 

US$ 30,00 e US$ 50,00 para 

aconselhamento preliminar. Se você não 

puder pagar a taxa para dar entrada na 

falência, peça um desconto ou peça para 

fazer o curso de graça.  

Algumas agências aprovadas oferecem 

planos de administração de dívidas (DMP). 

O DMP é um plano para pagar algumas ou 

todas as dívidas. A agência de 
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aconselhamento enviará um pagamento 

mensal que ela usará para pagar os credores. 

Você precisará de dinheiro suficiente a cada 

mês para poder pagar: aluguel, 

financiamento, serviços de utilidade pública, 

alimentação e outras necessidades. Não faça 

um plano de administração de dívidas, se 

você não tiver dinheiro suficiente para pagá-

las ao pagar a mensalidade do plano. Os 

planos de administração de dívidas são úteis 

para algumas pessoas. Para outras, eles são 

uma péssima ideia. Não faça um DMP, se 

isso não resolverá seus problemas de 

dinheiro. Se você estiver pensando em um 

DMP, lembre-se: 

* A falência pode ser a melhor escolha. 

* Se você fizer um plano de administração 

de dívida que não puder pagar, você poderá 

ter que dar entrada na falência. Se isso 

acontecer, uma cópia do DMP estará 

associada ao seu caso de falência. 

* Algumas agências aprovadas de 

aconselhamento de falência não oferecem 

DMPs.   

Consulte um advogado antes de fazer o 

curso de aconselhamento de crédito. Um 

conselheiro de crédito não poderá dar 

conselhos legais. Mas um advogado poderá 

ajudá-lo a descobrir se a falência é a melhor 

escolha. Um advogado também poderá dar 

ideias para resolver seus problemas 

financeiros.  

Um advogado poderá dar uma lista de 

agências de aconselhamento de crédito 

aprovadas, ou você poderá encontrar uma no 

site: http://www.usdoj.gov/ust. 

Quais imóveis poderei manter? 

Em um caso tipo Capítulo 7, você poderá 

“isentar” todos os bens. As isenções são 

listas de itens, dinheiro e renda que os 

credores não poderão tomar. Estes itens não 

são tomados para pagar os credores. As 

isenções são diferentes em cada estado. 

Você usará as isenções do estado onde tiver 

morado por dois anos antes de declarar 

falência. Se você morasse em outro estado, 

talvez você precisasse usar as isenções de 

onde tiver morado há pouco mais de dois 

anos.  

Em Massachusetts, você poderá usar as 

isenções federais ou estaduais. 

As isenções federais de falência incluem: 

* US$ $22.975,00 em capital próprio 

na sua casa. O capital próprio é o montante 

que é seu sem um penhor sobre ele. Se você 

tiver vendido a casa, é a quantidade recebida 

após pagar a hipoteca e penhores; 

* US$ 3.675,00 em capital próprio 

do seu carro;  

  * US$ 575,00 por item em quaisquer 

bens domésticos até um total de 

US$ 12.250,00;  

* US$ 2.300,00 em itens necessários 

ao seu trabalho (ferramentas, livros, etc.);  

* US$ 1.225,00 em qualquer imóvel, 

além de parte da isenção não usada na sua 

casa, até US $11.500,00;  

* Seguro social, seguro-desemprego, 

benefícios de veteranos de guerra, 

assistência pública e renda de aposentadoria 

— em qualquer quantidade. 

Calcule o dobro destes montantes das 

isenções para um casal que der entrada no 

processo junto.  

As isenções de Massachusetts incluem: 

* US $500.000,00 de capital próprio 

em sua casa se você der entrada em um 

http://www.usdoj.gov/ust
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imóvel rural. Se você for proprietário e não 

tiver apresentado uma declaração, peça ao 

seu advogado para ajudar a você a dar 

entrada antes de dar entrada no processo de 

falência. 

* Automóvel – no valor de até 

US$ 7.500,00 em valor de revenda ou 

US$ 15.000,00, se você for idoso ou 

deficiente.  

* Dinheiro e poupança – até 

US$ 2.500,00, além de salários e dinheiro 

recebido como assistência pública.  

* Móveis domésticos até 

US$ 15.000,00.  

* Um computador e uma televisão.  

* Isenção “curinga” entre 

US$ 1.000,00 e US$ 6.000,00 de isenções 

não usadas.  

* Dinheiro para serviços de utilidade 

pública – US$ 500,00.  

O valor do imóvel em falência não é o 

quanto você tenha pago por ele, mas sim o 

que custa para comprar o item usado. O 

montante será quase sempre menor do que 

você pagou, especialmente móveis e carros. 

Para manter um item, uma isenção só deverá 

ser suficiente para proteger o patrimônio no 

imóvel. Compare a quantidade de isenções 

para o valor usado do item menos o dinheiro 

que você deve em financiamento ou 

garantias reais. Por exemplo, se você tiver 

uma casa de US$ 50.000,00 e dever 

US$ 40.000,00 de financiamento, você terá 

US$ 10.000,00 de capital próprio. Você 

poderá proteger uma casa de US$ 50.000,00 

com uma isenção de US$ 10.000.00.  

As isenções não farão com que um titular no 

financiamento ou credor de empréstimo do 

carro tomem a imóvel, se você tiver atrasado 

os pagamentos. Você só poderá manter o 

imóvel se você tiver pagamentos atrasados 

em um caso tipo Capítulo 13. Para manter o 

imóvel, você deverá pagar os pagamentos da 

hipoteca ou penhores regulares.  

O que acontecerá à minha casa e meu carro 

se eu der entrada na falência? 

A maioria das pessoas não perderá a casa ou 

carro durante a falência se: 

 mantiver os pagamentos em dia e;  

 o capital próprio no imóvel será 

totalmente isento. 

Mesmo que o imóvel não estiver isento de 

tudo, você poderá mantê-lo se você pagar 

valores não isentos em um caso tipo 

Capítulo 13. 

Alguns credores podem ter um “interesse de 

segurança” em sua casa, carro ou outros 

bens pessoais. Isto significa que você deu 

àquele credor uma hipoteca ou penhor sobre 

o imóvel em troca de um pedido de 

empréstimo. A dívida segura é diferente de 

outras dívidas e a falência não faz com que 

os interesses de segurança vão embora e 

deixem você ficar com a imóvel. Se você 

não pagar a dívida, o credor poderá vender o 

imóvel para pagar a dívida.  

Um caso de 13 Capítulo oferece ferramentas 

para manter o imóvel que garantiu a dívida 

nele. Você pode ser capaz de proteger o 

imóvel, ao pagar ao credor o valor do 

imóvel em vez do total do montante em 

dívidas de empréstimo. Ou você poderá usar 

a falência tipo Capítulo 13 para recuperar o 

atraso em pagamentos atrasados e fazer com 

que os pagamentos fiquem em dia. 

Você também poderá manter o 

imóvel protegido em uma falência tipo 

Capítulo 7. Você poderá concordar em 
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continuar pagando as dívidas até que sejam 

pagas na íntegra. Ou você poderá pagar o 

credor de uma vez pelo valor que o imóvel 

vale.  

Ao concordar em dar ao credor seus bens 

domésticos, se você não pagar um 

empréstimo, normalmente ficará com o 

imóvel sem fazer quaisquer pagamentos a 

mais. Isto só é verdade se você tiver 

concordado com isso depois de ter 

comprado os itens.  

Em ou um caso tipo Capítulo 7 ou 13, se 

houver fraude ou o credor agir mal, você 

poderá ser capaz de disputar a dívida e 

poderá ter que pagá-la.  

Posso ser proprietário de um imóvel após 

a falência? 

Sim, você poderá manter seu imóvel isento e 

futuros imóveis que adquirir após dar 

entrada na falência.  

Os credores poderão tomar meu dinheiro 

e bens após a falência? 

Dentro de 180 dias após você dar entrada no 

caso se você receber fundos de herança não 

isenta, liquidação de imóvel ou dinheiro de 

seguro de vida, estes fundos poderão ser 

tomados para pagar os credores. 

Após a quitação, qualquer imóvel garantido 

que você for pago pode ser tomado pelo 

credor para pagar a dívida. 

Você ainda deverá qualquer dívida que não 

tiver sido apurada, como a maioria dos 

empréstimos estudantis. O credor ainda 

poderá processá-lo para tomar parte do seu 

salário e recolher o dinheiro, se você parar 

de pagar. 

 

A falência acaba com todas as minhas 

dívidas? 

Sim, na maioria das vezes. Mas a falência 

não acaba com: 

* Dinheiro devido de pensão alimentícia 

para menores ou entre os cônjuges;  

* A maioria das multas e penalidades 

devidas a agências de governo;  

* A maioria dos impostos e dívidas para 

pagar impostos que não podem ser quitados;  

* A maioria dos empréstimos estudantis, a 

menos que você possa demonstrar judiciário 

que reembolsá-los é uma “dificuldade 

financeira”;  

 * Dívidas não listadas no pedido de 

falência;  

 * Empréstimos que tiverem informações 

falsas para o credor, que razoavelmente 

tenha se baseado nele para conceder o 

empréstimo;  

 * Dívidas resultantes de danos “intencionais 

e malicioso”;  

 * Dívidas por dirigir embriagado; 

* Financiamentos e outros penhores que não 

forem pagos no processo de falência. O 

processo de falência eliminará as dívidas se 

você desistir do imóvel. 

 

Deverei comparecer em juízo? 

Geralmente não. Na maioria dos casos, você 

só deverá ir a uma “reunião de credores”. Na 

reunião dos credores você se reunirá com o 

administrador da falência e, por vezes, 

alguns dos credores. Geralmente, esta 

reunião é rápida. Algumas perguntas serão 
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feitas sobre os formulários de falência e sua 

situação financeira. Seu advogado 

comparecerá com você. 

Você poderá ter que comparecer em juízo, se:  

*houver algum problema  

*se você estiver lutando com uma 

dívida, ou  

*se você não se pagar a dívida 

segura em dia.  

Em um caso de falência tipo Capítulo 13, 

você também poderá ter que comparecer em 

juízo para uma audiência quando o juiz 

aprovar o plano. Se você precisar 

comparecer em juízo, você receberá o aviso 

de data e hora do judiciário e/ou do seu 

advogado. 

O que mais devo fazer no meu caso? 

Após dar entrada no seu caso, você deverá 

fazer um segundo curso de aconselhamento 

crédito. Este é um curso de finanças pessoais 

e leva cerca de duas horas. Você poderá 

fazer o curso pessoalmente, pela internet 

(geralmente, um vídeo), ou pelo telefone. 

Seu advogado poderá dar uma lista de 

cursos aprovados, ou você poderá visitar 

www.usdoj.gov/ust. Este curso tem um 

custo, mas se você não puder pagar a taxa, 

peça à agência para deixá-lo fazer o curso 

gratuito ou com uma taxa reduzida. Em um 

caso tipo Capítulo 7, cadastre-se para o 

curso logo após a reunião dos credores. Se 

você der entrada em um caso tipo Capítulo 

13, pergunte ao seu advogado quando você 

deverá fazer o curso.  

A falência afetará meu crédito? 

Sim e não. Se você estiver com as contas 

atrasadas, seu crédito já poderá ser ruim.  

A declaração de falência fica no seu 

histórico de crédito por dez anos. As dívidas 

antigas estão listadas no relatório por sete 

anos. Mas porque a falência significa que 

você não tem que pagar suas dívidas antigas, 

você poderá estar em uma posição melhor 

para pagar as contas atuais. Você poderá ser 

capaz de obter crédito novo. 

As dívidas quitadas no seu caso devem ter 

um saldo zero no relatório de crédito. Isto 

significa que você não deve nada em relação 

à dívida. Verifique o relatório de crédito 

após a quitação da falência. As dívidas que 

mostrarem um saldo em dívida vão afetar a 

pontuação de crédito e tornarão mais difícil 

ou mais caro obter crédito. Discuta com a 

agência de crédito se a informação não 

estiver correta. 

O que mais devo saber? 

 Serviços de utilidades públicas – serviços 

públicos, como a companhia de eletricidade 

não poderá recusar ou cortar o serviço 

porque você entrou em falência. O serviço 

poderá fazer com você pague um depósito 

para futuro serviço. Você deverá pagar as 

contas à medida que elas vencem após a data 

que você tiver dado entrada na falência.  

Discriminação – uma agência 

governamental ou o empregador não poderá 

discriminar você porque você já entrou em 

falência. Órgãos governamentais e entidades 

privadas envolvidas em empréstimos 

estudantis também não poderão discriminá-

lo porque você entrou em falência. 

Carteira de motorista – você poderá obter 

sua licença após declarar falência se perdeu 

porque você não conseguiu pagar danos 

judiciais causados em um acidente. 

Fiadores – Um fiador no seu empréstimo 

poderá ter que pagar a dívida, depois de 

você dar entrada na falência. Se você der 

entrada no tipo capítulo 13, você poderá ser 
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capaz de proteger os fiadores em seu plano 

tipo Capítulo 13. 

Como localizar um advogado da falência? 

Peça recomendações à família, amigos e 

advogados conhecidos e respeitados. 

Procure alguém que possa se reunir com 

você e responder às suas perguntas. Leia 

atentamente a documentação sobre 

honorários e outros documentos que o 

advogado pedir para assinar. Não contrate 

um advogado, a menos que ele concordar 

em ajudar durante o caso inteiro.  

Lembre-se que de que o que anunciar o 

serviço mais barato nem sempre é o melhor. 

Muitos dos melhores advogados de falência 

nem sequer anunciam. 

Você poderá procurar um advogado gratuito em: 

http://www.masslegalservices.org/findlegalaid. 

Reflita sobre estas perguntas antes de se 

reunir com um advogado de falência pela 

primeira vez: 

* Quais dívidas estão causando a maioria 

dos problemas? 

* Quais são seus bens mais valiosos? Bens 

são tudo o que você tem, como por exemplo, 

a casa, conta bancária, conta de 

aposentadoria e estoques. 

* Como você acumulou as dívidas?  

* Seus débitos são garantidos? 

* Alguns destes eventos estão acontecendo 

agora ou estão prestes a acontecer: tomada 

de imóvel por inadimplência ou posse de 

imóvel, tomada de parte do seu salário ou 

conta bancária, conta de aposentadoria ou 

ações?  

* O que você espera obter do pedido de 

falência?  

Posso apresentar falência sem um 

advogado? 

Sim, embora seja mais difícil. Você poderá 

perder o imóvel ou outros direitos se você 

não conhecer a lei. É preciso paciência e 

preparação cuidadosa para dar entrada em 

um caso e é preciso fazer o trabalho 

necessário para a quitação no final. A 

falência tipo Capítulo 7 (falência direta) é 

mais fácil do que a de tipo Capítulo 13 para 

dar entrada e levar até o fim. Pouquíssimas 

pessoas podem dar entrada e chegar ao final 

de uma falência tipo Capítulo 13 por conta 

própria.  

Serviços de preparação de documentos ou 

“serviços de digitação” ou “paralegais” são 

profissionais que não são advogados e 

preenchem formulários de falência por uma 

taxa e são má ideia. Profissionais que não 

forem advogados não poderão dar 

orientação e eles não ajudam depois de dar 

entrada no caso. Existem muitas empresas 

obscuras que dão maus conselhos e enganam 

os consumidores. 

Você poderá obter ajuda ao dar entrada na 

falência sem um advogado em “clínicas pro 

se”, administradas pelo Tribunal de 

Falências. Obtenha informações e faça as 

inscrições necessárias em 

:www.mab.uscourts.gov/mab/pro-se-

debtors-bankruptcy-clinic. 

Clínicas são realizadas em: 

 

Boston 

US Bankruptcy Court 

5 Post Office Square  

(617) 748-5351 

  

Worcester 

 US Bankruptcy Court 

 595 Main Street 

 (508) 770-8925 
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Springfield 

 US Bankruptcy Court 

 300 State Street 

(413) 785-6892 

 

 

 Lembre-se: A lei muitas vezes muda. Cada 

caso é diferente. Esta apostila dá 

informações gerais e não dá conselhos 

legais específicos. 

 (Este panfleto foi escrito pelo 

National Consumer Law Center e foi 

modificado para Massachusetts pelos 

Greater Boston Legal Services. 

Fevereiro, 2017) 


