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ID do caso:

Os registros da agência do condado mencionado acima indicam que você tem a responsabilidade de 
pagar o saldo resultante de pagamento a mais feito a você por benefícios do CalFresh (conhecido 
anteriormente como “Food Stamps” ou “vale alimentação”). SALDO DEVIDO: $

A agência do condado mencionado acima esforçou-se para cobrar a dívida, incluindo o envio de notificações 
extrajudiciais para avisá-lo sobre a reivindicação e o seu direito de solicitar uma audiência justa. Se não saldar a 
sua dívida ou tomar as devidas providências dentro de 60 dias a partir da data de envio desta carta, a agência 
do condado encaminhará a sua dívida para o Ministério da Fazenda dos EUA (Treasury) para cobrança pelo 
Programa de Compensação do Tesouro Federal (TOP). Tal medida é autorizada pela Lei de Cobrança de Dívidas 
de 1982, a Lei de Melhoria de Cobrança de Dívidas de 1996, o Regulamento Federal 7 C.F.R. 273.18(n) e a 
Seção 20-400 do Regulamento Estadual. Se a sua dívida for encaminhada ao TOP, a Fazenda diminuirá ou reterá 
quaisquer pagamentos federais qualificados para saldar a quantia da sua dívida. A compensação de pagamentos 
federais qualificados inclui o seguinte:

• restituição do imposto de renda federal, incluindo qualquer crédito fiscal sobre a renda,
• até 15% do seu salário federal, incluindo salário militar,
• até 25% da sua pensão federal de aposentadoria, 
• pagamento de aposentadoria militar,
• pagamentos por contratação/prestação de serviço e/ou
• outros pagamentos federais

Além disso, a Fazenda está autorizada a incluir multas, taxas e outras despesas à sua dívida.

Para evitar o acionamento do TOP, entre em contato com a agência do condado mencionada acima e 
siga um dos métodos abaixo dentro de 60 dias a partir da data de envio desta carta:

• PAGUE A SUA DÍVIDA: Para pagar a sua dívida, envie um cheque ou ordem de pagamento em 
nome da agência do condado indicada nesta carta com a quantia total devida ou

• CONCORDE COM UM PLANO DE DEVOLUÇÃO: Se não puder pagar a sua dívida integralmente, 
entre em contato com a agência do condado indicada nesta carta e entre em um acordo para criar um 
plano de devolução aceitável, efetuando os pagamentos conforme estabelecido ou 
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• SOLICITE UMA REVISÃO ADMINISTRATIVA: Se acredita que a quantia parcial ou integral devida ainda não 
venceu ou não deveria ser exigida legalmente, envie provas que confirmem a sua declaração para a agência 
do condado indicada nesta carta. Você será informado pelo condado sobre a decisão tomada a respeito da sua 
dívida. Algumas razões possíveis para discordar da dívida: (1) Você nunca recebeu assistência do CalFresh, (2) A 
quantia indicada como vencida não está correta ou (3) O condado não seguiu as leis estaduais e os regulamentos 
do CalFresh ao calcular a sua dívida ou 

• FALÊNCIA: Se você decretou falência e a suspensão automática da sua falência entrou 
em vigor, você não está sujeito a abatimentos ou outras medidas de cobrança enquanto a 
suspensão estiver em vigor. Avise a agência do contado indicada nesta carta, enviando provas 
do pedido de falência.

Se você declara renda conjunta e o seu cônjuge não fazia parte do domicílio que recebe benefícios do 
CalFresh quando do pagamento a mais feito para você, entre em contato com Secretaria da Receita 
Federal (IRS) antes de declarar a sua renda. A IRS lhe informará sobre os passos a serem tomados para 
proteger a parte da restituição do imposto de renda que deve ser pago ao seu cônjuge, que pode não ter 
dívida com o Governo dos Estados Unidos.

Se você for funcionário federal, o seu pagamento líquido atualmente disponível estará sujeito ao abatimento 
se você não pagar a sua dívida ou tomar as outras providências descritas nesta carta. De acordo com o TOP, 
a Fazenda abaterá até 15% do seu pagamento líquido disponível a partir do período de pagamento em que a 
sua dívida for encaminhada para abatimento do salário federal, tendo continuidade a cada período até que seja 
saldada a dívida, incluindo quaisquer taxas, multas e outras cobranças. Quando você for identificado no TOP como 
alguém que recebe salário federal, terá o direito a uma audiência para contestar a existência ou a quantia da dívida 
ou a quantia abatida da folha de pagamento. Você receberá informações sobre onde solicitar a audiência por 
escrito após ser identificado no TOP como alguém que recebe salário federal. A solicitação pontual da audiência 
indicará a suspensão dos procedimentos de abatimento do salário federal. No entanto, isso não interromperá o 
abatimento de outros tipos de pagamentos federais. A decisão final da audiência será emitida dentro de 60 dias 
após a solicitação formal da audiência. Na qualidade de funcionário federal, se você fizer qualquer declaração ou 
apresentar qualquer prova falsa ou irresponsável, poderá estar sujeito a medidas disciplinares, além de outras 
multas. Quando a sua dívida for encaminhada ao TOP, a Fazenda diminuirá ou reterá quaisquer pagamentos 
federais qualificados para saldar a quantia da sua dívida e poderá encaminhar a sua dívida para uma agência 
de cobrança ou o Departamento de Justiça. Para saldar a dívida, a Fazenda abaterá 15% dos seus pagamentos 
federais ou benefícios, tais como pensão de seguridade social por aposentadoria, benefícios de sobrevivente ou 
por necessidades especiais, benefícios da aposentadoria ferroviária (além do Grupo 2) e benefícios do programa 
de Câncer do Pulmão - Parte B. Você terá o direito de manter pelo menos US$ 750 por mês ou US$ 9.000 por 
ano em pagamentos federais. Se você receber benefícios por necessidades especiais da Renda de Seguridade 
Suplementar (SSI) pagos pela Administração da Previdência Social (SSA), tais benefícios não serão retidos para 
pagar a sua dívida.

Se fizer qualquer declaração ou apresentar qualquer prova falsa ou irresponsável, você poderá estar 
sujeito às multas estabelecidas pela Lei das queixas infundadas (31 U.S.C. §§ 3729-3731) ou outros 
estatutos aplicáveis e/ou as penalidades criminais descritas no 18 U.S.C. §§ 286, 287, 1001 e 1002, 
além de outros estatutos vigentes.

Antes de a sua dívida ser encaminhada ao TOP, você poderá (1) consultar e copiar os registros do 
condado relacionados à sua dívida, (2) solicitar uma revisão da determinação do condado de que você 
tem uma dívida e (3) concordar com um plano de devolução por escrito.
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