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ID do caso:

Os registros de assistência pública do condado indicam que você recebeu benefícios a mais e está 
inadimplente por causa de assistência em dinheiro que lhe foi paga a mais e/ou benefícios a mais entregues 
pelo CalFresh (conhecido anteriormente como “Food Stamps” ou “vale alimentação”). As seguintes quantias 
vencidas serão encaminhadas para a Agência Estadual de Impostos (Franchise Tax Board) para interceptação 
da restituição do imposto de renda. Este aviso pode não exibir todas as quantias vencidas que você deve. 

Assistência em dinheiro  $ CalFresh  $
Como esta quantia não foi devolvida, a Agência Estadual de Impostos vai reter parte ou a quantia total da 
sua restituição estadual do imposto de renda ou ganhos da loteria (conforme autorizado pelo Controlador 
Estadual na Seção 12419.5 do Código do Governo da Califórnia e pela Seção 20-400 do Manual de Políticas 
e Procedimentos do Departamento de Serviços Sociais da Califórnia) para ajudá-lo a pagar a dívida. Esta 
medida será aplicada mesmo se você declarar renda conjunta com um cônjuge sem benefícios devidos 
atrasados.

Direito a revisão administrativa desta medida

Se você ou o seu cônjuge (em caso de declaração de renda conjunta) discordarem das medidas a serem 
tomadas, poderão solicitar uma revisão junto a um representante do condado. Você precisa solicitar essa 
revisão entrando em contato com o condado mencionado acima. Durante a revisão, você poderá ser 
representado por um advogado e terá o direito de apresentar provas e examinar os documentos usados pelo 
condado para calcular a quantia devida. A fim de obter uma cópia original do Aviso da medida que indica os 
motivos e o cálculo do pagamento a mais, entre em contato com o condado (indicado acima).

Alguns motivos possíveis para discordar da dívida: (1) Você nunca recebeu assistência em dinheiro ou 
benefícios do CalFresh; (2) A quantia indicada está incorreta; (3) As leis de falência vigentes quando você 
declarou falência descartaram a quantia indicada como devida e (4) O condado não seguiu as leis estaduais 
ou os regulamentos da assistência em dinheiro ou do CalFresh ao calcular a quantia devida.

A fim de permitir que o condado tenha tempo necessário para corrigir os registros antes de efetuar quaisquer 
abatimentos possíveis da sua restituição do imposto de renda ou de outras quantias a serem pagas a você 
pelo Estado da Califórnia, a sua solicitação deverá ser recebida pelo condado listado acima dentro de 30 
dias a partir da data desta carta. No entanto, você poderá solicitar uma revisão do seu caso a qualquer 
momento durante o ano, conforme autorizado pela Seção 20-407 do Manual de Políticas e Procedimentos do 
Departamento de Serviços Sociais da Califórnia.

Você ou o seu cônjuge também podem recorrer ao Tribunal Superior para evitar esta medida e verificar se 
as quantias devidas estão corretas. Entre em contato com o condado indicado nesta carta para obter mais 
informações.
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