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*ADRIGHT*

Re: Desconto em Folha de Pagamento

ADRIGHT

1RPHGRSURFHVVR

1~PHURGR3URFHVVR

1. 9RFrWHPRGLUHLWRGHDSUHVHQWDUDRMXL]TXDOTXHUSURYDTXHMXVWLILTXHTXHDTXDQWLDQmRVHMDGHVFRQWDGDLPHGLDWDPHQWH
GHVHXSDJDPHQWRRXUHQGD
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2. 6RPHQWHXPDSRUomRGDVXDUHQGDSRGHUiVHUGHVFRQWDGDGRVHXSDJDPHQWR $~QLFDTXDQWLDGHDOLPHQWRVTXH
SRGHUiVHUGHVFRQWDGDGRVHXSDJDPHQWRpRYDORUTXHVREUDUDSyVRSDJDPHQWRREULJDWyULRGHLPSRVWRGHUHQGD
IHGHUDOHVWDGXDOHORFDOLPSRVWRVDODULDOFRQWULEXLo}HVUHJXODUHVSDUDDSRVHQWDGRULDFRQWULEXLo}HVHWD[DVGHDGHVmRGH
VLQGLFDWRHSUrPLRVGHVHJXURGHYLGDHGHVD~GH 6RPHQWHSDUWHGDUHQGDUHVWDQWHSRGHUiVHUGHVFRQWDGD &DVRWHQKD
RXWURVGHSHQGHQWHV RXQmR HWHQKDSDJDPHQWRVGHDOLPHQWRVDWUDVDGRVDTXDQWLDGHVFRQWDGDSRGHUiVHUDIHWDGD
$WDEHODDEDL[RPRVWUDRVYDORUHVGRVGHVFRQWRVDSyVRSDJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDIHGHUDOHVWDGXDOHORFDO
LPSRVWRVDODULDOFRQWULEXLo}HVUHJXODUHVSDUDDSRVHQWDGRULDFRQWULEXLo}HVHWD[DVGHDGHVmRGHVLQGLFDWRHSUrPLRVGH
VHJXURGHYLGDHGHVD~GH
6HYRFrWLYHU ŹRXWURF{QMXJHRX
ILOKRGHSHQGHQWH

e estiver Ź

com alimentos atrasados
por até 12 semanas

entãoŹ 50% (metade) de seu
pagamento poderá ser
descontado

Se você tiver Ź outro cônjuge ou
filho dependente

e estiver Ź

com alimentos atrasados
por mais de 12 semanas

entãoŹ 55% de seu pagamento
poderá ser descontado

Se você não
tiver Ź

outro cônjuge ou
filho dependente

e estiver Ź

com alimentos atrasados
por até 12 semanas

entãoŹ 60% de seu pagamento
poderá ser descontado

Se você não
tiver Ź

outro cônjuge ou
filho dependente

e estiver Ź

com alimentos atrasados entãoŹ 65% de seu pagamento
poderá ser descontado
por mais de 12 semanas

Porém Ź

em nenhum caso você poderá ficar com menos de 85% dos primeiros US $145,00 da quantia restante semanalmente
após o pagamento obrigatório de imposto de renda federal, estadual e local, imposto salarial, contribuições regulares
para aposentadoria, contribuições e taxas de adesão de sindicato, e prêmios de seguro de vida e de saúde.

3. Você tem o direito de explicar ao juiz que estão sendo descontados do seu pagamento os valores obrigatórios de
imposto de renda federal, estadual e local, imposto salarial, contribuições regulares para aposentadoria, contribuições e
taxas de adesão de sindicato, e prêmios de seguro de vida e de saúde. Você também poderá explicar ao juiz sobre
quaisquer isenções estaduais ou federais que se apliquem às ordens de desconto em folha de pagamento.
4. A quantia a ser descontada de seu pagamento ou renda será calculada pela pessoa ou empresa que lhe paga (seu
empregador) baseado nas informações fornecidas pelo juiz. Caso acredite que a quantia sendo descontada na folha de
pagamento esteja incorreta devido a má informações fornecidas à pessoa ou empresa que lhe paga e queira mudar a
quantia, solicite uma audiência judicial.
5. Também é possível ao protocolar um pedido em juízo, pedir que o juiz modifique sua ordem de alimentos, ou explicar o
porquê de você não ter que pagar alimentos (utilize o formulário JD-FM-174).

N

Eu declaro que eu li este documento ou que este me foi lido em um idioma que eu compreendo.
Eu recebi uma cópia desta declaração.
Assinatura

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Certifica-se que o documento acima foi assinado em minha presença.

Assinatura/Cargo

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Assinale a opção abaixo se as partes tiverem preenchido o "Acordo" na página 2 deste formulário.
"Acordo de que a Ordem de Desconto em Folha de Pagamento não Entrará em Vigor Imediatamente" preenchido na página 2
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Acordo de que a Ordem de Desconto em Folha de Pagamento não Entrará em Vigor Imediatamente
Nome do processo

Número do Processo

As partes abaixo assinadas concordam que a ordem de desconto em folha de pagamento condicional entrará em vigor
somente após o atraso no pagamento onde o valor seja igual ou exceda a trinta dias de dívida.

Alimentante

Outras

Outras

Testemunha

Testemunha

Data da assinatura
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Alimentado

Nome em letra de forma

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Nome em letra de forma

Data da assinatura

Nome em letra de forma

Data da assinatura

COMUNICADO SOBRE A ADA

N

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com a Lei para Americanos com
Deficiências (ADA na sigla em inglês). Se necessitar de adaptações razoáveis em
cumprimento com a ADA, comunique-se com um funcionário da secretaria do fórum ou
uma pessoa de contato da ADA relacionada na página da web www.jud.ct.gov/ADA.
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