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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Direitos e responsabilidades dos progenitores que não detêm a guarda 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

A Divisão de Apoio à Criança (DCS): 
1. Estabelece e executa ordens de pensão alimentícia e obrigações de assistência médica. 
2. Revisa ordens de pensão alimentícia em busca de possíveis modificações. 
3. Recebe, registra e distribui pagamentos de pensão alimentícia por meio do Registro de Pensão do Estado de 
 Washington (Washington State Support Registry - WSSR). 

Progenitor que não detém a guarda 
Você é o/a progenitor(a) que não detém a guarda.  Um(a) progenitor(a) sem guarda é o pai biológico ou adotivo 
reconhecido ou adjudicado, a mãe biológica ou adotiva ou adjudicada, que tem a obrigação de fornecer assistência 
financeira aos filhos dependentes.  As leis estaduais e federais impõem esse dever. 

Pagamentos de pensão alimentícia 
Normalmente, você terá que pagar pensão alimentícia.  Após notificação da DCS informando que você tem que pagar 
pensão alimentícia, a DCS não creditará sua conta para os pagamentos enviados a alguém que não o WSSR, um 
tribunal tribal ou agência de pensão alimentícia ou um tribunal ou agência de pensão alimentícia estadual. A DCS não 
creditará sua conta com dinheiro pago diretamente à outra parte da ordem de pensão alimentícia, a menos que o 
dinheiro tenha sido pago a partir de uma agência para obtenção de um benefício para dependentes, tal como a 
Administração de Segurança Social, o Ministério do Trabalho e Indústrias ou o Departamento de Assuntos de Veteranos 
para efeitos de uma obrigação de pagamento de pensão alimentícia.   
1. Informe a DCS imediatamente se outra agência de pensão alimentícia tribal ou estadual ou um tribunal estadual ou 

tribal lhe pedir para efetuar pagamentos de pensão alimentícia. 
2. Não envie pagamentos a qualquer pessoa que não o WSSR no endereço indicado abaixo, a menos a DCS lhe 

informe por escrito de que seu processo está encerrado.   
Você tem de realizar todos os pagamentos de pensão alimentícia ao Registro de Pensão do Estado de Washington 
(WSSR). Você pode usar qualquer um dos métodos a seguir: 
1. Dedução do salário.  A maioria das ordens de pensão alimentícia permite que a DCS colete a pensão por dedução 

do salário ou exige o pagamento pelo WSSR.  Se sua ordem permitir que a DCS o faça, a DCS tentará coletar a 
pensão por dedução do salário. 

2. Cheque pessoal, ordem de pagamento, cheque certificado ou cheque administrativo.  Envie todos os cheques ou 
ordens de pagamento para:     WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 

  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA  98504-5868 
3. Transferência eletrônica de fundos (Electronic Funds Transfer - EFT).  O processo de EFT permite que os 

pagamentos de pensão sejam automaticamente deduzidos da conta corrente ou de poupança todos os meses.  
Caso precise de mais informações, ligue para 800-468-7422. 

4. Internet.  Um pagamento pela internet permite que o pagamento de pensão seja deduzido da conta corrente ou de 
poupança.  Para obter mais informações, visite o site da DCS em https://secureaccess.wa.gov. 

5. Cartão de débito ou crédito.  Para obter mais informações, visite o site da DCS em 
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments. 

Se seu banco devolver um de seus cheques ou não efetuar um pagamento por EFT ou pela Internet por falta de fundos, 
a DCS aceitará futuros pagamentos apenas em dinheiro, ordem de pagamento, cheque administrativo, cheque 
certificado ou dedução do salário. 
Inclua o número da conta IN       em todos os pagamentos e correspondência. 
Se você tiver motivos legais para não fornecer assistência financeira aos seus filhos ou se a DCS o tiver envolvido 
erroneamente neste processo, notifique a DCS imediatamente. 
Se a DCS lhe informar de que estamos suspendendo a cobrança de sua obrigação de pagamento, isso não significa que 
essa obrigação não será cobrável no futuro. A DCS irá lhe notificar antes de proceder com esta ação. 
Se você estiver preso(a) ou sentenciado(a) a mais de seis meses em uma prisão ou centro correcional, seu pedido de pensão 
alimentícia pode ser temporariamente reduzido (abatido) para US$ 10 por mês para cada pedido de pensão alimentícia. Você, 
o progenitor com guarda ou a DCS pode solicitar a redução. Se a redução se aplicar ao seu caso, você receberá uma 
notificação da DCS explicando os termos da redução e o direito de cada pessoa de solicitar uma audiência em caso de 
discordância. O valor aumentará para 50% do pedido de suporte no quarto mês após sua liberação e aumentará novamente 
para 100% do valor original um ano após a liberação. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0
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Obrigações de assistência médica 
Se sua ordem de pensão exigir que preste cobertura de seguro de saúde aos seus filhos, a DCS exigirá o cumprimento 
dessa obrigação. Se sua ordem de pensão exigir que você pague assistência médica, a DCS estabelecerá o montante 
em dólares que você está obrigado(a) a pagar e coletará esse montante. 
1. Informe a DCS imediatamente se algo mudar em relação à cobertura de seu seguro de saúde para os menores 

indicados na ordem de pensão. 
2. A assistência médica inclui uma participação proporcional de despesas médicas não reembolsadas e uma 

participação na franquia médica (pagamento em dinheiro) se isso for determinado por sua sentença no caso de não 
haver seguro de saúde. 

Se sua ordem de pensão exigir que o/a progenitor(a) com a guarda forneça cobertura de seguro de saúde ou pague 
despesas médicas não seguradas, você pode se candidatar para receber serviços de cumprimento de pensão 
alimentícia e: 
1. Pedir à DCS para fazer cumprir a obrigação do(a) progenitor(a) que detém a guarda quanto ao fornecimento de 

seguro de saúde. A DCS pode impor a obrigação consoante às circunstâncias de seu processo. 
2. Pedir à DCS para coletar despesas médicas sem seguro, incluindo copagamentos, franquias e mensalidades 

conforme definido na norma WAC 388-14A-1020, ao(à) progenitor(a) que detém a guarda. 
Se sua ordem de pensão não exigir que o(a) progenitor(a) que detém a guarda forneça seguro de saúde, participação na 
mensalidade do seguro de saúde ou pagamento de despesas médicas não seguradas, conforme definido na norma WAC 
388-14A-1020, você pode recorrer à DCS para rever sua ordem ou requerer a modificação da mesma por conta própria. 

Tipos de recursos 
Conselho de Conferência.  Um conselho de conferência consiste em um processo administrativo (extrajudicial) da DCS 
utilizado para resolver muitos conflitos, explicar políticas e esclarecer fatos. 
1. Um conselho de conferência pode analisar processos de exigência de pensão alimentícia ordenados ou não pelo 

tribunal. 
2. Um conselho de conferência pode proferir uma decisão sem realizar uma reunião com você.  Se houver uma reunião, 

você pode discutir seu processo com a gerência da DCS, que pode anular as decisões anteriores da DCS.  Um conselho 
de conferência pode alterar algumas medidas tomadas pela DCS, mas não pode alterar as medidas exigidas por lei. 

Processo decisório (audiência).  Uma audiência também é um processo administrativo (extrajudicial).  Uma audiência 
é uma medida mais formal do que um conselho de conferência, mas menos formal do que uma ação judicial. 
1. A lei estadual apenas oferece uma audiência em certas situações.  Se a DCS lhe envie intimação, a notificação 

indicará se você tem ou não direito à uma audiência.  Um juiz de direito administrativo preside a audiência.  Estes 
juízes não são funcionários da DCS. 

2. Em uma audiência, um juiz de direito administrativo analisa seu processo e profere uma decisão em relação ao seu 
litígio.  Para impedir que a DCS implemente sua ordem de pensão alimentícia, você deve solicitar uma audiência até 
20 dias (caso tenha recebido esta intimação no Estado de Washington) ou até 60 dias (caso tenha recebido esta 
intimação fora do Estado de Washington) após ter recebido esta intimação. 
a. Você pode solicitar uma audiência após o limite de 20 ou 60 dias.  No entanto, a DCS irá impor a ordem de sua 

pensão até receber uma decisão sobre a audiência.  A DCS não irá reembolsar o dinheiro arrecadado enquanto 
aguarda por uma decisão relativa à audiência. 

b. Se você solicitar uma audiência mais de um ano após receber a intimação, você terá que provar justa causa 
(bom motivo para solicitação tardia).  O juiz de direito administrativo pode não conceder seu pedido tardio.  
Contudo, você pode ter direito à modificação de sua futura obrigação de pensão alimentícia mesmo que você 
não tenha um bom motivo para o pedido de audiência tardio. 

3. Você receberá uma cópia da decisão do juiz de direito administrativo por correio.  A decisão do juiz de direito 
administrativo conterá informações sobre seus direitos de recurso. 

4. Se for o caso, a DCS informará ambas as partes da ordem de pensão quando receber um pedido de audiência.  
Ambas as partes podem participar da audiência. 

Caso tenha dúvidas: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
Dentro de        código de área        
Fora de        código de área        
Serviços de teletipo/dispositivos de telecomunicação (TTY/TDD) disponíveis para deficientes auditivos ou de fala. 
Acesse nosso site em: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
Nenhum indivíduo pode ser discriminado para fins de emprego, serviços ou qualquer aspecto das atividades do 
programa devido à sua etnia, cor, nacionalidade, credo, religião, sexo, idade ou incapacidade. Este formulário está 
disponível em formatos alternativos mediante solicitação. 

 


