
*Os residentes do Condado de Cook, incluindo os residentes da cidade de Chicago, podem receber assistência 
jurídica para locação, ligando para a linha direta do Cook County Legal Aid for Housing and Debt em 855-956-5763 
ou visitando www.cookcountylegalaid.org.  
 

Programa Judicial de Assistência para Locação de Illinois 
Atendimento a Residentes fora do Condado de Cook* 
Perguntas Frequentes (FAQs) 
Locatários 

Isenção de Responsabilidade: As informações deste documento serão atualizadas regularmente, quando 
aplicável.  

Qualificação 

1. Quem se qualifica para receber assistência do Programa Judicial de Assistência à Locação? 

Os locatários de Illinois que residem fora do Condado de Cook podem se qualificar para receber 
assistência do Programa Judicial de Assistência à Locação se: 

• Têm um despejo iminente por inadimplência. Houver necessidade de um documento de 
intimação judicial.  

• A família reside em Illinois (fora do Condado de Cook) e aluga um imóvel como residência 
principal.  

• A renda bruta total da família não ultrapassa 80% da Renda Média da Área para o local (consulte 
os limites de renda do condado em www.IllinoisHousingHelp.org). 

• A família passou por dificuldades financeiras, incluindo perda de rendimentos ou aumento 
despesas, em decorrência da pandemia de COVID-19.  

2. Existem requisitos de status de imigração para o Programa Judicial de Assistência à Locação? 

Não, a assistência do CBRAP está disponível para todos os locatários qualificados em Illinois (fora do 
Condado de Cook), independentemente do status de imigração. A assistência do CBRAP não é um 
benefício de “encargo público”.  

3. Se eu NÃO estou em processo de despejo, posso fazer o requerimento para o Programa de 
Assistência Jurídica para Locação? 

Não, seu requerimento não se qualificará para análise. Você deve estar em um processo judicial de 
despejo e providenciar a documentação jurídica de despejo para receber assistência do CBRAP. 

Requerimento 

4. Como fazer o requerimento do Programa Judicial de Assistência para Locação? 

O requerimento do CBRAP é um requerimento conjunto entre o locador e o locatário. O locador e o 
locatário podem iniciar e preencher o requerimento on-line visitando www.IllinoisHousingHelp.org e 
responder ao questionário prévio de qualificação, criar uma conta no CBRAP e apresentar as 
informações e os documentos necessários. Todos os requerimentos do CBRAP devem ser enviados on-
line. Um requerimento não será considerado completo até que o locador e locatário preencham as 
respectivas seções do requerimento conjunto.  

http://www.cookcountylegalaid.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


Para locadores ou locatários com dificuldades para acessar o requerimento on-line, as organizações do 
Serviço de Estabilidade Habitacional (Housing Stability Service, HSS) estão à disposição para ajudar. 
Visite www.IllinoisHousingHelp.org ou entre em contato com a central de atendimento do CBRAP em 
866-IL-HELP1 (866-454-3571) para ser encaminhado a uma agência do HSS disponível. 

5. De que informações os locatários precisam para o requerimento do Programa Judicial de 
Assistência para Locação? 

Os locatários precisarão das seguintes informações para fazer o requerimento: 

• Endereços de e-mail válidos do locador e do locatário 
• Número do processo jurídico 
• Aluguel mensal e valor em atraso. 

6. Que documentação os locatários precisam apresentar para o requerimento do Programa Judicial de 
Assistência para Locação? 

Os locatários precisarão enviar os seguintes documentos durante o processo de requerimento: 

• Documentos jurídicos de despejo (documento de intimação de processo jurídico) 
• Documento de identificação com foto emitido pelo governo (independentemente da data de 

vencimento) 
• Uma conta de serviços públicos ou um comprovativo de endereço dos últimos 90 dias antes do 

requerimento (se o endereço informado em seu documento de identificação não é seu 
endereço atual) 

• Comprovante de renda familiar atual 
• Prova de aluguel em atraso 
• Comprovante de assistência pública (se aplicável) 
• Recertificação de renda (se aplicável) 

A lista de documentos aceitáveis está disponível em www.IllinoisHousingHelp.org.  

7. Os locatários precisam de um contrato de locação para fazer o requerimento? 

Os locadores e locatários devem apresentar um contrato de locação atual no requerimento, se houver 
um disponível. Ainda é possível apresentar o requerimento de assistência na ausência de um contrato 
de locação atual.  

8. Os locatários precisam de um Número de Seguridade Social para fazer o requerimento? 

Não, os locatários não precisam de um Número de Seguridade Social (SSN) ou Número de Identificação 
de Contribuinte Individual (ITIN). 

9. O que acontecerá depois que eu preencher minha seção do requerimento? 

Depois que o locatário preencher o requerimento, esse requerimento será associado ao requerimento 
correspondente do locador, se ele tiver enviado, e será considerado qualificado para análise. Se o 
locador ainda não tiver preenchido o requerimento, ele receberá uma notificação por e-mail 
convidando-o a criar uma conta no CBRAP e fazer o requerimento. Para verificar se o locador preencheu 

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


o requerimento, os locatários podem fazer login na conta no CBRAP e visualizar o status no painel de 
requerimento. 

Se forem necessárias mais informações, o IHDA entrará em contato com você por e-mail com mais 
instruções. 

Se o locador não preencher a respectiva seção do requerimento, ele será considerado sem resposta, e o 
requerimento do locatário passará por um processo de análise separado. Esses locatários poderão 
receber fundos do CBRAP diretamente, e o IHDA entrará em contato com eles com mais instruções. 

10. Como posso verificar o status de meu requerimento? 

Visite www.IllinoisHousingHelp.org, insira o ID de seu requerimento e faça login em sua conta no CBRAP. 
Seu status será informado no painel de requerimento.  

11. Quando serei notificado se minha inscrição for aprovada ou negada? 

O IHDA espera uma demanda extremamente alta por assistência do CBRAP e analisará os requerimentos 
preenchidos o mais rapidamente possível. Nosso objetivo é notificar os requerentes sobre a qualificação 
para financiamento em 15 a 30 dias.  

12. Como serei notificado se meu requerimento for aprovado? 

O programa enviará todas as comunicações para os endereços de e-mail informados no requerimento. 
Mantenha o acesso às contas de e-mail associadas ao requerimento durante todo o processo de análise 
e aprovação.  

Mais informações 

13. Com quem devo entrar em contato para fazer perguntas sobre o Programa Judicial de Assistência 
à Locação? 

Se você tiver perguntas ou alguma dúvida em relação a seu requerimento no CBRAP, visite 
www.IllinoisHousingHelp.org para obter uma lista de agências do Serviço de Estabilidade Habitacional à 
disposição para ajudar. Para obter mais informações, entre em contato com o call center do CBRAP em 
866-IL-HELP1 (866-454-3571). Os representantes do call center podem responder a perguntas 
relacionadas ao programa CBRAP e oferecer assistência adicional, se necessário. 

14. O que devo fazer se achar que alguém está enviando informações falsas ao IHDA em relação ao 
Programa Judicial de Assistência à Locação? 

O IHDA leva muito a sério as alegações de fraude. Se você tiver motivos para acreditar que alguém 
esteja apresentando informações fraudulentas na tentativa de obter assistência emergencial para 
locação, visite ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud e informe o máximo de detalhes possível para 
que o IHDA possa investigar o assunto prontamente. Pode também apresentar queixa online junto do 
Office of the Executive Inspector General. 

 

http://www.illinoishousinghelp.org/
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https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx

