
*Os residentes do Condado de Cook, incluindo os residentes da cidade de Chicago, podem receber assistência 
jurídica para locação ligando para a linha direta de Assistência Jurídica para Habitação e Dívida do Condado de 
Cook em 855-956-5763 ou visitando www.cookcountylegalaid.org 
 

Programa Judicial de Assistência à Locação do Estado de 
Illinois 
Atendimento a Residentes fora do Condado de Cook* 
Perguntas Frequentes (FAQs) 
Serviços de Mediação de Assistência Jurídica 

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

1. O que é o Eviction Help Illinois (Ajuda com Despejos em Illinois)? 

O Eviction Help Illinois é uma rede, financiada pelo Estado, de prestadores de serviços de assistência 
jurídica e mediação preparada para ajudar os residentes de Illinois afetados pela crise de despejo. O 
objetivo é manter as pessoas em sua casa, evitando execuções hipotecárias sobre imóveis alugados.  

O Eviction Help Illinois encaminha locadores e locatários para assistência para locação, informações 
jurídicas e serviços de mediação, quando disponíveis. Há advogados de assistência jurídica disponíveis 
para orientar e representar os locatários no caso do processo avançado de despejo. 

Os serviços são financiados por uma parceria entre o Housing Development Authority e a Illinois Equal 
Justice Foundation.  

2. Como os locatários de Illinois podem acessar serviços jurídicos gratuitos do Eviction Help Illinois? 

• Ligue para 855-631-0811 para conversar com um profissional de assistência jurídica e decidir as 
próximas etapas 

• Visite evictionhelpillinois.org para conversar com um assistente virtual 
• Envie “Eviction Help” para 844-938-4280 (inglês) ou 844-938-4289 (espanhol) 

Todos os serviços estão disponíveis em inglês e espanhol. 

3. Como os locadores de Illinois podem acessar serviços do Eviction Help Illinois? 

Os locadores podem acessar informações jurídicas gratuitas e conversar com um assistente virtual em 
evictionhelpillinois.org. 

4.  Quem são os parceiros de assistência jurídica na rede Eviction Help Illinois? 

• Catholic Charities Legal Assistance (oferece orientação jurídica em todo o estado, incluindo os 
Condados de Cook e Lake. Não há restrições de status de imigração) 

• Land of Lincoln Legal Aid (atende a 65 condados nas regiões central e sul de Illinois) 
• North Suburban Legal Aid Clinic (atende residentes no Condado de Lake e na região norte do 

Condado de Cook) 
• Prairie State Legal Services (atende a 36 condados nas regiões norte e oeste de Illinois) 
• University YMCA (atende populações de imigrantes no Condado de Champaign) 

http://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/


 
 

*Todos os encaminhamentos devem ser feitos com as informações de linha direta, texto e site listadas 
acima, não para as organizações individuais listadas aqui. 

5. Os provedores de assistência jurídica estão presentes durante minha audiência de despejo no 
tribunal? 

As organizações de assistência jurídica têm presença regular na audiência de despejo apenas em 
determinados Tribunais Regionais. Isso está sujeito a alterações à medida que o volume de processos 
aumenta em determinados tribunais. Para obter as informações mais atualizadas, ligue para o Eviction 
Help Illinois em 855-631-0811.  

6. Por que incluir mediação no Eviction Help Illinois? 

A mediação é uma oportunidade para locadores e locatários solucionarem problemas com a ajuda de 
uma pessoa especializada e neutra. 

7. A mediação é uma opção em meu tribunal? 

Os serviços de mediação jurídica financiados pelo Eviction Help Illinois estão disponíveis nos seguintes 
condados: Alexander, Champaign, Cook, Jackson, Johnson, Kane, Kankakee, Macon, Massac, Pope, 
Pulaski, Saline, St Clair, Union, Williamson e Winnebago. 

Os programas de mediação financiados pelo Eviction Help Illinois estão disponíveis no 1º, 6º, 16º, 17º, 
20º e 21º Circuitos Judiciais. 

Serviços adicionais de mediação jurídical são oferecidos nos Condados de Lake, Madison e Rock Island. 
Outros programas de mediação estão em desenvolvimento. Para obter as informações mais atualizadas, 
ligue para o Eviction Help Illinois em 855-631-0811 

8. Quem são os parceiros de mediação na rede Eviction Help Illinois? 

• O Center for Conflict Resolution oferece treinamento para mediadores em programas de 
mediação de despejo.  

• O Dispute Resolution Institute oferece uma combinação de serviços de mediação de despejo 
presenciais e virtuais no 1o, 6o e 20o tribunal judicial.  

• O Resolution Systems Institute oferece serviços de mediação híbridos presenciais/virtuais no 16o 
Circuito e programação de mediação virtual no 17o e 21o Circuito.  

9. Os programas de assistência jurídica e mediação podem ajudar em requerimentos de assistência 
jurídica para locação? 

Os parceiros do Eviction Help Illinois podem encaminhar locadores e locatários interessados para o 
portal on-line de Assistência Jurídica para Locação do Illinois Housing Development Authority (IHDA) e 
para organizações de aconselhamento habitacional para obter orientação. Alguns parceiros podem 
ajudar com o requerimento do CBRAP, embora não sejam especializados nessa área.  

 

https://www.ccrchicago.org/mediation-services
http://www.dri-inc.org/
https://www.aboutrsi.org/

