
*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 Judicial para Habitação e Dívida do Condado de 
Cook 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) 
Processo Judicial de Despejo 

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

1. Os locadores podem despejar os locatários nesse momento? 

Sim. A moratória de despejo do Governador Pritzker expirou em 3 de outubro de 2021. Todos os casos 
de despejo podem ser protocolados, e todas as ordens e sentenças de despejo podem ser executadas. 

2. Por quais motivos um locador pode despejar um locatário? 

Um locador pode despejar um locatário quando este: 

• Deixa de pagar o aluguel. 
• Descumpre qualquer uma das regras do contrato de locação. 
• Danifica o imóvel. 
• Não deixa o imóvel após o término do contrato de locação. 
• Não tem um contrato de locação escrito, mas paga o aluguel mensalmente, e o locador emite 

uma notificação para deixar o imóvel. 

Um locador não pode despejar um locatário por: 

• Reclamar com inspetor predial, corpo de bombeiros, inspetor de saúde ou outro órgão 
governamental sobre condições de moradia inseguras, insalubres ou ilícitas. 

• Não pagar o aluguel, se o locatário deixou o imóvel por um determinado período em 
decorrência de violência doméstica ou ameaça de violência doméstica. 

• Não pagar o aluguel, se o locador aceitou o valor devido antes do término do período de 
notificação. 

• Raça, cor, nacionalidade, ascendência, sexo, deficiência, religião, situação familiar, situação 
militar, idade, estado civil, orientação sexual ou por ser parte protegida por uma ordem de 
proteção. 

3. Como funciona o processo de despejo em Illinois? 

O processo de despejo envolve as seguintes etapas: 

1. Notificação de Rescisão de Locação (notificação de despejo): Um locador deve notificar o 
locatário por escrito antes de iniciar um processo judicial de despejo. A notificação geralmente é 
de 5 dias e, se o locatário paga dentro de 5 dias, o locador deve receber o dinheiro.  
 

2. Protocolo de um Processo de Despejo: Se o locatário não pagar o aluguel dentro do período de 
notificação, o locador poderá protocolar um processo judicial de despejo. O locador protocolará 

http://www.cookcountylegalaid.org/


uma Ação de Despejo, que inicia o processo, e uma Intimação de Despejo, que informa o 
locatário de que o processo foi enviado ao tribunal. Embora a Ação crie o processo judicial, isso 
não significa que o despejo tenha sido aprovado.  
 

3. Ordem de Despejo Emitida: Uma audiência será realizada, e quando o juiz tiver informações 
suficientes, ele tomará uma decisão e emitirá uma ordem. Se o juiz decidir a favor do locador, 
será emitida uma Ordem de Despejo, o que significa que o locatário perdeu o direito de 
permanecer na unidade, e o processo de despejo prosseguirá. A ordem também pode exigir que 
o locatário pague todos os aluguéis em atraso, o que pode incluir aluguéis acumulados durante 
o processo de despejo.  
 

4. Despejo pelo Delegado: Após o juiz emitir uma Ordem de Despejo, o Delegado tem autoridade 
para remover um locatário do imóvel e impedi-lo de entrar. Após o Delegado despejar um 
locatário, o locador pode remover todos os pertences restantes do imóvel. O procedimento de 
despejo varia conforme o condado. Entre em contato com o gabinete do Delegado para 
informar-se sobre o processo. 

4. Como um requerimento do CBRAP afeta o processo de despejo? 

Os locadores e locatários devem informar o juiz de que um requerimento do CBRAP está pendente, e o 
juiz pode continuar o processo para que haja tempo para processar o requerimento. Para verificar o 
status de requerimentos enviados ao Illinois Housing Development Authority, visite 
www.IllinoisHousingHelp.org. 

5. Como os parceiros judiciais podem ajudar quando não há um programa oficial de resolução de 
despejo no tribunal? 

Os parceiros judiciais podem tomar as seguintes medidas: 

• Encaminhar os litigantes para o Programa de Assistência Jurídica para Locação e para serviços de 
assistência judicial e mediação: 

o No Condado de Cook: www.cookcountylegalaid.org  
o Fora do Condado de Cook: evictionhelpillinois.org  

• Ajudar os litigantes a fazer o requerimento do programa de Assistência Jurídica para Locação e 
verificar o status dos requerimentos. 

• Solicitar a continuação de um processo para que as partes possam buscar assistência jurídica e 
assistência para locação e apresentar informações de encaminhamento para programas de 
assistência judicial e assistência para locação.  

• Direcionar os litigantes para as ordens aprovadas em todo o estado em processos de despejo 
para ajudar a facilitar resoluções (por exemplo, Ordem Acordada para Negar o Processo de 
Despejo com Permissão para Reintegrar, Ordem Acordada no Processo de Despejo (Pagar e 
Permanecer), Ordem Acordada no Processo de Despejo (os réus concordam em deixar o 
imóvel)) 

 

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

