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Está com problemas no seu apartamento? 

 

Você não está certo sobre quais são seus direitos se houver um 
despejo?  

 

Está preocupado com ter que enfrentar discriminação na hora de 
buscar moradia? 

 
Na New Hampshire Public Radio, queremos ajudá-lo. Criamos este guia 

embasados nas preocupações que arrendatários, grupos de defesa e advogados 

expressaram sobre os problemas que as pessoas se enfrentam quando devem 

alugar em New Hampshire. 

Também analisamos algumas das informações abaixo com um advogado da New 

Hampshire Legal Assistance, porém, este guia não substitui o aconselhamento 

jurídico de um advogado. Se tiver perguntas de tipo jurídico sobre sua situação 

específica de moradia, fale com um advogado. Abaixo, poderá encontrar mais 

recursos sobre como fazê-lo. 

 
 
 
 

MITO: Seu locador pode aumentar o aluguel em qualquer momento. 

REALIDADE: Depende. Se tiver um contrato de aluguel, na maioria dos casos, seu 

locador não vai poder aumentar o aluguel antes do vencimento do contrato, de acordo 

com a New Hampshire Legal Assistance. Se você não tiver um contrato de aluguel, seu 

locador deveria avisar você com uma antecipação de 30 dias, no mínimo, sobre o 

aumento proposto. Se você não concordar com o aumento, é possível que deva 

enfrentar um despejo. 

Não há nenhuma lei estadual que limite os aumentos de aluguel. 

 

 
MITO: Quando seu locador lhe informar que ele vai iniciar uma ação de 

despejo, você deverá sair de imediato.  

REALIDADE: Você não pode ser despejado até que um juiz ordene que deixe o imóvel. 

Você também tem direito de se defender contra um despejo nos tribunais. 

 
MITO: Você não pode ser despejado durante o inverno. 

REALIDADE: Você pode ser despejado em qualquer momento. Mas, de fato, existem 

direitos que o protegem de despejos ilegais. 
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MITO: Seu locador deve informar-lhe se ele estiver planejando vender 
sua propriedade. 
 

REALIDADE: Em geral, os proprietários não são obrigados a informar os inquilinos que 

sua propriedade vai sair à venda. No entanto, se o locador quiser que sua propriedade 

fique vazia para um novo proprietário, ele deverá passar por um processo de despejo 

legal, que começa com um aviso de despejo de 30 dias de antecipação. 

 

 
MITO: Os proprietários podem recusar-se a alugar a alguém com 
crianças. 

REALIDADE: É ilegal recusar-se a alugar a alguém porque tem crianças ou orientar 

potenciais locatários para determinados apartamentos por esse motivo. 

 

 
MITO: Se tiver uma deficiência, deverá aceitar um apartamento como 

ele está, mesmo se não estiver adaptado às suas necessidades. 

REALIDADE: De acordo com o Disability Rights Center de New Hampshire e a New 

Hampshire Legal Assistance, seu locador é obrigado a fazer “adaptações razoáveis”, 

como fornecer um espaço de estacionamento reservado ou permitir que você tenha um 

animal de assistência, mesmo se houver uma regra que impede os animais de 

estimação. O locador também deverá permitir que você faça “modificações razoáveis” no 

seu apartamento, como a instalação de uma rampa. Em alguns casos, é possível que 

você tenha que pagar pelas renovações. 

 

 
MITO: Se os proprietários se recusarem a alugar devido à sua raça, 

sexualidade, país de origem ou um outro aspecto de sua identidade, 

não há nada que você possa fazer. 

REALIDADE: O Projeto Fair Housing Project da New Hampshire Legal Assistance de 

New Hampshire diz que “nos casos de aluguel, venda ou financiamento de moradia é 

ilegal discriminar com base na raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, estado familiar, 

deficiência, idade, orientação sexual, estado civil ou identidade de gênero”. A legislação 

de New Hampshire também oferece algumas proteções para pessoas que sofreram 

violência doméstica, agressão sexual ou perseguição persistente. 
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MITO: Quando tiver que alugar um novo apartamento, você pode ser 
solicitado a pagar o primeiro e o último mês de aluguel, mais um 
depósito caução. 

REALIDADE: Na maioria dos casos, seu depósito caução não poderá superar o aluguel 

de um mês. Mas, o locador pode pedir-lhe que pague a caução e a renda do primeiro 

mês ao mesmo tempo. Por exemplo, se seu aluguel for de 1.500 dólares por mês, o 

locador poderia solicitar que faça um pagamento antecipado de 3.000 dólares: 1.500 

dólares pela caução e 1.500 pelo primeiro mês de aluguel. 

 
 

MITO: Se um proprietário penalizar um inquilino por denunciar um 

problema, não há nada que o inquilino possa fazer para se defender. 

REALIDADE: Se estiver enfrentando represália de parte de seu locador, existem 
algumas proteções. 
 

Seu locador não está autorizado a despejá-lo por ter denunciado uma violação grave do 

código. O locador também não pode despejá-lo por reter o aluguel legalmente ou por 

organizar-se com outros inquilinos. 

Se seu locador trocar a fechadura para deixá-lo fora do apartamento ou desligar os 

serviços públicos ou tomar outras medidas para dificultar sua permanência no 

apartamento, você poderá encaminhar aos tribunais um documento especial chamado de 

petição 540-A. É um meio para tentar impedir que seu locador tome medidas de 

represália contra você. Para mais informações sobre como encaminhar a petição 540-A, 

veja o site dos tribunais. 
 
 

MITO: Se seu locador se recusar a resolver problemas no seu 

apartamento, você poderá simplesmente deixar de pagar o aluguel. 

REALIDADE: Existem algumas situações em que você pode reter o aluguel devido a 

problemas com seu apartamento, mas é melhor obter aconselhamento jurídico sobre sua 

situação específica antes de dar esse passo. Se você retiver o aluguel, assegure-se de 

não gastar esse dinheiro porque poderia ser obrigado a pagá-lo mais adiante. 

https://www.courts.nh.gov/our-courts/circuit-court/district-division/landlordtenant
https://www.courts.nh.gov/our-courts/circuit-court/district-division/landlordtenant
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Como saber se seu lar é seguro? 
 
Independente da área de New Hampshire em que você morar, você tem direito de morar em um 
lugar: 
 

● Com sistemas de encanamento que funcionem bem, sem vazamentos causados por um 

sistema séptico ou de esgoto defeituoso 

● Com fornecimento de água adequado, com aquecedor de água em bom estado de 
funcionamento 

 

● Com tubulações de gás e aparelhos movidos a gás em bom estado de funcionamento, 
quando forem fornecidos pelo locador 

 

● Com sistemas de aquecimento em bom estado de funcionamento, com capacidade para 

manter uma temperatura de 65ºF, no mínimo 

● Sem roedores nem infestações de insetos, incluindo percevejos (ou o locador deve fazer 

um esforço para resolver o problema) 

● Sem fiações expostas, conectores incorretos, interruptores defeituosos ou outras 

condições que poderiam produzir choque elétrico ou incêndio 

● Sem vazamentos no teto ou nas paredes 
 

● Sem quedas de gesso das paredes ou tetos 
 

● Sem furos importantes nos assoalhos, paredes ou tetos 
 

● Sem pilhas de resíduos ou lixo nas áreas comuns, quando isso acontecer porque o 

locador fornece um sistema de retirada ou de lixeiras insuficiente (exceto se o locatário 

for responsável pela retirada do lixo)  

O mofo também pode ser prejudicial para sua saúde e é uma preocupação comum entre os 

locatários de New Hampshire. Não há regras estaduais sobre os níveis de mofo em imóveis 

alugados, mas sim em nível local. 

Para saber mais sobre as regras na sua comunidade, ligue para o 211 e peça para entrar em 

contato com o oficial de aplicação do código da sua área. 
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Onde procurar mais ajuda: 

 

Pode ligar para o 211 para informar-se sobre inúmeros recursos diferentes, incluindo programas 

que podem ajudá-lo se tiver dificuldades financeiras. O 211 também pode ajudá-lo a buscar seu 

escritório local de bem-estar social ou o escritório de aplicação do código, se precisa denunciar 

algum problema com seu apartamento que o proprietário não está resolvendo. Se falar pouco 

inglês, diga “translator” (tradutor) ou “interpreter” (intérprete) ao entrar em contato com um 

representante para solicitar assistência com o idioma. 

A coalizão Welcoming New Hampshire também tem uma lista de recursos de moradia, neste link. 
 

Se precisar de ajuda para pagar o aluguel, também pode tentar entrar em contato com o 

Programa de Ação Comunitária local. Visite CAPNH.org ou ligue para o 211 para obter mais 

informações. 

Se precisar de mais ajuda para evitar um despejo ou se tiver outras perguntas de tipo jurídico, 

entre em contato com a 603 Legal Aid ligando para 800-639-5290 ou 603-224-3333. Para mais 

recursos jurídicos, consulte o site do Poder Judiciário de New Hampshire. 
 

Se está preocupado com estar exposto a chumbo em casa, entre em contato com o Programa de 

Prevenção de Intoxicação por Chumbo e Lares Saudáveis de New Hampshire enviando um e-

mail a LeadInfo@dhhs.nh.gov ou ligando para 603-271-4507. Também pode entrar em contato 

com seu departamento de saúde local, que poderá encontrar ligando para o 211. 

https://welcomingnh.org/housing_resources/
https://www.courts.nh.gov/self-help/getting-started/legal-assistance
https://www.courts.nh.gov/self-help/getting-started/legal-assistance
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/tenants.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/tenants.htm
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/bchs/clpp/tenants.htm
mailto:LeadInfo@dhhs.nh.gov
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Se achar que estão lhe denegando moradia ou que está sendo tratado  
 

 

de forma discriminatória por um proprietário devido a algum aspecto de 
sua identidade, veja a seguir alguns lugares aos quais pode recorrer 
para pedir ajuda: 

● Fair Housing Project da New Hampshire Legal Assistance: Ligue para 1-800-921-

1115. Também há acesso TTY através de Relay NH ligando para 1-800-735-2964 

ou 711. Se falar pouco inglês, eles fornecerão um intérprete. 

 
● Disability Rights Center de New Hampshire: Ligue para 800-834-1721 ou 603-228-

0432. Também pode enviar um e-mail ao Centro mediante o formulário que está 

nesta página. Se precisar de mais assistência com a comunicação, também poderá 

informá-los disso. 

 
● Comissão sobre Direitos Humanos de New Hampshire: Ligue para 603-271-2767, 

escolha a opção #0 para solicitar um intérprete. Também pode preencher este 

formulário e enviá-lo por e-mail a humanrights@nh.gov. Se precisa de ajuda com o 

idioma, especifique o idioma que você fala no seu e-mail. 

 
● Departamento de Moradia e Desenvolvimento Urbano dos EUA (também denominado 

HUD): Ligue para 1-800- 669-9777 ou 1-800-877-8339, ou preencha este formulário e 

envie-o por e-mail a ComplaintsOffice01@hud.gov. 
 

O formulário também pode ser enviado a: Boston Regional Office of FHEO, U.S. 

Department of Housing and Urban Development, Thomas P. O'Neill, Jr. Federal 

Building, 10 Causeway Street, Room 321, Boston, Massachusetts 02222-1092. 

 
Para obter ajuda do HUD em idiomas que não o inglês, veja esses links: Árabe, 

Chinês, Haitiano, Coreano, Russo, Espanhol, Tagalo, Vietnamita. 

https://drcnh.org/contact-us/
https://drcnh.org/contact-us/
https://www.nh.gov/hrc/documents/housing.pdf
https://www.nh.gov/hrc/documents/housing.pdf
mailto:humanrights@nh.gov
https://www.hud.gov/topics/housing_discrimination
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12150.PDF
mailto:ComplaintsOffice01@hud.gov
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintarabic
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintchinese
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complainthaitian
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaintkorean
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_russian
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_spanish
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_tagalog
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/how_file_fair_housing_complaint_vietnamese

