
Exemplo de Carta a Ser Dada ao Policial Sobre  
Onde Levar os Seus Pertences  
Se você não quiser que os seus pertences sejam guardados em um guarda-móveis 
escolhido pelo senhorio ou policial, você precisa fazer este pedido por escrito. A 
página seguinte contém um exemplo da carta que você pode dar ao senhorio, ou 
ao policial que o senhorio contratar para mover os seus pertences. (Para estar 
seguro, dê a carta a ambos.)
Aqui estão instruções de como preencher a carta na página seguinte. 

1. Primeiro parágrafo
Escreva o seu: 1) nome, 2) endereço do lugar do qual você está sendo despejado, 
e 3) a data que o policial está planejando removê-lo (que você deve ter recebido 
em uma notificação com pelo menos 48 horas de antecedência).

2. Segundo parágrafo
Escreva exatamente onde você quer que seus pertences sejam entregues. O outro 
local pode ser qualquer um, do porão de um parente a um guarda-móveis 
self-service. Escreva o nome da rua e o número da casa. Diga também se você 
quer que seus pertences sejam colocados no pórtico, no patamar ou em um quarto 
específico, e não na calçada. É importante ser bem específico.

IMPORTANTE: Você será responsável pelo pagamento de todos os custos no 
guarda-móveis de sua escolha. Você deve assegurar-se, de antemão, que a 
companhia ou as pessoas do seu local escolhido estão dispostos a aceitar  os 
seus pertences na hora e no dia especificados na notificação de 48 horas.

3. Terceiro parágrafo
Escreva todos os números de telefone onde o senhorio ou o policial podem entrar 
em contato com você.

4. Assine a carta e coloque a data
A data pode ser a mesma data que o policial está vindo para remover os seus 
pertences.

5. Entregue a carta
Se você puder, faça uma cópia da carta para guardar com você. Entregue em mãos 
e/ou por fax o original da carta ao senhorio ou ao policial (preferivelmente a 
ambos). Você pode fazer isso no dia ou antes da remoção de seus pertences. É 
bom telefonar para o policial e/ou senhorio para dizer-lhes que você estará 
entregando esta carta.

6. Endereço novo opcional
Você pode incluir o seu novo endereço depois da assinatura. Você não é obrigado a 
fazê-lo.



Notificação de Entrega dos Pertences do 
Inquilino a um Outro Local

Prezado  senhorio e/ou policial, 

1. Eu, ___________________________________________, 

Sou inquilino/a no local ________________________________,

E serei despejado/a em ________________________. 

2. De acordo com os meus direitos sob a lei de Massachusetts,* estou 
requerendo que os meus pertences sejam entregues neste outro local: 
_______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Tenho conhecimento de que sou responsável por qualquer pagamento 
devido neste outro local. 

3. Por favor me telefone para o ___________________ se tiver qualquer 

pergunta. Também pode me encontrar no __________________.    

___________________________   ___________________________
Assinatura    Data 
 
Novo endereço e telefone: 

* Conforme declara a emenda na Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 239, 
Seção 4(a): " ... o oficial de polícia deverá armazenar os bens em um depósito 
ou outro local de armazenamento da escolha do réu, se o réu notificar o 
oficial de polícia de sua escolha por escrito na ocasião ou antes da hora da 
remoção dos bens."
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