
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 
– CRECI – 4ª REGIÃO/MG.  
 
 
 ____________________________________________________________________________________, 

(nome completo do denunciante) 
 
Portador (a) da carteira de identidade nº __________________, CPF/CNPJ nº _________________________, 
endereço completo____________________________, telefone/celular_________________________________,  
e-mail_______________ abaixo assinado, vem com fundamento no art. 41 do Decreto 81.871/78, que regulamenta 
a Lei 6.530/78, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, representar,     

 
 
 

DENÚNCIA 
  
 

contra__________________________________________________________________________________, 
com  endereço completo sito à 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ na cidade de 
______________________________________________/MG; pelos fatos e fundamentos que caracterizam a 
violação das normas disciplinadoras do exercício da profissão de corretor de imóveis, requer: 
____________________________________________________________________________________________ 
(relato dos fatos - O espaço em questão pode ser dilatado em função do assunto a ser comentado pelo denunciante). 
 
Comprovando os fatos narrados, estou anexando xerocopias dos seguintes documentos: 
____________________________________________________________________________________________ 
(O espaço em questão pode ser dilatado em função do número de peças a serem anexadas pelo denunciante). 
 
Da mesma forma, indico com meios de provas, a(s) testemunha(s) abaixo relacionada(s). 
 
Diante de todo o exposto, e que certamente será suprido por esse Órgão, peço e espero que se digne tomar as 
providências cabíveis. 
 
Nestes termos. 
Pede deferimento. 
 
____________________________________________(assinatura do denunciante) 
 
 
TESTEMUNHA(S): 
(Podem ser arroladas quantas testemunhas se fizer necessário) 
____________________________________________(nome completo da testemunha) 
____________________________________________(endereço para contato da testemunha) 
_____________________(fone p/contato da testemunha) 
_____________________(nº do documento identidade da testemunha) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

 A denúncia deverá ser feita de acordo com o modelo acima, devendo os fatos ser narrados de forma clara e objetiva. 
 É importante anexar copas de documentos que comprovem o ilícito cometido. 
 A denúncia deverá ser protocolizada na Secretaria do Creci-MG. 
 Será instaurado um processo administrativo fiscal ou disciplinar, e o resultado comunicado ao interessado. 

 
NOTA: Sugere-se que sejam procurados outros órgãos competentes para ação de ressarcimento dos danos causados. 
São eles: Delegacia de Ordem Econômica, Procon, Juizado Especial, Delegacia de Polícia Civil, e até mesmo a 
assessoria de um advogado. 


