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REQUERIMENTO DE ANÁLISE PROFISSIONAL

1. REQUERIMENTO    

(    ) DENÚNCIA                                         (     ) DENÚNCIA ANÔNIMA

OBS.: No caso de denúncia anônima fica dispensado o preenchimento dos dados do campo 2 e os documen-
tos do campo 4 e a assinatura deste requerimento. Dessa forma, o denunciante não será notificado sobre as
deliberações referentes a esta denúncia.

2. DADOS DO DENUNCIANTE

NOME DO DENUNCIANTE:

CPF/CNPJ: RG:

END.:

COMPLEMENTO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

TELEFONE CEL: TELEFONE:

E-MAIL:

3. DADOS OBRA/SERVIÇO

ENDEREÇO:

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

NÚMERO DA ART:

DATA DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO
INÍCIO:

FIM:

DATA EM QUE OS PROBLEMAS FORAM PERCEBIDOS

DETALHAMENTO DOS FATOS OCORRIDOS
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4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

ITENS DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUE
SIM / NÃO

4.1 Requerimento preenchido e assinado pelo denunciante

4.2 Original e cópia da identidade e CPF do denunciante ou cópia autenticada em cartório

4.3 Original e cópia da ART ou cópia autenticada em cartório 

4.4 Original e cópia do Contrato de prestação de serviços ou cópia autenticada em cartório

4.5 Original e cópia do documento que comprove posse ou propriedade (Escritura, contrato 
etc)

4.6 Laudo Técnico, caso a denúncia seja referente a falhas técnicas na obra/serviço

4.7

Outros Especificar:

OBSERVAÇÕES

As cópias dos documentos citadas acima deverão ser apresentados acompanhados de seus originais para au-
tenticação pelo CREA-GO ou na ausência do original a cópia deverá ser apresentada com autenticação em 
cartório.

5. DECLARAÇÃO PRESTADA PELO DENUNCIANTE

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas neste requerimento e estou ciente que declaração
falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional. 

Declaro estar ciente de que o processo poderá ser arquivado na hipótese de não serem preenchidos correta-
mente os dados solicitados neste Requerimento de Análise Profissional e na ausência de apresentação de do-
cumentos essenciais à instauração do processo, sem justo motivo.

Declaro ter conhecimento de que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos au-
tos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, correndo os
prazos a partir da juntada aos autos do Aviso de Recebimento entregue no endereço primitivo.

Autorizo a realização de vistoria na edificação objeto da denúncia, pelo profissional denunciado, caso seja de
interesse deste, para averiguar os problemas relatados na denúncia, se aplicável.

Autorizo o envio das comunicações referentes ao presente processo ao e-mail informado neste Requerimento
de Análise Profissional.

Local/Data:

_________________________, 

_____/_____/________
_________________________________________________________

Identificação e Assinatura do Denunciante
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