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BANCO NACIONAL SA. 
"Em liquidação extrajudicial" 

CGC fl°  17 • 157.777100017 

Aviou AU5 CREDORËS 
O Sr. liquidante do BANCO NACIONAL S.A. - 'Em liquidação extraju- 

«'dicial', devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil convoca, 

na forma do artigo 22 e seus parágrfoS da Lei n° 6.024, de 13 de 

março de 1974, os' credores cfësta empresa para apresentarem suas 
'declarações de crédito, a par do dia 19 de maio de 1997, até o'dia 

-.27 de junho de 1997. 
..As declarações de crédito deverão: 	.. 
a) ser enviadas por via postal, através de correspondência registrada, 

- 	com 	corn o seguinte endereçamento: 

ÃNCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇAO EXTRAJUDICIAL 
Av. Almirante Barroso, no 52 - 20 andar - Centro 

. 	Cep: 20031-000 Rio de Janeiro/RJ 
..:b) fazer-se acompanhar da documentação suporte dos créditos pos-
:s;. tulados; - 

apresentar reconhecimento de firmas do requerente ou de seu repre-
sentante legal, aso em que deverá ser juntado instrumento de ou-
torga de poderes para esse fim; 
no que diz respeito às qualificações, apresentar os seguintes dados: 
Pessoas fisicas - nome, nacionalidade estado civil, carteira de iden-

- —tade, CPF, endereço e telefone, e 	... 	 ' 

" Pessoas jurídicas razão social, endereço da sede, telefone, inscri-
ção estadual, CGC e representante legal; e 
utilizar, preferencialmente, o. modelo de requerimento sugerido a se-
guir, em duas vias, para posterior devolução protocolada ao re.que- 

Modelo de Requerimento 
.Ao 
' BANCO NACIONALS.A. - "Em liquidação extrajudicial' 

Rio de Janeiro - RJ 
DECLARAÇÃO DE CRÉDITO 

Sr. Liquidante. 
(Qualíticação), vem atendendo ao edital de convocação dc V.S', pu-

blicado no Diário Oficial da União de 12 e 13/05/97, e nos termos da Lei 
n° 6.024, de 13.03.74, apresentar "Declaração de Crédito" perante essa 
Sociedade, referente aos créditos a seg.11r díscriminados; 
1 - Importância dos, créditos; 	 '. 	. 

2 - Origen dos créditos; e  
3 - Documentos anexados. 

Requerendo julgue habilitado o seu crédito, uma vez cumpridas as 
formalidades legais vigentes, pede a V.S que toda e qualquer correspon-
dência a respeito da presénte seja enviada para o seguinte endere- 
ço .  ... . ............................................ .. ............. ........... 

Saudações 

nome do requerente 
.(firrna. reconhecida) 

* 	Liquidante: 
REGINALDO BRANDT SILVA 



Conforme solicitação de V.Sa., remetemos modelo de formulário para 
DECLARAÇÃO DE CRÉDITO. 

A propósito, pedimos que sejam acostados à referida declaração, os seguintes 
documentos: 

A) Carta de sentença com comprovação de trânsito em julgado; 

B) Inicial; 

C) Procuração (inclusive para propor a Declaração do crédito junto à massa 
liquidanda); 

D) Decisões prolatadas em primeira e superior instâncias; 

E) Cópias dos comprovantes de custas e despesas processuais; 

F) Cálculos elaborados até a data da decretação da liquidação extrajudicial 
(13/11/1996). 

 


