
 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA RECEBIMENTO DE VALORES INSCRITOS NO  
QUADRO GERAL DE CREDORES 

 
BANCO ECONÔMICO S/A - Em Liquidação Extrajudicial 

CNPJ nº 15.124.464/0001-87 
 

Nos termos do edital que veiculou o “Aviso aos Credores Privilegiados e Quirografários habilitados no 
Quadro Geral” do Banco Econômico S/A - Em Liquidação Extrajudicial, os interessados deverão, no prazo 
previsto no mesmo, preencher este formulário com as informações abaixo solicitadas e assiná-lo com firma 
reconhecida, a fim de que possam receber os valores de face, devidamente corrigidos conforme Lei 8.177/91. 

(a) Dados Pessoais 

Nome Completo: ______________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _____________ Estado Civil: ________________ Profissão: _______________________  

Carteira de Identidade RG nº _____________________ Inscrito no CPF/ME nº _____________________ 

Residente e domiciliado na Rua___________________________________________________________  

nº_______ Complemento _________________________________ Bairro ________________________  

Cidade _______________________________ UF_____ País______________ CEP __________________  

E-mail __________________________________________ Telefone com DDD______________________ 

(b) Informações Processuais  

- Titular do Crédito: _____________________________________________ 

- Número do Processo: __________________________________________ 

- Valor do Crédito: ______________________________________________ 

- Classificação do Crédito: ________________________________________ 

(c) Dados Bancários 

(i) Recebimento mediante transferência interbancária:  

Banco ____________________________ Agência ________ 

Conta _________________ (   )Poupança (   ) Corrente (   ) Investimento 

Nome do titular ________________________________________________ 

CPF do titular ___________________ 

 

(ii) Recebimento por PIX:  

Chave do PIX cadastrada junto à Instituição Financeira:  

(   ) E-mail _____________________________________________________  

(   ) Telefone _______________________ (   ) CPF_____________________  

 



 

 

 

 

(d) Documentos necessários 

(i) se herdeiro ou sucessor, enviar Termo de Inventário e Partilha (se Judicial) ou Escritura Pública (se 
extrajudicial) para confirmação da legitimidade do recebimento; 

(ii) se o titular do crédito for pessoa jurídica, enviar última alteração do Contrato Social para certificação dos 
poderes de representação do subscritor ou, sem prejuízo da remessa dos atos constitutivos, a procuração 
outorgada pelos representantes da sociedade com poderes para recebimento, se o subscritor não for seu 
representante legal; 

(iii) se o subscritor for advogado do titular do crédito habilitado, enviar instrumento de mandato com 
comprovação dos poderes para recebimento dos valores; 

(e) Declarações 

O(s) subscritore(s) declara(m)  

(i) que todas as informações prestadas são verdadeiras e que é (são) o(s) legítimo(s) titular(es) e/ou 
sucessor(es) e/ou representante(s) legal(is) do(s) titular(es) do crédito objeto de habilitação no QGC da massa 
liquidanda do BESA;  

(ii) que está(ão) ciente(s) de que o pagamento será realizado por sub-rogação pela ofertante IEP - Itapiracem 
Empreendimentos e Participações S/A, inscrita no CNPJ/ME sob nº 00.266.723/0001-37, conforme Proposta 
veiculada no Edital publicado no Diário Oficial; 

(iii) que concordam expressamente com o pagamento dos valores listados no QGC publicado pelo liquidante 
do BESA na forma como foram declarados pelo respectivo titular, cujo comprovante de recebimento por PIX 
ou transferência eletrônica farão prova da quitação dos valores devidos pelo Banco Econômico em Liquidação 
Extrajudicial, para todos os efeitos legais; 

(iv) que deverá(ão) enviar este formulário devidamente preenchido e assinado por e-mail com aviso de leitura 
ao endereço quadrocredores@economico.com.br ou, alternativamente, por  carta à sede da massa liquidanda 
do Banco Econômico S/A com aviso de recebimento, nos seguintes endereços: Salvador: Edifício Argentina - 
Rua da Argentina nº 01 – Comércio - Salvador – Bahia - CEP. 40.015-130;  São Paulo: Rua Largo São Bento nº 
64 - 4º andar – Centro - São Paulo – Capital - CEP. 01.029-010; 
 

 

________________________, _____ de ______________ de ______. 

 

 

________________________________ 

(Assinatura com firma reconhecida) 


