
Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 21. 
 
Joinville, ___ de ___ de 200_.  

 
 
Ao Sr. --------  

M.D. Gerente do Banco ----- 
 
 

Prezado Sr. Gerente,  
 

 
À data de ------ foi emitido cheque nº ---, no valor de R$ ----, cujo(a) 
emitente é o Sr(a) ---------------, de conta nº ---, aberta em vosso banco e 

agência, cártula esta dada como pagamento à compra de mercadoria 
realizada em nosso estabelecimento pelo(a) próprio(a) correntista.    
 

Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 
retornou assinalada pela alínea “21”, isto é, motivada por contra-ordem ou 

oposição ao pagamento. 
 
Não obstante a contra-ordem estar regulamentada pelo art. 3º da 

Resolução nº 2747 do BACEN, vossa senhoria deve ter conhecimento que 
para sua efetivação, as instituições financeiras devem exigir solicitação 

escrita do interessado, com justificativa fundada em relevante razão de 
direito, segundo prevêem os parágrafos 1 e 2 do mesmo artigo 
mencionado.  

 
Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 
preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 

a apresentação da exposição de motivos para a contra-ordem proposto(a) 
pelo(a) emitente, como garante o art. 4º, II da Circular nº 2.989 do BACEN.  

 
Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 
fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 

financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente. 
Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 

prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 
  
 

Atenciosamente,  
 
 

------------------ 



Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 14. 
 
Joinville, _____ de __________ de 200___.  

 
 
 

Ao Sr. _______________  
M.D. Gerente do Banco __________________ 
 

 
Prezado Sr. Gerente,  

 
 
À data de ____________foi emitido cheque nº ___________, no valor de R$ 

_________, cujo(a) emitente é o Sr(a) ________________________, de conta nº 
___________, aberta em vosso banco e agência, cártula esta dada como 
pagamento à compra de mercadoria realizada em nosso estabelecimento 

pelo(a) próprio(a) correntista.    
 

Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 
retornou assinalada pela alínea “14”, isto é, “prática espúria”.  
 

Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 
preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 

a apresentação do endereço residencial e comercial do (a) emitente, bem 
como toda e qualquer informação que permita identificar e localizar o 
emitente, como os obriga art. 25, da Resolução nº 1.682 do BACEN.  

 
Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 
fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 

financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente.  
 

Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 
prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 
  

 
Atenciosamente,  

 
 
 

 
__________________________________ 
 

 



Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 13. 
 
 

Joinville, _____ de _______________ de 200___.  
 
 

 
Ao Sr. _______________ 
M.D. Gerente do Banco _______________ 

 
 

Prezado Sr. Gerente,  
 
 

À data de ____________ foi emitido cheque nº ____________, no valor de 
R$_________, cujo (a) emitente é o Sr (a) _________________________________, 
de conta nº ___________, aberta em vosso banco e agência, cártula esta 

dada como pagamento à compra de mercadoria realizada em nosso 
estabelecimento pelo (a) próprio (a) correntista.    

 
Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 
retornou assinalada pela alínea “13”, isto é, “conta encerrada”.  

 
Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 

preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 
a apresentação do endereço residencial e comercial do (a) emitente, bem 
como toda e qualquer informação que permita identificar e localizar o 

emitente, como os obriga art. 25, da Resolução nº 1.682 do BACEN.  
 
Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 

fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 
financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente.  

 
Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 
prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 

  
 

 
Atenciosamente, 
 

 
 
 

________________________________ 



Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 28. 
 
Joinville, ___ de ___ de 200___.  

 
 
 

Ao Sr. --------  
M.D. Gerente do Banco ----- 
 

 
Prezado Sr. Gerente,  

 
 
À data de ------ foi emitido cheque nº ---, no valor de R$ ----, cujo(a) 

emitente é o Sr(a) ---------------, de conta nº ---, aberta em vosso banco e 
agência, cártula esta dada como pagamento à compra de mercadoria 
realizada em nosso estabelecimento pelo(a) próprio(a) correntista.    

 
Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 

retornou assinalada pela alínea “28”, isto é, contra-ordem ou oposição ao 
pagamento motivada por furto ou roubo. 
 

Não obstante a contra-ordem motivada por furto ou roubo estar 
regulamentada pelo artigo 1º da Circular nº 2.655 do BACEN, vossa 

senhoria deve ter conhecimento que sua utilização fica condicionada a 
apresentação, pelo emitente, ou portador legitimado, no caso de oposição, 
da respectiva ocorrência policial.  

 
Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 
preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 

a apresentação da ocorrência policial que ensejou na contra-ordem 
proposto(a) pelo(a) emitente.  

 
Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 
fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 

financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente. 
Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 

prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 
  
 

Atenciosamente,  
 
 

------------------ 



Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 11/12. 
 
Joinville, ___ de ___________ de 200___.  

 
 
 

Ao Sr. 
M.D. Gerente do Banco __________________ 
 

 
Prezado Sr. Gerente,  

 
 
À data de _____________ foi emitido(s) cheque(s) nº _____________, no valor 

de R$_________, cujo (a) emitente é o Sr(a) _______________________, de 
conta nº __________________, aberta em vosso banco e agência, cártula esta 
dada como pagamento à compra de mercadoria realizada em nosso 

estabelecimento pelo(a) próprio(a) correntista.    
 

Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 
retornou assinalada pela alínea “11/12”, isto é, insuficiência de fundos.  
 

Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 
preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 

a apresentação do endereço residencial e comercial do (a) emitente, como 
garante o art. 4º, I da Circular nº 2.989 do BACEN.  
 

Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 
fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 
financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente.  

 
Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 

prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 
  
 

Atenciosamente,  
 

 
________________________________________ 
 

 
 
 

 



Carta ao Banco solicitando Informações para Cheques devolvidos 

nos motivos 21. 
 
Joinville, ___ de ___________ de 200___.  

 
 
Ao M.D. Gerente do Banco ___________________ 

 
Prezado Sr. Gerente,  
 

 
À data de ________________________ foram emitidos cheque nº 

__________________, respectivamente no valor de R$ ______________ cada 
um, cujo(a) emitente é _______________________, de conta nº 
_____________________, aberta em vosso banco e agência, cártula esta dada 

como pagamento à compra de mercadoria realizada em nosso 
estabelecimento pelo próprio correntista.    
 

Ocorre que, dias após a data aprazada para apresentação da cártula, esta 
retornou assinalada pela alínea “20”, isto é, cancelada por solicitação do 

correntista motivada por roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em 
branco depois de recebidas pelo emitente. 
 

Não obstante a aludida alínea estar regulamentada pelo art. 1º da Circular 
3.050 do BACEN, vossa senhoria deve ter conhecimento que constitui pré-

requisito para a utilização deste motivo, a existência de pedido formulado 
pelo correntista dirigido à instituição financeira mantenedora da respectiva 
conta de depósitos.  

 
Diante do exposto, como fiéis portadores da cártula mencionada e uma vez 
preenchidos todos os requisitos legais, solicitamos em caráter de urgência, 

a apresentação da exposição de motivos para a solicitação de 
cancelamento proposta pelo emitente.   

 
Certos de seu pronto atendimento ao pleito encaminhado, assim como da 
fiel subordinação desta instituição às normas que regulam a atividade 

financeira instituídas pelo BACEN, agradecemos antecipadamente. 
Outrossim, informamos que, caso nossa solicitação não seja atendida no 

prazo de 10 (dez) dias, serão adotadas as medidas cabíveis. 
  
 

Atenciosamente,  
 
 

_____________________________  


