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Nome, Morada, Contactos 
QUEIXOSO 

 
 

 
 
 
Exmo/a Procurador/a Geral 
Da República 
R. da Escola Politécnica 140 
1269-269 Lisboa 

 
 

  
 

QUEIXA-CRIME 
 
 

               Nome, estado civil, maior, natural da freguesia de… concelho de…, 
profissão, com o n.º de BI, morada e código postal… vem apresentar queixa-
crime contra as entidades abaixo citadas porquanto… 

 
 

A queixa é apresentada na PGR em mão por informação da Polícia 
Judiciária, que disse ainda: 
-  ”Os tribunais são a retaguarda do crime… tenha cuidado”. 
 
ONEY BANK: Av. José Gomes Ferreira, nº 9 | 1495-139 Algés 
AUCHAN COINA: Retail Planet Estrada Nacional 10 - Km 18,5, 2830-411 
Algés 
 
 

1. Conforme contrato que se junta, documento nº 1, para compras a crédito 
a débito directo, aprovado até um montante de 500 Euros, o queixoso 
começou a adquirir alguns bens na loja “Auchan” de Coina. 
 

2. Endereços das empresas denunciadas:  
 

 
3. A primeira prestação relativa ao primeiro bem adquirido, no valor de 

6,53€, foi emitida em 20/12/2019 (documento nº 2). 
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4. E, segundo o contrato, “as prestações são pagas no dia 5 de cada mês, ou 

no dia útil imediatamente a seguir se pago por Débito Directo”. 
 

5. Destarte para cumprir o contrato o cliente, aqui queixoso, depositou 
100,00 € em dinheiro ao balcão do seu banco, precisamente no dia 
estipulado para o pagamento, dia 06/01/2020, segunda- feira, pelas 9.00 
horas – documento nº 3. 

 
6. É lógico que se o pagamento fosse por multibanco, por exemplo, não há 

necessidade de prolongar o prazo até ao dia útil seguinte uma vez que 
mesmo calhando o dia 5 ao fim de semana a pessoa pode sempre pagar 
por aquela via. 

 
7. Mas se o pagamento for efectuado por débito directo e o dia 5 calhar ao 

fim de semana, é lógico que ao fim-de-semana não pode ser o dia de 
pagamento porque os bancos não estão abertos para se poder fazer 
depósitos em dinheiro destinados à conta à ordem e para que o débito 
directo funcione na data correcta acordada no contrato. 

 
8. Acontece que, apesar do contrato estipular que o pagamento é 

efectuado no dia útil seguinte ao dia 5, em vez de deixar o cliente pagar 
nesse dia estipulado no contrato, foi o Oney Bank a solicitar o 
pagamento por débito directo antes da hora de expediente do banco, ou 
seja antes das 8,30 Horas do dia 6 de Janeiro de 2020. 

 
9. E a intenção daquelas empresas foi induzir uma divida ilegalmente 

contratada, de 12,00€, alegando incumprimento do contrato. 
 

10. Por conseguinte… se o dia de pagamento, no presente caso, é o dia 6, este 
dia termina na hora em que o banco fechar, e só depois da hora de fecho 
do banco é que o Oney podia solicitar o pagamento por débito directo 
nesse mesmo dia. 

 
11. Por outro lado o cliente nunca foi informado de que taxa de 

incumprimento passava a vigorar a partir do primeiro débito directo e 
nem que este aconteceria antes das 08,30 Horas do dia marcado para o 
pagamento da prestação. 
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12. Ora ao omitir essa informação para induzir o erro ao cliente aquelas 
empresas estarão a praticar eventualmente, para além de outros, um 
crime de burla, nos termos do artigo 217.º do Código Penal. 
 

13. Ainda, no mesmo mês (Janeiro de 2020), aquela prestação de 6,53€ foi 
levantada duas vezes, uma no dia 15/01/2020 e outra no dia 24/01/2020, 
outra violação do contrato e outro tipo de crime seguramente. 

 
14. Ao detectar os erros o cliente tentou inúmeras vezes explicar a situação 

pediu inúmeras vezes a rectificação das facturas. 
 

15. Mas o Oney Bank recusou a rectificação, e continua ainda hoje a exigir o 
pagamento da dívida não contrata legalmente, a taxa de 12,00€ por 
alegado incumprimento do contrato, que é induzido nas facturas. 

 
16. Daí que o cliente foi obrigado a recorrer à acção directa prevista no artigo 

336.º do CC, e assim cancelou os pagamentos para salvaguardar as suas 
economias, isto já depois de ter-se deslocado duas vezes ao seu banco 
para tratar do assunto. 

 
17. Para além disso o Oney Bank difamou o cliente ao participar na 

centralização de responsabilidades do Banco de Portugal a falsidade de 
que o cliente não era de confiança pois não cumpria o contrato (anexo nº 
3). 

 
18. E ameaça agora enviar uma empresa de cobranças difíceis a casa do 

cliente, mensagem enviada para o telemóvel que diz: “Contrato em fase 
de visita domiciliária pelo inspector de crédito Mário Silva…”. 

 
19. Ora, a visita ao domicílio do cliente não é conhecida como norma em 

nenhum lei para os casos de dívidas em litígio, o que é conhecido é o 
processo de injunção. E tal configura uma ameaça, sendo imprevisível o 
que vai acontecer. 

 

 
 
       ………………… 
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CONCLUSÃO: 
 

 
20. Só sobra a solução judicial, pelo que o queixoso deseja o procedimento 

criminal e reserva o direito de se constituir como assistente. 
 

21. Salvo melhor entendimento, as empresas denunciadas estão por certo 
protegidas contra estes crimes nos tribunais civis ou de injunção e 
criminais, de outra forma não agiriam desta forma tão abusadora, ou seja, 
como se o cidadão ou cliente fosse seu escravo, sabendo-se hoje em dia 
que a impostura e a corrupção nos tribunais e na advocacia é inesgotável 
e que não existe estado de direito em face do regime de ditadura imposta 
pela dinastia Costa, Santos, Silva. 
 

22. Destarte a conduta do Oney foi de má-fé, ou seja havia consciência do 
prejuízo que tais actos iam causar ao cliente pois apesar dos pedidos do 
cliente nada fez. 

 
23. O Oney Bank alterou a verdade do contrato, através de artifício que Ele 

mesmo criou para cobrar a taxa de incumprimento, no valor de 12,00€, e 
ainda por cima recusou colaborar.  

 
24. Ainda fez cobranças por débito directo em duplicado, ou seja a mesma 

prestação era cobrada duas vezes. 
 

25. O seu objectivo é notoriamente ilício ou injustificável. 
 

26. Aina por cima fez queixa para a centralização de dados do Banco de 
Portugal que aceitou o pedido embora soubesse ser ilegal, anuência aliás 
decidida por pessoas da mesma dinastia Costa, Santos, Silva, isto 
avaliando quem assinou a resposta perante a reclamação do lesado. 

 
27. Como também a mesma empresa se arroga em contorno de ameaças para 

incutir medo ao cliente e assim levá-lo a pagar o que legalmente não 
contratou, como se de uma autêntica organização criminosa se tratasse, e 
como se a lei, as pessoas, os clientes e a sua conta bancária e o território 
lhe pertencesse. 

 
28. Ora, se as empresas, bancos, tribunais, policia e advogados, clubes e 

associações e igrejas são uma entidade privada sombra da dinastia Costa, 
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Santos, Silva, tomados eventualmente por atentados terroristas africanos 
camuflados, então o que é que vai acontecer? 

 
 
REQUER: 
 
a) Ser informado sobre quais os procedimentos a ter para que lhe seja 

nomeado Patrono com apoio judiciário. 
 

b) Proibir imediatamente o Oney Bank de contactar com o queixoso 
por qualquer meio. 

 
c) A obrigação da Oney-Bank rectificar os erros relativos à cobrança 

indevida, emitindo novas facturas, sem a taxa abusiva de 12,00€. 
 
d) Obrigar o Oney Bank ao pagamento de uma indemnização ao 

queixoso pelos prejuízos morais e materiais, desde Janeiro de 2010 
até esta data, que se poderá cifrar como bastante em 8.000.00 
Euros, tendo em conta a perseguição semanal até à data (9 meses 
consecutivos), que para além de perturbarem a vítima lhe retiram o 
tempo de dedicação às suas coisas e o seu discernimento e fruição 
no dia-a-dia. 
 

 
 

Junta a seguinte prova documental: 
 
1. Contrato, 
2. Factura da 1ª prestação, 
3. Extrato bancário, 
4. Resposta do banco de Portugal, 
5. Cartão de Cidadão. 

 
 

 
                 Paio Pires, 06 de Outubro de 2020. 

                     
 
                                 O queixoso: 
                                   Assinatura 

 


