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Queixa-crime 
 

 
 

Ao Exmo. Sr. Procurador Adjunto 
Tribunal de Almada 
 
Tribunal de Almada 
Praça do Comércio 
1149-012 Lisboa 

 
 

 
 

               …, solteiro/casado, residente em …, Nº …, …, vem apresentar queixa 
pelos seguintes motivos de facto e de direito que poderão representar a 
realização de crime de burla e outros: 

 
 
1. Conforme contrato que se junta em anexo 1, para compras a crédito por 

débito directo até um montante de 500 Euros, o lesado começou a 
adquirir alguns bens, e a primeira prestação relativa ao primeiro bem 
adquirido, no valor de 6,53€, foi emitida em 20/12/2019 (anexo2). 
 

2. Segundo o contrato, as prestações são pagas no dia 5 de cada mês, 
excepto se a modalidade for débito directo contando-se a o dia útil 
seguinte. 

 
 

3. Extracto do contrato: 
 
“ 
 

13.1. Os pagamentos ao Oney por força da celebração do presente Contrato e 
pela utilização do Cartão, nos montantes e datas indicados no extrato de 
conta corrente que é disponibilizado ao(s) Titular(es), serão efetuados através 
do sistema de Débitos Diretos, pelo que este(s) se compromete(m) a assinar a 
respetiva autorização (Mandato SEPA) na data de celebração do presente 
contrato para que seja efetuado o Débito Direto na conta bancária por este(s) 
indicada.  
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Sem prejuízo da modalidade de “Débito Diferido”, as prestações, 
independentemente da modalidade escolhida, serão pagas no dia 5 (ou dia 
útil imediatamente a seguir, se pago por Débito Directo) do mês subsequente 
ao Período de Extrato, fi cando o Oney autorizado a proceder à cobrança de 
montantes parciais até esse valor sempre que a conta bancária à ordem do 
Titular não estiver aprovisionada aquando da primeira tentativa de 
pagamento por Débito Directo, sem prejuízo do previsto nas Cláusulas 15 e 
23. 
 
… 
 
 
FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA: 
7.4. Consequências da falta de pagamento 
(se aplicável) 
 
Até 3% (ou outra mais elevada consentida por lei) a acrescer à taxa de juro 
contratual. 
 
m caso de não pagamento atempado de qualquer quantia devida pelo(s) 
Titular(es) ao Oney e sobre as importâncias em mora, durante o tempo em 
que se verifique. 
 
Encargos pelo não pagamento atempado da dívida: 
Comissão pela recuperação de valores em dívida(1) 
4% do valor da prestação não paga (com mínimo de 12€ e máximo de 150€*) 
 
(1) Acresce Imposto do Selo - 4% 
*Os valores indicados são os previstos na data de entrada em vigor do DL nº. 
58/2013 de 8 de maio, 
 
Suspensão da utilização do Cartão/Crédito. Comunicação à Central de 
Responsabilidades de Crédito. Pagamento de todos os encargos em que o 
Oney incorra por terceiros pelo não pagamento atempado da dívida. 
Pagamento de todas as despesas judiciais, incluindo honorários de advogados 
e/ ou solicitadores, em que o Oney venha a incorrer para garantia e cobrança 
do seu crédito, a perda de benefício do prazo ou a resolução do contrato nos 
termos 
 
“ 
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4. O cliente foi depositar dinheiro no banco no dia 06/01/2020, segunda- 
feira, pelas 9.00 horas, para assim cumprir o contrato. 
 

5. Mas a cobrança por débito directo foi cobrada ou um dia antes ou no 
mesmo dia 06/01/2020 mas antes da 08.00 Horas da manhã (documento 
anexo nº 3). 

 
6. Acontece que o contrato não é conclusivo em relação ao prazo completo 

de pagamento porque apenas indica o dia e não a hora em que é 
efectuado o débito directo, o que naturalmente atribui o direito ao cliente 
de ter provisão na sua conta durante o dia que o contrato indica e não 
antes disso. 

 
7. Além do mais o contrato indica a data limite com termos que não 

decorrem do entendimento da lei, na verdade a lei diz “data limite” (ex: 
..até ao dia x…”. Mas a OneyBank usa a expressão “é paga no dia x”, o que 
não muda em nada o sentido da lei. Ou seja, o valor da data limite é o 
mesmo e portanto considera-se que, para o entendimento da pessoa 
media, o dia em que cai o pagamento é o dia seguinte e não o dia limite. 

 
8. Por outro lado, a expressão “é paga no dia x” viola a lei porque não é a 

mesma coisa que indicar a data limite. Ou seja, a OneyBank não pode 
indicar um dia de pagamento pois não é isso a que está obrigado, obriga-
se sim a indicar claramente a data-limite porque ao indicar o dia do 
pagamento e não a data limite está a inventar a forma da norma para se 
sobrepor a ela iludindo o cliente, o que não pode. 
 

9.  Logo a Oney-Bank começou a cobrar taxas de 12 euros em sequência 
todos os meses devido ao alegado incumprimento, apesar de o cliente ter 
solicitado a rectificação do erro várias vezes. 

 
10. O erro não é do cliente, é da Oney-Bank que atribui uma data fictícia para 

pagar a prestação por débito directo, de modo a enganar o cliente para 
lhe cobrar taxas que não são devidas. Trata-se de um crime de burla. 

 
11. Para além disso a Oney-Bank cobrou a mesma prestação duas vezes no 

mesmo mês, no dia 15 e no dia 24, facto que também não quis tratar e 
nem reconheceu. Há pois outros crimes por este abuso ou de cobrança 
indevida. 
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12. E fez a participação do cliente na centralização de responsabilidades do 

Banco de Portugal, o que constitui um crime de difamação ao falsificar os 
factos de que o cliente era incumpridor (anexo 4). 

 
13. Depois perseguiu o cliente diariamente com mensagens e contactos, sem 

o deixar trabalhar e descansado, incluindo com ameaças de ir à sua 
residência (anexo 5). 

 
14. Ora, esta conduta de não aceitar rectificar erros notórios por pedido do 

cliente, só pode acontecer dolosamente. Na verdade, se a cobrança de 
uma prestação por débito directo, conforme diz o contrato, é efectuada 
no dia útil seguinte ao dia 5 em caso de débito directo, isso significa que, 
para quem entende, ela só irá ser cobrada depois do fecho do Banco, que 
acontece pelas 15:00 Horas, muito embora nesse mesmo dia. 

 
15. Por outro lado o Banco de Portugal, substituído em ditadura pela família 

Santos, em vez de representar oficialmente o Banco de Portugal 
cumprindo do Código de processo Administrativo, aceitou a ilegalidade da 
conduta de Oney-Bank, apenas alegando, como ordem, que não 
encontrou qualquer infracção, esquecendo-se de fundamentar; ou seja, se 
não há infracção porque é que não há comparando os factos da 
reclamação com os factos praticados pela Oney-Bank em relação ao 
contrato assinado com o cliente e a lei aplicável, bem sabendo que 
legalmente não se pode criar nenhuma acção temporária indicando no 
contrato social um prazo sem prazo. 

 
16. Para além disso, ainda, tais crimes são cometidos como fé-pública usando 

pois o poder público como retaguarda. 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
 
 
REQUER: 
 
a) O comprovativo de registo da denúncia, enviado para o queixoso. 

 
b) A nomeação imediata de um patrono oficioso, por direito do 

queixoso que é beneficiário do rendimento Social de Inserção, nos 
termos do artigo 2º da portaria 10/2008, de 3 de Janeiro. 
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c) A obrigação da Oney-Bank rectificar os erros relativos à cobrança 
indevida emitido novas facturas, sem a taxa abusiva de 12,00€. 

 
d) Obrigar a Oney-Bank a indicar a hora da cobrança, que só pode ser a 

partir das 15.00 Horas do dia previsto no contrato, ou a partir das 
24.00 Horas daquele dia. 
 

e) Pagamento dos prejuízos morais e materiais ao cliente pelos crimes 
cometidos desde Janeiro de 2010 até esta data, e cuja indemnização 
se deve cifrar em 5.000.00 Euros. 
 

 
 

Junta (anexos): 
1. Contrato, 
2. Factura da 1ª prestação, 
3. Relatório de cobranças, 
4. Central de responsabilidades do Banco de Portugal, 
5. Ameaça de ir à residência, 
6. Biografia do queixoso, 
7. Rendimento Social de Inserção, 
8. Cartão de Cidadão. 

 
 

 
                 Localidade, data. 

                     
                                 O queixoso: 
 
                                ________________________________ 
 


