
 
TRIBUNAL ARBITRAL 

DE CONSUMO 

 

 

 
1/4  

IM-030.3 

 

 

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • Torre Lidador – 9º Piso • 4474-006 Maia 

Tel. 229 408 633 • Fax 229 408 634 • tac@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt    
 

Protocolo com Associação Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto 

 

SENTENÇA 

Proc 30/2021 

TAC 

MAIA 

 

Requerente: Frederico Almeida Sousa, devidamente identificado nos autos, 

 

Requerida: Rádio Popular, eletrodomésticos SA, devidamente identificada nos 

autos. 

 

Vem o requerente solicitar a resolução do contrato de compra e venda 

celebrado com a requerida, procedendo-se à devolução da máquina de lavar 

roupa ou subsidiariamente á troca deste aparelho por outro equipamento de gama 

equiparada. 

Para tanto alega que: 

Adquiriu o referido equipamento, com a marca Beko, na cidade da Maia, 

num estabelecimento comercial da requerida, para uso do agregado familiar, tendo 

pago a quantia de 418,99 €. 

Após o ciclo de lavagem, a roupa permanece com nódoas e sem o odor 

característico de roupa lavada. 
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Tendo dado conhecimento destes factos à requerida, esta deu seguimento 

ao assunto e remeteu-o para a Cenatel, empresa que presta assistência à marca 

Beko, para averiguar e inspecionar a máquina de lavar roupa em causa nos autos. 

Esta empresa designou um técnico credenciado, que efetuou duas 

deslocações a casa do requerente para inspecionar o equipamento em causa. 

Após a análise da máquina o próprio requerente refere que esta empresa 

concluiu que a mesma não possuía qualquer anomalia e junta o doc 2 onde se 

comprova isso mesmo, ou seja, escreve o técnico da Cenatel, nesse relatório que: 

 

“a máquina sem anomalia técnica. O cliente não está satisfeito com os 

resultados da lavagem no entanto o aparelho não apresenta qualquer anomalia.”  

 

E, continua o relatório técnico efetuado pela Cenatel e junto aos autos a fls 7, 

reiterando-se o que supra se referiu, acrescentando-se entre parêntesis, o que 

seguidamente se transcreve: 

 

(o técnico afirma que o cliente diz é que não quer a máquina) 

 

Ainda, manifesta incompreensão com a insistência do cliente na reclamação, 

quando já lhe foi explicado que nada tem a ver com o aparelho, mas talvez devido 

a outro qualquer fator externo.  
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Pode estar-se perante acumulação de restos de detergente que originam 

fungos e bolores ou o cliente poderá estar a usar por defeito, lavagens sucessivas a 

temperaturas baixas. 

 

A requerida apresenta contestação.  

Nesta impugna todos os factos vertidos na reclamação, concluindo pela 

improcedência desta, e a consequente absolvição da requerida dos pedidos 

formulados, tendo com fundamento fáctico as duas intervenções técnicas, e 

respetivas conclusões.  

Mais refere, fundamentando, que o manual de utilizador que acompanha a 

máquina de lavar roupa, nas páginas 54 e 55 menciona várias situações que poderão 

influenciar negativamente o desempenho da máquina, (referimo-nos ao art 8 da 

contestação), e apresenta possíveis soluções (descritas no art. 9 da contestação). 

 

Ora cumpre decidir: 

 

O requerente não conseguiu provar os factos que alega. O requerente não 

apresenta testemunhas, nem outras provas que permitam concluir doutra forma. 

   

De acordo com o Código Civil, arts 341 e ss relativos ao ónus da prova, àquele 

que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado. 
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Face ao exposto e por nada mais haver a acrescentar a esta matéria, julga-

se a presente reclamação totalmente improcedente, por improvada e 

consequentemente absolve-se a requerida dos pedidos formulados. 

 

Registe e notifique as partes 

 

Maia, 7/10/2021 

 

 

Rui Moreira Chaves 

Juíz árbitro 

 

 

 


