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SENTENÇA 

Proc nº. 1804/2020 

CICAP – PORTO 

 

Requerente: Célia Maria Morais Cardoso Santos, com residência 
na Rua Cónego Ferreira Pinto, 130, Porto. 

Requerida: Muda.arquitetos associados, Ldª., sociedade por 
quotas, com sede na Rua de Selho, 257, Guimarães. 

 

Vem a requerente solicitar a resolução do contrato de prestação 
de serviços celebrado entre esta e a requerida, condenando-se esta na 
devolução da quantia de 2.214,00 €, cfr doc junto aos autos, entregue 
pela requerente à requerida. 

Pois que, em Janeiro de 2018, a requerente contratou a requerida 
para a elaboração de um projeto de arquitetura, referente a 
licenciamento e projeto de execução para reabilitação e respetiva 
constituição de propriedade horizontal, de 3 frações destinadas a 
habitação e 1 fração destinada a garagem,  

para habitação da requerente, na cidade do Porto. 

Foram pagos pela requerente os honorários solicitados no valor de 
1800,00 € acrescido de IVA (2.214,00€). 

Refere a requerente que a requerida atuou negligentemente e 
que por isso minou a confiança que nesta depositava, pois que: 

 no dia 19/11/2018, o arquiteto e representante da requerida 
nestes autos, José Pedro Machado, enviou mensagem ao filho 
da requerente, referindo que o pedido de informação prévia 
do processo em causa nos autos, tinha sido submetido na 
Câmara Municipal do Porto e aguardava triagem; 
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Todavia, 

 Já no dia 26/06/2019, referiu que afinal não submeteu o 
pedido de informação prévia, por lapso, mas que seria melhor 
avançar com o processo de licenciamento. 
 

 Também refere que teria de efetuar alterações ao projeto, só 
podendo efetuar 2 frações destinadas a habitação, porque 
existiam novas regras relativas aos lugares de estacionamento. 

 
 Em 10/09/2019, reuniram em casa da requerente, a própria, a 

testemunha da requerente e a requerida através do seu 
representante, sendo que a requerente deu nova 
oportunidade à requerida para continuar a laborar apesar de 
já ter passado muito tempo. 

 
 A requerida comprometeu-se a enviar novos desenhos no 

prazo de 2 semanas, com as alterações necessárias. 
 
 Em 1/10/2019, ainda não tinham sido recebidos os desenhos à 

entrega dos quais a requerida se obrigou. 
 
 Em 19/10/2019, a requerida solicitou reunião agendada para 

22/10/2019 para ser apresentada a versão final, ficando de 
enviar os desenhos 3 D via email. 

Depois da reunião,  

 em 27/11/2019, ainda não tinham sido recebidos os referidos 
desenhos. A este email enviado pela testemunha e filho da 
requerente não foi dada qualquer resposta. 
 

 A partir desta data a requerida não mais atendeu chamadas, 
nem as devolveu. 

Em 8/6/2020, ainda não tinha dada entrada nenhum processo de 
licenciamento na Câmara Municipal do Porto, daí que a requerente 
termina o contrato por email (doc nº. 3 junto aos autos), uma vez que já 
tinham sido enviadas anteriormente duas cartas registadas com aviso de 
receção e tinham sido devolvidas. 

Por sua vez, a requerida através do seu representante refere que 
o projeto foi entregue à requerida, que os desenhos foram entregues à 
requerida, que cumpriu tudo a que se obrigou.  
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Diz ainda que estavam na primeira fase do projeto que 
contempla o pagamento de 4 prestações, 3 de 1800,00 € cada e uma 
de 800,00 €, ao que acresce IVA em cada uma delas. 

E que a requerente pagou a primeira prestação. 

Ouvida a única testemunha da requerente, Ricardo Filipe 
Cardoso Santos, filho da requerente e residente com esta, confirmou na 
íntegra a versão apresentada pela requerente, precisando datas e 
telefonemas, reuniões e valores, dizendo, ainda, que foi ele quem 
apresentou o arquiteto à requerente, por força de um conhecimento 
mútuo.  

Que o arquiteto aceitou a incumbência depois de conhecer o 
prédio, mas que não cumpriu as datas que foi apresentando, que foi 
incorreto em todo o seu percurso profissional, pois que disse inverdades 
quanto à apresentação do pedido de informação prévia na Câmara 
Municipal do Porto, e não cumpriu nenhuma das datas que ia 
apresentando.  

Ora, é certo que esta contratação ocorre em Janeiro de 2018 e 
que a rescisão contratual por parte da requerente ocorre em 8/6/2020, 
ou seja, dois anos e cinco meses volvidos. 

Daí o descontentamento da requerente, que passado todo este 
tempo tem em sua mão apenas, um projeto e uns desenhos 3 D, que já 
não podem ser utilizados, não podem ser reaproveitados, porque o PDM 
foi alterado, segundo a informação que outros dois arquitetos que esta 
pretendeu contratar, forneceram à requerente. 

Daí que, foi pago um preço por um serviço que foi prestado muito 
tardiamente, levando por isso mesmo à sua inutilidade total, por força da 
alteração do Plano Diretor Municipal. 

Ora, esta relação de consumo apresenta-se bastante conflituosa 
e a requerida atua com cariz profissional para obter lucro com o seu 
labor.  

Daí que o consumidor, no caso a requerente, tenha direito a uma 
informação esclarecida, adequada aos seus interesses, justa e ainda que 
o serviço que solicite e contrate seja executado de acordo com as suas 
diretrizes, em tempo útil dentro das suas expectativas.  
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Em tempo que lhe permita prosseguir os seus fins, tal como 
pensados e apresentados à requerida, que tal como se referiu 
inicialmente seriam a reformulação da habitação da requerida para 3 
frações destinadas a habitação e 1 fração destinada a garagem. (cfr 
arts 2º.; 3º. als a), d) e f); 4º., 12, todos da LDC) 

Esta intenção da requerente frustra-se, caem por terra os seus 
anseios, a sua vontade, as expectativas que lhe foram criadas, nada 
neste projeto pode ser executado, uma vez que o Plano Diretor Municipal 
foi alterado e o projeto e os desenhos que a requerida tardiamente, lhe 
entregou não possuem qualquer utilidade. 

Cumpre decidir: 

Houve de facto conduta negligente da requerida na produção e 
entrega do projeto e na produção e entrega dos desenhos 3 D. Continua 
esta conduta quando informa a requerente que o pedido de informação 
prévia já deu entrada, quando mais tarde vem contradizer-se, pois que 
afinal tal nunca aconteceu. Por lapso. 

O representante da requerida assumiu perante o tribunal que 
aceita a sua culpa, mas só e apenas a sua culpa. 

É exatamente sobre essa culpa que o tribunal arbitral está a 
ajuizar. 

Ora, o desânimo da requerente é grande e o tribunal percebe-o, 
uma vez que a requerida através dos seus atos, omissões, inverdades, 
desacreditou-se aos olhos da requerente e não mais conseguiu 
recuperar a confiança perdida. 

Nestes termos, condena-se a requerida a devolver à requerente 
a quantia entregue por esta, no valor de 2.214 €, relativa e diretamente 
relacionada com o pagamento solicitado pela requerida, efetuado e 
plasmado pela requerente no doc nº. 2 junto aos autos.  

Só assim se fará inteira justiça. 

Sem custas por não serem devidas 

Registe e Notifique 
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Porto, 16 de Julho de 2021 

 

Rui Moreira Chaves 

Juíz Árbitro 

 

 


