
MULTA DE 10% NO ATRASO 
 
 

PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
ACÓRDÃO 
 
Ementa – Cobrança – Contrato de Prestação de Serviços Escolares – Multa contratual de 10% - Redução 
com base no § 2º, do artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor – Inadmissibilidade – Dispositivo legal 
que somente se aplica a contratos com financiamento ou outorga de crédito – Hipóteses estranhas a dos 
autos – Recurso provido.  
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO (sumário) Nº 1.038.263-9, da Comarca de SÃO 
PAULO, sendo apelante CEM CENTRO DE ESTUDOS MODERNOS E CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA 
e apelada JOANA DOS SANTOS FERNANDES.  
 
 
ACORDAM, em Quinta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por maioria de votos, vencido o 
relator sorteado, dar provimento ao recurso.  
 
Vistos, etc.  
Trata-se de apelação iterposta pela empresa autora, objetivando a reforma em parte da r. sentença de fls. 
35/36, quanto a redução de multa contratual de 10% para 2%, com base do CDC. 
 
Contra-razões não foram ofertadas.  
 
Relatados, 
 
O apelo merece provimento.  
 
Assim é que a redução da multa contratual de 10%, incidente no débito contratual em decorrência da 
rescisão do contrato por inadimplência, não podia ser procedida pela r. sentença recorrida, ao percentual de 
2%, com base no § 1º, do artigo 52, do CDC, pois, o contrato de prestação de serviços escolares não se 
enquadra dentre as naturezas dos pactos previstos no caput desse cilado dispositivo legal. 
 
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá entre outros requisitos, informá-lo prévia e 
adequadamente sobre: 
 
I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 
II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;  
III – acréscimos legalmente previstos; 
IV – número e periodicidade das prestações; 
V – soma total a pagar, com e sem financiamento. 
 
 
§ 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser 
superiores a dois por cento do valor da prestação.  
 
(Parágrafo com redação determinada pela Lei nº . 9.298, de 01 de agosto de 1996). 
 
No caso concreto, o contrato não envolve outorga de crédito ou financiamento, sendo que a previsão de 
custo, dos serviços contratados, nele constante, não se confunde com outorga de crédito ou financiamento 
ao contratante.  
 
Pela leitura do contrato que ampara a cobrança, os pagamentos seriam devidos mediante efetiva ou 
potencial prestação dos serviços, podendo o contrato ser rescindido pelo contratante, nos moldes do § 3º, 
da cláusula 11ª, desde que adimplidas as parcelas dos meses vencidos até a comunicação da rescisão.  
 
Luiz Antonio Rizzalo Nunes na sua obra “Compre Bem Manual de Compras e Garantias do Consumidor” 
bem esclarece sobre quais os tipos de contratos que não foram atingidos pela redução havida no § 1º, do 
artigo 52, do CDC, do percentual da multa moratória, estando entre eles “os cursos escolares livres – de 



línguas, natação, etc. – e regulares – colegial, superior (quando não há bolsa de crédito educativo, 
pois, esta é abrangida)”; (obra supra citada, 2ª edição, pág. 155, ano: 1997, Ed. Saraiva).  
 
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.  
 
Presidiu o julgamento, o Juiz ÁLVARO TORRES JÚNIOR e dele participaram os Juízes SEBASTIÃO 
THIAGO DE SIQUEIRA (relator sorteado) e JOAQUIM GARCIA.  
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 2002. 
 
 
CUNHA GARCIA 
Relator-Designado  
 
  
   


