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AGRAVANTE: ANA CAMILLA CESARINO MASSAD  
AGRAVANTE: GABRIELA LOMELINO ESTRELLA  
AGRAVANTE: REGINA COELI PEREIRA GONÇALVES  
AGRAVANTE: PEDRO ENRIQUE CARRASCAL ALVIM  
AGRAVANTE: JOÃO VICTOR CAVALCANTI MESQUITA PINTO 
AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ 
LTDA. 

JUÍZA: MARISA SIMÕES MATTOS 
RELATORA: DES.ª CLAUDIA TELLES 

  
DECISÃO 

 
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Camilla 

Cesarino Massad, Gabriela Lomelino Estrella, Regina Coeli Pereira 
Gonçalves, Pedro Enrique Carrascal Alvim e João Victor Cavalcanti 
Mesquita Pinto, em face de decisão que, nos autos de ação revisional de 
contrato, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, 
consubstanciado na redução em 50% do valor das mensalidades do curso 
de medicina durante o período de suspensão das aulas presenciais, em 
decorrência da pandemia da COVID-19, nos termos a seguir:  

 
A tutela de urgência constitui uma excepcionalidade, que 
deve ser concedida somente quando a necessidade da 
providência justifique a violação do princípio do contraditório. 
Na verdade, a matéria da presente ação exige a formação 
da relação processual e dilação probatória, não devendo a 
decisão em questão ser tomada nessa fase tão inicial do 
processo. 
Portanto, indefiro tutela de urgência, eis que ausentes os 
requisitos legais que autorizariam a concessão da medida 
pretendida, em especial a urgência da medida pretendida. 
Considerando que a ré já se deu por citada, vez que há 
petição pendente de juntada, intime-a para apresentação de 
contestação no prazo legal. 
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Narram os autores que estão matriculados no 8º período do 
curso de medicina administrado pela ré e que, em virtude das medidas de 
isolamento social adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada 
pela Covid-19, a instituição de ensino vem ministrando aulas na   
modalidade EAD, não abrangendo, contudo, a integralidade das 
disciplinas. Argumentam que não estão recebendo a contraprestação do 
serviço originalmente contratada, o que justifica a redução temporária das 

mensalidades. Aduzem que tentaram resolver o problema na esfera 
administrativa, mas não obtiveram êxito. 

 
Requerem, em liminar, a concessão da antecipação da tutela 

recursal, a fim de que sejam reduzidas as mensalidades do curso de 
medicina e, no mérito, seja mantida a decisão. 

 
É o breve relatório. 
 
Na ação de origem, pretendem os autores, na qualidade de 

alunos do curso de medicina da Universidade ré, a redução temporária das 
mensalidades por eles pagas, ao argumento de que não estão recebendo 
a contraprestação do serviço originalmente contratada. 

 
Em março deste ano, diante da pandemia causada pelo Covid-

19, as autoridades do Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios 
determinaram que os cidadãos permaneçam em isolamento social e que 
restrinjam ao máximo a locomoção, excetuando apenas os profissionais da 
área de saúde e de outros serviços essenciais. 

 
Pois bem. Diante desse triste cenário, tanto as instituições de 

ensino públicas como as privadas foram obrigadas a se readaptarem à 
nova realidade, implantando, para tanto, o ensino à distância. Segundo os 
recorrentes, contudo, a plataforma online, diante da sua própria natureza, 
impede que o serviço seja prestado em sua completude, haja vista a 
previsão de aulas práticas e laboratoriais a serem ministradas no curso de 
medicina.  
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Ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que se 
encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão, quais 
sejam, probabilidade do direito e risco de dano grave, na forma dos artigos 
995, parágrafo único, e 1019, inciso I, do CPC.  

 
 
Isso porque há grande desproporção entre o serviço por ora 

prestado, correspondente a 50% da grade curricular prevista para o 
semestre deste ano, e as mensalidades cobradas pela instituição recorrida 
em sua integralidade.  

 
Aliado a esse fato, os recorrentes, ante a ausência do desconto 

devido, se encontram inadimplentes desde o mês de abril do corrente, de 
sorte que a qualquer momento podem ter seus nomes inscritos nos 
cadastros restritivos de crédito. 

 

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, 
para determinar a redução das mensalidades do curso de medicina 
devidas pelos recorrentes, no importe de 50% da quantia 
originariamente pactuada, desde o mês de abril deste ano até o 
julgamento final do presente, devendo os recorridos, portanto, 
emitirem novos boletos com os valores correspondentes.  

 
Oficie-se o juízo a quo, com urgência, a fim de lhe dar 

ciência da decisão. 
 
À agravada. 
 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. 
 

CLAUDIA TELLES 

DESEMBARGADORA RELATORA 
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