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EMENTA 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. INSTITUICAO SUPERIOR DE ENSINO. 
DESLIGAMENTO. CURSO DE POS-GRADUACAO. INDISCIPLINA. CONTRADITORIO E 
AMPLA DEFESA VIOLADOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 
1. Trata-ee de mandado de seguranca por aluno impetrado contra ato do Coordenador do Curso 
de P6s-Gradua~o am Endocrinologia da PUC-RIO, visando garantir direito llquido a certo de 
cursar a P6s-Gradua~o am Endocrinologia na PUC-RIO (201512016), aprovaitando os ~ditos 
a as notas referentes ao perfodo cursado em 2015, a daterminando o abono das faltas, no 
perlodo oompreandido entre o ato de desligamento a a publicat;lo da reintagrat;lo. Ao qua tudo 
indica, o impetranta taria sido desligado do referido curso por tar praticado atos de indisciplina a 
insubordina~o durants as aulas ministradas. 
2. 0 suporte probat6rio anaxado aos autos indica que o impetrante nlo foi cientificado, de forma 
inequrvoca, dos fatos a ale imputados ada sancAo a sar aplicada, no caso, o desligamanto do 
curso de P6s-GraduacAo, res1ando evidanciada a v io lacAo ao direito A ampla defasa a ao 
contradit6rio assegurado constitucionalmenta. 
3. No antanto, o provimento a ser concad ido nlo poda tar a axtanslo pretand ida pa lo 
impetranta, urna vaz qua a conclusio de urn curso de p6s-graduac§lo, rnormenta na area de 
Madicina, exiga que o aluno tenha efetivamanta participado das aulas a estudos clfnicos 
rninistrados palo corpo docents. 
4. Considerando-sa qua o curso em amilisa sa iniciou am 2015, asta na lminAncia da sa 
ancarrar (final de 2016) a qua niio foi dafarida liminar ao Iongo do feito, nio hA como abonar as 
faltas ooorridas desde o ato de desligamento ocorrido em 04.02.2016 e determlnar que o aluno 
assists apenaa as aulas ramanescentes, sob pena de conferir urn tftulo de especialista a quem 
cursou apanas matada do programa astabelacido para conclusio da p6s-gradua~o. 
5. Sando assim, a unica providAncia cablval 6 a anulacao do ato de desligamento, com a 
consequente instaura(jiio de processo administrative a fim de apurar, com observAncia do 
contradit6rio e da ampla defesa, se o impetrante efetivamente cometeu os atos de indiscipline e 
de insubordinac;Ao relatados pelos membros do staff da P6s-GraduaQAo, para que possa 
aproveitar as disciplinas ja cursadas am novo curse da P6s-Gradua~o a ser iniciado pala PUC
Rio caso constatado qua assim niio agiu. 
6. Cabe frisar, por tim, que a analise do comportamento d isciplinar do impetrante oonslitui 
quest.Ao de merito administrative a ser aferida pela instituic;Ao de ensino e que nAo pode ser 
objeto de sindicAncia por parte do Poder Judiciario. 
7. ApelacAo provida em parte. 
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Vistas e relatados estes autos, em que sio partes as acima indicadas, prosseguindo o 
julgamento na forma do art. 942, CPC/2015, decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal 
Regional da .2- Regiio, por maioria, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Des. 
Fed. Marcelo Pereira da Silva. Vencida a Relators que lhe deu provimento. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2017. 

MARCELO PEREIRA DASILVA 
Daumbargador Federal 
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