
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 197, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  procuradora  da  República

signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas

“a” a “d”, da  Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da  Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de

agosto  de  2006,  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  Federal,  bem como o  art.  4º  da

Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e

Considerando  que  compete  ao  Ministério  Público  instaurar  inquérito  civil  para  a

proteção dos direitos sociais e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação

supra;

Considerando a alteração nos arts. 4º e 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, promovida

pela Resolução CSMPF nº 106/2010;

Considerando a necessidade de aprofundamento das providências instrutórias relativas

ao Procedimento nº. 1.26.000.000877/2017-95;

RESOLVE converter os autos extrajudiciais acima em inquérito civil, determinando:

a)  registro  e  autuação  da  presente  portaria  juntamente  aos  autos  do  procedimento

preparatório, mantida a numeração original, assinalando como objeto do Inquérito Civil: “apurar

noticia de irregularidade na oferta de ensino superior pela ESURP – Escola Superior de Relações

Públicas,  consistente  na  conversão  irregular  de  cursos  de  extensão  em  cursos  de  graduação

oferecidos em unidades terceirizadas fora do local da sede, dentre outras irregularidades apontadas

pelo MEC”;

b) remessa de cópia da presente portaria à 1ªCCR, nos termos do art. 6º, da Resolução nº

87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº

23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF).

Como providência instrutória, determino a expedição de ofício ao MEC nos termos do

despacho que instrui os autos.

A fim de serem observados o art.  9º da Resolução nº  23 do CNMP e o art.  15 da

Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível (DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://unico.mpf.mp.br/unico/autoAdministrativo/recuperar.action?autoAdministrativo=77068200
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5303
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/37227/RES_CSMPF_2010_87.pdf


conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de

gabinete realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente

inquérito civil. 

MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL
Procuradora da República
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