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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

 

 

No uso da atribuição conferida pela art. 147 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público (RI/CNMP), apresento à Vossa Excelência proposta de 

Enunciado que visa a uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito 

à responsabilidade por vícios construtivos em imóvel objeto do programa “Minha Casa Minha 

Vida”, quando a Caixa Econômica Federal atuar somente como agente financeiro. 

Requeiro à Vossa Excelência o processamento da presente proposta em regime de 

urgência, com dispensa dos prazos regimentais. 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

       OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

De acordo com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal nos autos 

da Ação Cível Originária nº 843/SP, julgada em 8/6/2020 e publicada em 4/11/2020, compete 

ao Conselho Nacional do Ministério Público resolver conflitos de atribuições entre os diversos 

ramos do Ministério Público brasileiro. 

Em razão do acórdão da Ação Cível Originária nº 843/SP, o Conselheiro Oswaldo 

D’Albuquerque, em 30/6/2020, apresentou ao Plenário do CNMP proposta de regulamentação 

da nova classe processual “Conflito de Atribuições” no Regimento Interno do CNMP 

(RI/CNMP). A Proposição nº 1.00424/2020-61 tinha por objeto a alteração do art. 37 do 

Regimento Interno, de modo a incluir a nova classe processual que disciplinaria os conflitos 

de atribuições entre ramos e unidades do Ministério Público. Até aquele momento, o 

RI/CNMP não possuía norma específica e os conflitos de atribuições eram comumente 

autuados nas classes processuais de “Pedido de Providências” e “Procedimento de Controle 

Administrativo”. 

Após a fixação da competência do CNMP para dirimir conflitos de atribuições, 

verificou-se uma quantidade substancial de decisões do Conselho nesse campo.  

De acordo com o Ementário de Conflitos de Atribuições produzido em 2021 pela 

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (CALJ), sob a coordenação 

deste proponente, “em 23 de fevereiro de 2021, durante a 2ª Sessão Ordinária, na qual 

ocorreu a votação pela alteração regimental que criou a classe processual ‘Conflito de 

Atribuições’, verifica-se que, dos 46 processos apreciados, 15 referiam-se à Pedidos de 

Providência que versavam sobre a temática, além da Proposição que culminou na alteração 

regimental, o que representa aproximadamente um terço da pauta. Por sua vez, na 3ª Sessão 

Ordinária de 9 de março de 2021, dos 21 processos apreciados, 8 deles correspondiam a 

conflitos de atribuições”. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a Caixa 

Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso 

ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional 
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Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela 

desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia 

para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. 

Súmula nº 83/STJ” (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 30/8/2018, DJe 4/9/2018). 

No mesmo sentido: 

“RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA 

HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE 

FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO NÃO 

DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente 

financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece 

distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu 

cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de 

atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de 

sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH 

(1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como 

as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como 

agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para 

pessoas de baixa ou baixíssima renda. 

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em 

sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por 

pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua 

responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do 

contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas 

épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. 

A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo 

agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o 

empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, 

sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. 

Precedente da 4ª Turma no REsp. 1.102.539/PE. 

3. Hipótese em que não se afirma, na inicial, tenha a CEF assumido 

qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos 

para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a 

CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a 

construtora, o terreno a ser edificado ou tido qualquer 

responsabilidade em relação ao projeto. 

4. O acórdão recorrido, analisando as cláusulas do contrato em 

questão, destacou constar de sua cláusula terceira, parágrafo décimo, 

expressamente que "a CEF designará um fiscal, a quem caberá 

vistoriar e proceder a medição das etapas efetivamente executadas, 
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para fins de liberação de parcelas. Fica entendido que a vistoria será 

feita exclusivamente para efeito de aplicação do empréstimo, sem 

qualquer responsabilidade da CEF pela construção da obra." Essa 

previsão contratual descaracteriza o dissídio jurisprudencial alegado, 

não havendo possibilidade, ademais, de revisão de interpretação de 

cláusula contratual no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7). 

5. Recurso especial da CAIXA SEGURADORA S/A não conhecido e 

recurso especial do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DA 

PRAÇA E OUTROS não provido” (REsp 897.045/RS, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 

15/04/2013). 

 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO 

CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284/STF. TESES 

REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, 

COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS 

ALUGUÉIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. 

PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. 

CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. 

SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que 

consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar 

a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula nº 

284 do Supremo Tribunal Federal. 

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a 

análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF. 

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva 

para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à 

construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa 

Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por 

ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais 

para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo 

parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula nº 

83/STJ. 

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

30/08/2018, DJe 04/09/2018). 

 
 

 Cita-se, ainda, a seguinte decisão monocrática do Ministro Roberto Barroso, do 

Supremo Tribunal Federal: 
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“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E 

MPE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM IMÓVEL 

FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

(PMCMV). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. 

1. Nos termos da orientação ainda vigente no STF, compete a esta 

Corte o julgamento dos conflitos de atribuições entre membros do 

Ministério Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). 

2. A demonstração de que a Caixa Econômica Federal atuou apenas 

como agente financeiro em sentido estrito, responsável pela liberação 

de recursos financeiros para a aquisição de imóvel já edificado, e não 

na condição de agente executor de políticas públicas federais de 

promoção à moradia, afasta a sua responsabilidade por eventuais 

vícios de construção. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

3. Conflito que se resolve pela atribuição do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina, na linha da opinião da Procuradoria-Geral 

da República”. (ACO n.º 2475/RS. Relator Min. Roberto Barroso. 

Julgamento: 24/8/2015. Publicado DJe 27/8/2015.) 
 

 

Em sendo possível verificar que a CEF atuou apenas como agente financeiro, não 

possuindo responsabilidade por vícios construtivos, fica afastada a atribuição do Ministério 

Público Federal para atuar no caso.  

Dessa forma é atribuição do órgão ministerial estadual apurar eventuais 

irregularidades no contrato ou em sua execução, refletidas na falta de infraestrutura em imóvel 

objeto do programa “Minha Casa Minha Vida”. 

Registre-se, por oportuno, que o Plenário deste CNMP já teve a oportunidade de se 

pronunciar sobre o tema no julgamento dos Conflitos de Atribuições nº 1.00375/2021-00, nº 

1.00652/2021-59 e nº 1.00485/2021-82. 

O julgamento de Conflitos de Atribuições pelo CNMP, portanto, demonstrou a 

repetição de determinados temas em conflitos idênticos ou similares. 

Ante o exposto, apresenta-se a presente proposta de Enunciado com o fim de 

uniformizar o julgamento de Conflitos de Atribuição que digam respeito à responsabilidade 
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por vícios construtivos em imóvel objeto do programa “Minha Casa Minha Vida”, quando a 

Caixa Econômica Federal atuar somente como agente financeiro. 

 

Brasília/Distrito Federal, 22 de fevereiro de 2022.  

 

 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público 
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ENUNCIADO Nº ___, DE ___ DE ____________ DE 2022. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, no exercício 

da competência fixada no art. 130-A, § 2°, incisos I, II e III, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988; 

CONSIDERANDO que compete a qualquer membro ou Comissão apresentar 

Proposta de Enunciado, conforme dispõe o art. 147 do Regimento Interno do CNMP; 

CONSIDERANDO a jurisprudência do CNMP para se definir a atribuição do 

Ministério Público para apurar a responsabilidade por vícios construtivos em imóvel objeto 

do programa “Minha Casa Minha Vida”, quando a Caixa Econômica Federal atuar somente 

como agente financeiro; 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Propor o seguinte enunciado: 

“É atribuição do Ministério Público estadual apurar a 

responsabilidade por vícios construtivos em imóvel objeto do 

programa ‘Minha Casa Minha Vida’, quando a Caixa Econômica 

Federal atuar somente como agente financeiro”. 

 

Brasília/Distrito Federal, _____ de ___________ 2022. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


