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CONSULTA N° 24/2014 – CAOP Cível 

OBJETO: Processo Civil – Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Capacidade Processual – Pessoa Incapaz – Controvérsia Jurisprudencial - 

Microssistema Específico – Ausência de Omissão – Impossibilidade de 

Aplicação Subsidiária da Lei n° 9.099/1995. 

INTERESSADOS: CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 

PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. 

 

 

 

 
CONSULTA N° 24/2014: 

 
 
 

 

1. Cuida-se de consulta formulada pela Dra. Fernanda 

Nagl Garcez, d. Promotora de Justiça oficiante no Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública, via e-mail, 

em 23 de maio do corrente ano, a partir de questionamento 

encaminhado ao CAOP da Saúde pela Dra. Maria Cecília Delisi R. 

Pereira, d. Promotora de Justiça atuante na Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a respeito da possibilidade de 

pessoa incapaz litigar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

Diante da indagação apresentada pela Dra. Maria Cecília 

Delisi R. Pereira ao CAOP da Saúde e, muito possivelmente, em razão de 

o tema ser afeto à matéria de Processo Civil, a Dra. Fernanda Nagl 

Garcez solicitou o posicionamento deste CAOP Cível.   
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É o que cumpria relatar, passo à manifestação. 
 

2. Ensina Gustavo Tepedino1 que, no âmbito do Direito 

Civil, desde a antiga tradição romana medieval até o berço da Escola 

Exegese, solidificou-se o método codificado da produção legislativa, por 

meio do qual se atribuía “uma confiança cega na suficiência das leis” 

condensadas no Código Civil, como “referência normativa exclusiva no 

âmbito das relações de direito privado”. Admitia-se a existência de leis 

extracodificadas, mas elas eram consideradas excepcionais ou 

emergenciais. 

 

Para o autor, referida concepção estava nitidamente 

atrelada à dicotomia entre o direito público e o direito privado, que 

perdurou, no ordenamento jurídico brasileiro, até a Constituição Federal 

de 1988. Nessa separação, cada ramo do Direito se encontrava 

compartimentado em seu próprio sistema normativo, o qual, para o 

legislador, deveria abranger todas as condutas do fenômeno social 

dentro de um único conjunto de regras, o chamado fetichismo da lei, 

segundo Norberto Bobbio2. 

 

No início do Século XX e, no Brasil, após a Década de 30, 

o processo de intervenção do Estado na economia e de restrição à 

                                            
1 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e 
Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Problemas de Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pgs. 01/02. Disponível no seguinte link: 
<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf> 
2 BOBBIO, Norberto. Teoria generale Del diritto. Torino Giappichelli, 1993, p. 242, 
in TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e 
Constituição: premissas para uma reforma legislativa. Problemas de Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pg. 01. Disponível no seguinte link: 
<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf> 
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autonomia privada refletiu em profundas modificações sociais e, por 

conseguinte, no surgimento de novas relações jurídicas que não se 

enquadravam à realidade prevista até então pelo codificador.  

 

Gustavo Tepedino3 esclarece que, em um primeiro 

momento, proliferaram as leis especiais e o Código passou a representar 

o conjunto normativo de um “direito comum”. 

 

Progressivamente, com “a intensificação do processo 

legislativo e as agudas transformações econômicas”, surgem os estatutos 

– leis apartadas e responsáveis por regulamentar exaustivamente os 

liames de relações jurídicas provenientes de determinadas disciplinas 

comuns, extraídas do Código e disciplinadas de forma peculiar, 

mediante o emprego de técnicas diversas daquelas utilizadas pelo 

codificador. 

 

A doutrina convencionou chamar esse panorama histórico 

legislativo de “processo de descodificação do Direito Civil”, no qual 

houve uma alteração do cenário monolítico do Direito Privado para uma 

realidade plural de sistemas normativos4. 

 

                                            
3 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: 
premissas para uma reforma legislativa. Problemas de Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, pg. 03. Disponível no seguinte link: 
<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf> 
4 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: 
premissas para uma reforma legislativa. Problemas de Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, pgs. 04. Disponível no seguinte link: 
<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf> 
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3. Como consequência desse processo de difusão das leis 

em vigor em microssistemas, Gustavo Tepedino5 afirma que surgiram 

diversos desafios hermenêuticos para o operador do Direito.  

 

Dentre os enfretamentos que emergiram, destacam-se as 

antinomias jurídicas, ou conflitos decorrentes da dificuldade de 

subsunção do fato à norma adequada diante da pluralidade de atos 

normativos, especialmente, em virtude de que a edição de lei nova que 

estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes não 

revoga nem modifica a lei anterior, consoante disposto no art. 2°, § 2°, da 

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

 

Para solução dos impasses na aplicação de mais de 

uma disciplina válida e emanada de autoridade competente ao caso 
concreto, Flávio Tartuce6 apresenta três critérios reconhecidos pela 

doutrina majoritária: cronológico, hierárquico e da especialidade. 

 

Exemplos de conflitos resolúveis por meio do terceiro 

critério acima indicado são aqueles provenientes da superveniência de 

lei que regulamenta especificidades de matéria tratada em lei anterior e 

hierarquicamente equivalente, mas que permanece legitima; como é o 

caso da Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, frente às prescrições gerais da Lei n° 

                                            
5 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: 
premissas para uma reforma legislativa. Problemas de Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, pg. 07. Disponível no seguinte link: 
<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca10.pdf> 
6 TARTUCE, Flávio. Breve Estudo das Antinomias ou Lacunas de Conflito. Pg. 01. 
Disponível no seguinte link: < 
www.flaviotartuce.adv.br/artigos/Tartuce_antinomias.doc> 
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9.099/1995, responsável pela disciplina dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais. 

 

O critério da especialidade é corolário do princípio da 

igualdade material e se sobrepõem ao cronológico. Discute-se na 

doutrina, até mesmo, a possibilidade de se impor o princípio da 

especialidade sobre o critério da hierarquia7. 

 

Na hipótese da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, o próprio legislador reconheceu o caráter especial do ato 

normativo em relação a outros diplomas genéricos, ao mencionar 

expressamente no art. 27 que se aplica subsidiariamente o disposto no 

Código de Processo Civil e na Lei n° 9.099/1995. Não há dúvida, 

portanto, que a Lei n° 12.153/2009 é especial em relação à Lei n° 
9.099/1995. 

 

No que tange à aplicação subsidiária de outros comandos 

normativos, acredita-se que a extração das normas de um sistema mais 

amplo para aplicação direta em hipótese subsumida em lei especifica, a 

nosso ver, depende da identificação de uma lacuna ou omissão no trato 

de determinada particularidade, bem como na análise do conteúdo do 

texto que se pretende integrar. 

 

                                            
7 TARTUCE, Flávio. Breve Estudo das Antinomias ou Lacunas de Conflito. Pg. 04. 
Disponível no seguinte link: < 
www.flaviotartuce.adv.br/artigos/Tartuce_antinomias.doc> 
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Analisando a aplicabilidade de outros institutos, mas de 

forma bastante pertinente à disciplina da subsidiariedade, Maria 

Cristina Monteiro Sanson8 explica que: 

 

É evidente que uma norma só poderá ser aplicada 

subsidiariamente quando for compatível com as demais 

disposições que regulam a espécie. A possibilidade de 
aplicação subsidiária de normas contidas em outras leis não 

implica a total absorção de um texto legal por outro. Cabe 
ao intérprete selecionar as normas aplicáveis, observando a 

lógica interna, a substância do texto legal que pretende 
integrar. No caso em exame, não há omissão, eis que 

existente a norma do artigo 152. (Destacou-se). 

 

No caso da normativa que regulamenta a criação e o 
funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é 

possível conferir a existência de regras expressas responsáveis por 

elencar quais são as causas excluídas da sua competência e quais 
são partes que podem litigar perante o microssistema, ex vi: 

 
Art. 2o  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1o  Não se incluem na competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública: 

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos 

ou interesses difusos e coletivos; 

                                            
8 SANSON, Cristina Monteiro. Limite de Aplicação Subsidiária de Normas: 
Compatibilidade. Revista Igualdade XX. Disponível no seguinte link: < 
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II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a 

eles vinculadas; 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções 

disciplinares aplicadas a militares. 

 

Art. 5o  Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e 

os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas. (Destacou-se). 

  

Em leitura do supracitado dispositivo, observa-se que 

houve a indicação das pessoas físicas de forma indiscriminada. 

 

 A partir disso, é possível concluir, por meio de uma 

interpretação literal, que todos os sujeitos de direito têm capacidade 
para estar em juízo perante os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. 

 

A Lei n° 9.099/1995, de fato, trata da questão de modo 

mais abrangente, estabelecendo diversas objeções na seção destinada às 

partes; dentre elas, que o incapaz não pode propor demanda perante os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais comuns9. 

                                                                                                                                 
http://www2.mp.pr.gov.br/cpca/telas/ca_igualdade_16_2_3_3.php> 
9 Lei n° 9.099/1995: 
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Entretanto, a própria característica pormenorizada da Lei 

n° 9.099/1995 – anterior à Lei n° 12.153/2009 – permite a observação 

de que o legislador poderia ter estabelecido vedações ao acesso à Justiça 

nos Juizados Especiais da Fazenda Pública – do mesmo modo como 

reproduziu outros comandos já existentes no regramento geral dos 

Juizados Especiais -, mas evidencia-se que, em oportunidade hábil para 

tanto, não o fez. 

  

Muito embora se possa dizer que a Lei n° 12.153/2009 

é lacunosa no aspecto da capacidade para estar em juízo quando 
confrontada com a Lei n° 9.099/1995, não é possível afirmar que 

ela foi omissa, com o efeito de aplicar as disposições restritivas do 

sistema geral dos Juizados Especiais à disciplina específica do 
microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

Oscar Valente Cardoso, no artigo “Juizados Especiais da 

Fazenda Pública Capacidade de ser parte” 10, defende o mesmo 

raciocínio: 

 

podem atuar nos Juizados da Fazenda Pública: (a) como 

autores, as pessoas naturais, as microempresas e as empresas 

de pequeno porte; (b) e como réus as pessoas jurídicas 

relacionadas com os entes legalmente legitimados (Estados, 

Distrito Federal, Territórios, Municípios – Administração 

                                                                                                                                 
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, 
as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 
e o insolvente civil. 
10 Publicado na Revista Eletrônica Jus Navegandi, em junho de 2010. Disponível no 
seguinte link: <http://jus.com.br/artigos/15047/juizados-especiais-da-fazenda-
publica#ixzz32Z8YniJb> 
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Pública direta –, além de autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas – Administração Pública indireta). 

Ficaram excluídas as sociedades de economia mista, que têm 

capacidade para ser demandadas nos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais (Lei nº 9.099/95). Essa regulamentação insuficiente 

causará divergência na prática dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, tendo em vista que a Lei nº 9.099/95 

excepciona determinadas pessoas dos Juizados Especiais 

Cíveis da Justiça Estadual. De um lado, o § 1º de seu art. 8º 

especifica quem são as pessoas quem tem capacidade ativa de 

ser parte (...). Por outro lado, o caput do art. 8º da Lei nº 

9.099/95 prevê que "não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa 

falida e o insolvente civil". Evidentemente, as pessoas jurídicas 

de direito público são partes (no polo passivo) nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. Contudo, o incapaz, o preso, a 

massa falida e o insolvente civil podem ser autores nestes 
Juizados? Conforme ressaltado, a Lei nº 12.153/2009, ao 

reproduzir dispositivos da Lei nº 10.259/2001, manteve a 
omissão acerca da aplicação subsidiária – ou não – da Lei nº 

9.099/95 na regulamentação da capacidade de ser parte. 
Em oportunidades anteriores11, sustentei a capacidade de 

ser parte do incapaz e do preso nos Juizados Especiais 
Federais Cíveis, apesar da existência de vedação expressa 

no art. 8º da Lei nº 9.099/95. Apesar de a Lei nº 9.099/95 
ser aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda 

Pública, seu art. 8º não pode incidir, tendo em vista que o 
art. 5º da Lei nº 12.153/2009 lista expressamente quem 

pode demandar e ser demandado. O aproveitamento de 
norma da Lei dos Juizados Estaduais não pode se dar com o 

                                            
11 CARDOSO, Oscar Valente. A capacidade do incapaz de ser parte nos Juizados 
Especiais Federais Cíveis. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, nº 65, 
pp. 63-74, agosto de 2008. 
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intuito de restringir o acesso dos incapazes e dos presos ao 

Judiciário. Raciocínio similar pode ser utilizado para a massa 

falida e o insolvente civil, com a diferença de que, sendo a 

primeira um sujeito de direito despersonalizado, não está 

abrangida pelo art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 (e, portanto, 

não pode a massa falida ser parte nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública). (Destacou-se). 

 

Ademais, acredita-se que a diminuição de obstáculos ao 

acesso à Justiça por meio dos Juizados Especiais, independentemente 

da competência material, encontra-se afinada aos propósitos desse 

modelo paralelo de prestação jurisdicional, bem como prestigia a eficácia 

dos preceitos constitucionais da celeridade e eficiência na prestação 

jurisdicional, ao alargar a aproximação do Poder Judiciário com a 

camada vulnerável da sociedade na qual se inserem os incapazes. 

 

A respeito da necessidade de articulação e compreensão 

pelos Poderes Legislativo e Judiciário para se viabilizar a eliminação de 

barreiras ao acesso à Justiça, Mauro Cappelletti e Bryant Garth12 

asseveram que: 

 

a primeira solução para o acesso é a assistência judiciária; a 

segunda diz respeito às reformas tendentes a proporcionar 

representação jurídica para os interesses "difusos"; e a terceira 

é o que se denomina "enfoque de acesso à Justiça", 

representando uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso 

de modo mais articulado e compreensivo, além de medidas de 

caráter geral, com reformas no campo dos direitos material e 

processual, além das estruturas dos órgãos jurisdicionais. 
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4. Em pesquisa na jurisprudência nacional, visualiza-se 

que o tema ainda não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de 

Justiça e que, no âmbito dos tribunais estaduais, há divergência 

jurisprudencial. 

 

Na seara dos Tribunais de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná13, verifica-se a existência 

de julgados no sentido de que a proibição prevista no art. 8° da Lei n° 

9.099/1995 é extensível aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por 

conta do que estabelece o art. 27 da Lei n° 12.153/2009, a respeito da 

aplicação subsidiária das regras gerais dispostas na Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no microssistema. 

 

Relativamente à decisão do TJPR, proferida no Conflito de 

Competência n° 1098730-3, em setembro de 2013, a leitura do texto do 

acórdão permite extrair que o entendimento contrário à participação de 

                                                                                                                                 
12 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1968, p. 168. 
13 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  
- Conflito de Competência nº 70058667080, Terceira Câmara Cível, Relator: Leonel 
Pires Ohlweiler, Julgado em 21/02/2014; 
- Conflito de Competência nº 70056492044, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 
Denise Oliveira Cezar, Julgado em 18/09/2013; e 
- Conflito de Competência nº 70052123429, Décima Câmara Cível, Relator: Marcelo 
Cezar Muller, Julgado em 13/12/2012.  
 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:  
- Recurso Inominado n° 2013.501640-0, de Joinville, Rel. Des. Maurício Cavallazzi 
Póvoas, Julgado em 09-12-2013; 
- Recurso Inominado n° 0702128-20.2012.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Luiz 
Antônio Zanini Fornerolli, Julgado em 04-04-2013; e 
- Recurso Inominado n° 0700455-60.2010.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Hélio do 
Valle Pereira, Julgado em 06-09-2012;  
 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:  
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parte incapaz no Juizado da Fazenda Pública foi escorado em 

posicionamento reiterado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

 

Não obstante tal apontamento, em pesquisa na 

jurisprudência do TJDF, observa-se que a questão não é pacífica, 

sendo possível encontrar julgado do mesmo tribunal que defende, por 

unanimidade, que qualquer pessoa física, ainda que incapaz, pode 

propor demanda perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

desde que devidamente representada ou assistida, tendo em vista os 

mesmos argumentos sopesados anteriormente neste parecer. Confira-se: 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR 
INCAPAZ. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 

ART. 8º, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95. 
IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO ART. 5º, INCISO I, 

DA LEI Nº 12.153/09, SOBRE QUEM PODE PROPOR AÇÃO 
NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO-

CABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONEXÃO. 

PROCESSO EM ANDAMENTO E PROCESSO FINDO. 

INEXISTÊNCIA. 1. O art. 27, da Lei nº 12.153/09, permite a 
aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. Por isso, seria razoável 
concluir que, como o art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, impede que os incapazes proponham ação 
perante os Juizados Especiais, referida proibição devesse 

ser estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. 
A exata solução do tema, entretanto, demanda decisão 

                                                                                                                                 
- 4ª C. Cível em Composição Integral, CC n° 1098730-3, Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Unânime, 
Julgados em 10.09.2013. 
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prévia acerca do que deve ser entendido, antes, como 

"aplicação subsidiária" de uma lei no universo de outra lei. 
Para tanto, cabe notar que o legislador não precisa repetir, 

em determinada lei, temas já definidos em outro diploma 
legislativo. Em casos que tais, ou seja, quando não há 

disposição legal acerca de determinado assunto, é possível 
aplicar subsidiariamente o conteúdo normativo de outro 

diploma legal no ambiente definido pela lei silente. 3. Ora, 
se há regulação normativa específica acerca do tema "quem 

pode propor ação perante os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública", não há espaço útil para aplicação subsidiária, que 

pressupõe, exatamente, como dito, o vazio legislativo, a 
ausência de regulação específica acerca de determinado 

tema. Assim, é injurídica a pretensão de fazer incidir, em 
matéria objeto de regulamentação legislativa específica, 

legislação relativa a outro contexto normativo. Isso 
significa, em outras palavras, que não se há de aplicar o art. 

8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, aos Juizados Especiais 
de Fazenda Pública, daí porque não há qualquer óbice legal 

que impeça o incapaz de ajuizar ação perante os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública. 4. Por outro lado, se o art. 5º, 

inciso I, da Lei nº 12.153/09, dispõe que "as pessoas 
físicas" podem propor ação perante os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, sem fazer qualquer restrição com relação à 
sua capacidade ou incapacidade, não é dado ao intérprete 

restringir onde o legislador não restringiu. 5. Finalmente, 

não há falar em conexão entre dois processos se um deles já foi 

julgado (Súmula do STJ, verbete nº 235).  6. Declarado 

competente o juízo suscitante, do 2º Juizado Especial da 

Fazenda Pública do Distrito Federal. Unânime. (TJDF - Acórdão 

n.507765, 20110020048479CCP, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 

23/05/2011, Publicado no DJE: 31/05/2011. Pág.: 45). 

(Grifou-se). 



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

14

 

Sob outro giro, averígua-se que, no campo dos 

Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, há entendimento assente pela impossibilidade de se 
transportar as restrições da Lei n° 9.099/1995, em relação à 

capacidade das partes para estar em juízo, para o microssistema dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, o qual é objeto de 
regulamentação específica pela Lei n° 12.153/2009 – a qual, a sua 

vez, não faz qualquer objeção à presença de incapaz: 

 

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA 
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - AUTOR INCAPAZ 

REPRESENTADO POR SEU PAI - COMPETÊNCIA PARA 
JULGAMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

- A restrição contida no artigo 8º da Lei 9.099, de 1995, deixou 

de existir com a vigência da Lei 12.153, de 2009, razão pela 

qual o incapaz pode ser autor nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Declarada a competência do Juízo Suscitante. 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.13.086711-2/000, 

Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento 

em 25/03/2014, publicação da súmula em 04/04/2014). 

(Destacou-se). 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - MEDICAMENTOS E 

INSUMOS -JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 
MENOR INCAPAZ - ART. 2º, §1º, DA LEI 12.153/09 - 

DEVIDA OBSERVÂNCIA. 1. A Resolução 700/12 do TJMG, em 

cumprimento ao que determina a Lei 12.153/09 dispõe que os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito do Estado de 

Minas Gerais, são competentes para o julgamento das causas 

referentes a fornecimento de medicamentos e outros insumos 

de interesse para a saúde humana. 2 - A Lei 12.153/09 

cuidou no seu §1º, art. 2º, sobre as causas excluídas da 
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competência dos Juizados da Fazenda Pública, sem incluir 

neste rol, os menores incapazes. (TJMG - Conflito de 

Competência 1.0000.12.125299-3/000, Relator(a): Des.(a) 

Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/02/2014, publicação da súmula em 13/03/2014). 

(Destacou-se). 

 

PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA - MEDICAMENTOS E 
INSUMOS - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - § 4o da 

Lei Federal nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. INCAPAZ - ART. 

2º,, § 1o, da Lei nº 12.153/2009 - ROL TAXATIVO - NORMA 
QUE NÃO EXCLUIU OS INCAPAZES DA COMPETENCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. 1. A 

Resolução Nº 700/2012 da Corte Superior do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito do Estado de 

Minas Gerais, em cumprimento ao que determina a Lei Federal 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, veio a dispor, no seu 

art. 8º, VI, observado o limite do valor máximo de quarenta 

salários mínimos estabelecido no caput, que é da competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas 

referentes a fornecimento de medicamentos e outros insumos 

de interesse para a saúde humana, excluídos cirurgias e 

transporte de pacientes. 2. Quanto ao art. 2o,, § 1o, da Lei 

Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, ao estabelecer 

quais as causas que ficariam excluídos da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, não excluiu os incapazes 

de sua competência, o que se explica, mormente em caso de 

medicamentos e insumos, pela simplicidade da matéria. 3. 

Declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca. (TJSP - Conflito de Competência 

1.0000.13.006001-5/000, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim 
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Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/05/2013, publicação da súmula em 16/05/2013). 

(Destacou-se).  

 

AGRAVO INTERNO - INCOMPETÊNCIA DO TJMG - VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS: COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PRESENÇA 

DE INCAPAZ: DESIMPORTÂNCIA. 1. Consoante disposto na 

Lei no 12.153/2009 e regulamentado na Resolução no 

700/2012 deste TJMG, submetem-se ao rito dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública as causas relativas ao 

fornecimento de medicamentos e insumos da saúde cujo valor 

não ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Não está 

excluída a legitimidade de pessoa incapaz como autora de 
ação em trâmite no subsistema dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. 3. Aplicam-se apenas subsidiariamente os 
comandos da Lei no 9.099/95 naquilo em que for 

compatível com a Lei no 12.153/2009, lei posterior e 
especial em relação àquela. (TJSP - Agravo 1.0016.12.010331-

8/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/02/2013, publicação da súmula em 

22/02/2013). (Destacou-se). 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Feito de competência do 
Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual - 

Competência absoluta - Autor incapaz - Irrelevância - 
Inteligência do art. 5º, I, da Lei nº o 12.153/09 - 

Prevalência do princípio da ampliação do acesso ao Juizado 
Especial - Conflito procedente, competente o Juízo Suscitado. 

1- A competência do Juizado Especial Cível, para os feitos da 

Lei n° 12.153/09, nas Comarcas do interior onde não houver 

Juizado Especial de Fazenda Pública ou Vara da Fazenda 

Pública, pelo Provimento n" 1.768/10 do Conselho Superior da 

Magistratura é, embora provisória, absoluta. 2- A incapacidade 
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de exercício do autor não é óbice de seu acesso ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública Estadual ou à unidade 
judiciária provisoriamente designada para abarcar as causas 

da Lei nº 12.153/09, nem, por conseqüência lógica, de sua 
incompetência para a causa. (TJ-SP - CC: 

5442424120108260000 SP 0544242-41.2010.8.26.0000, 

Relator: Presidente Da Seção De Direito Público, Data de 

Julgamento: 17/01/2011, Câmara Especial, Data de 

Publicação: 08/02/2011). (Destacou-se). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. AUTOR INCAPAZ. COMPETÊNCIA. JUIZADO 
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto contra 

decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda 

Pública desta Capital, que embora tenha deferido a medida 

antecipatória pleiteada pelo ora agravante, declinou de sua 

competência em prol do Juízo de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Incapacidade do autor, que não afasta a 

competência absoluta do Juizado Fazendário. A Lei nº 

12.153/2009 prevê, textualmente, em seu artigo 5º, quem 
pode ser parte nos processos distribuídos ao Juizado, e faz 

referência à pessoa física, sem qualquer restrição referente 
a sua capacidade. Aplicação do Enunciado nº 1, do Aviso 

TJRJ nº 73, de 2013, no sentido da ausência de vedação 
legal no que respeita à atuação da pessoa incapaz como 

parte nos aludidos feitos. Revogação da medida antecipatória 

concedida. Negativa de seguimento do recurso, na forma do 

caput do artigo 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - AI: 

00573681120138190000 RJ 0057368-11.2013.8.19.0000, 

Relator: DES. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 

13/12/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 23/01/2014 14:28). (Destacou-se). 

 



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

18

 Vale ressaltar que existe, até mesmo, enunciado do TJRJ, 

esclarecendo, in verbis, que “a Lei nº 12.153 /09 não veda a atuação de 

incapaz como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública” 

(Enunciado nº 01, do Aviso nº 73/2013, do TJERJ). 

 

Somando-se ao conjunto de argumentos favoráveis 

apresentados acima, ressalta-se que durante o XXX Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, realizado em São Paulo e no qual congregaram 

diversos membros do Poder Judiciário, atuantes no Sistema de Juizados 

Especiais, decidiu-se, por unanimidade, rejeitar proposta de 

enunciado que afirmava a impossibilidade de os presos e os 
incapazes serem partes no Juizado Especial da Fazenda Pública14. 

 

O evento, organizado periodicamente, é dedicado ao 

debate de questões afetas ao funcionamento dos Juizados Especiais no 

país e, em especial, à uniformização de entendimentos por meio da 

edição de enunciados.  

 

Referidas diretrizes são apresentadas pelos participantes, 

examinadas e, eventualmente, validadas pelo grupo, com o escopo de 

serem utilizadas, informalmente, como súmulas norteadoras da atuação 

de advogados, magistrados e demais operadores do Direito no âmbito 

dos Juizados Especiais. 

 

Diante dos objetivos do projeto, da qualidade dos seus 

participantes e da negativa apresentada pelo grupo reunido na ocasião, 

                                            
14 Informação contida na Ata do XXX Fórum Nacional dos Juizados Especiais, 
disponível para consulta na página eletrônica do Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais, no seguinte link: <http://www.fonaje.org.br/site/pronunciamentos/> 
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pode-se concluir que a questão em tela não é uníssona e que existe uma 

reflexão complacente à capacidade do incapaz para estar em juízo nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

 

Por derradeiro, acrescenta-se que, em pesquisa na 
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, visualiza-

se a aplicação das mesmas premissas firmadas acima, no sentido de 

que é incabível sustentar que a Lei n° 9.099/1995 aplica-se 
subsidiariamente à disciplina dos microssistemas dos Juizados 

Especiais Federais, sob o argumento de que a Lei n° 10.259/2001 

não esgotou a matéria concernente à capacidade das partes.  

 

Ao contrário, considera-se que não há vedação para 

que o incapaz figure como parte nos Juizados Especiais Federais, 

tendo em vista que não se pode presumir uma intensão restritiva do 

legislador, com base em regulamento diverso, não obstante aplicável 

subsidiariamente nos casos de omissão. 

 

Os julgados ainda esclarecem que a presença do incapaz 
como sujeito ativo nos Juizados Especiais Federais não 

compromete a simplicidade, informalidade e celeridade do 

microssistema, haja vista que a competência material para o 
processamento da causa deve levar em conta precipuamente o valor 

atribuído à demanda e a sua complexidade; bem como que não há 

impedimento para a participação do Ministério Público, em 
obediência às normas de ordem pública que determinam a 

intervenção do Parquet nas ações que versam sobre interesse de 

incapaz.  

 



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 

 

Av. Mal. Deodoro. 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – FONE: (41) 
32504848/4852 

20

Confira-se: 

 

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTRE 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL COMUM. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO INCAPAZ REPRESENTADO. 
INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95.1. A Lei 

10.259/2001 estatuiu restrição quanto à legitimidade ativa, ao 

assentar nos termos do seu art. 6º, inciso I, que podem ser 

autores no Juizado Especial Federal Cível as pessoas físicas, 

microempresas e empresas de pequeno porte. 2. A despeito do 

art. 1º da Lei 10.259/2001 preceituar a aplicação 
subsidiária da Lei dos Juizados Especiais Estaduais, no que 

esta não conflitar com aquela, considero que não incide o 
disposto no art. 8º, § 1º da Lei 9.0099/95, o qual veda ao 

incapaz figurar como parte no processo, porquanto não há 
qualquer proibição nesse sentido na legislação de regência 

dos Juizados Especiais Federais. 3. Se a LJEF tencionasse 
afastar as demandas que abarcassem os incapazes, o teria 

dito expressamente, nos moldes da Lei 9.099/1995, não 
havendo falar, por isso, em aplicação subsidiária desta. 4. 

Não há empecilho ao incapaz para figurar como parte autora 
no âmbito dos Juizados Especiais Federais - contanto que o 

valor da causa não ultrapasse os sessenta salários mínimos, 
não se trate dos casos que excluem a incidência do rito 

sumaríssimo (§ 1º do art. 3 da Lei 10.259/2001) ou haja 
complexidade da lide - mormente quando o menor está 

devidamente representado por genitor. 5. Precedentes da 
Seção. (TRF-4 - CC: 15203 RS 2005.04.01.015203-7, Relator: 

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 

08/08/2005, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 

19/10/2005 PÁGINA: 827). (Destacou-se). 

 

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 
ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL. AUXÍLIO-
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RECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO INCAPAZ. 

REPRESENTAÇÃO. LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL. 1. Estando firmada a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, em virtude do valor da 

causa, afastadas as hipóteses que excluem a aplicação do rito 

sumaríssimo e estando o menor incapaz devidamente 

representado por ascendente, viável é a participação deste no 

pólo ativo da demanda, tendo em conta que a Lei 10.259/2001 

não faz qualquer restrição que obste a representação 

processual para a defesa de interesses de incapazes, não 

incidindo o § 1º do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este 

dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele 

regramento específico dos Juizados Especiais Federais. 

Precedente da Seção. 2. Competência da Vara do Juizado 

Especial Federal para processar e julgar a demanda. (TRF4, CC 

2005.04.01.023601-4, Terceira Seção, Relator Vladimir Passos 

de Freitas, DJ 16/11/2005). (Destacou-se). 

 

PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 
8º DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. 1. A Lei 10.259/01 não impediu a figura do incapaz 

no pólo ativo da demanda, podendo, uma vez devidamente 

representado ou assistido, valer-se do rito especial. 2. A 

necessidade de intervenção ministerial não poderá acarretar 
gravame desnecessário ao incapaz, nem representar risco à 

celeridade processual, até porque não obstada a 
participação do Ministério Público como custus legis, 

porque o rito a ser observado é o especial da Lei dos 
Juizados Especiais Federais. 3. Não pode haver 

deslocamento da competência pela presença no pólo ativo 
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do incapaz, em face da competência do Juizado já ter sido 

firmada como absoluta, em razão do valor da causa (art. 3º 
da Lei nº 10.259/01), ainda mais quando constatado que 

sua presença como sujeito ativo não chega a refletir na 
simplicidade, informalidade e celeridade do microssistema 

dos Juizados Especiais Federais. 4. É inaplicável 

subsidiariamente, no âmbito dos JEFs, a regra do parágrafo 1º 

do art. 8º da Lei nº 9.099/95, em face da existência de 

disposições conflitantes entre os diplomas legais respectivos. 5. 

Conflito de competência decidido mediante a declaração da 

competência do Juízo suscitado (Juizado Especial Federal). 

(TRF4, CC 2005.04.01.008505-0, Terceira Seção, Relator Otávio 

Roberto Pamplona, DJ 20/07/2005). (Destacou-se). 

 
5. À luz das considerações expostas acima e sem 

olvidar que o tema abordado neste parecer é pouco debatido na 

doutrina, bem como que o cenário jurisprudencial receberá 
contornos mais precisos somente após o enfrentamento da matéria 

pelos tribunais superiores, este CAOP filia-se a corrente que defende 

a possibilidade de o incapaz litigar nos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública.  

 

6. Frente ao questionamento formulado e aos dados 

fornecidos a este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das 

Fundações e do Terceiro Setor, são esses, em tese, os esclarecimentos 

que se entende adequados. 

 

Curitiba, 09 de junho de 2014. 

 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI 
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