Gabarito – Questão Coletivos – 2ª Fase
Item

Abordagem Esperada

Pontuação

Menção ao reconhecimento da legitimação da Defensoria Pública
perante todas as espécies de direitos coletivos.

2,0

Possibilidade de quantificação da vulnerabilidade organizacional ou
lado da vulnerabilidade econômica.

1,0

Menção de que no caso de adoção do parâmetro restritivo da
vulnerabilidade econômica, a aferição deve ser feita apenas nas fases de
liquidação e execução do julgado coletivo, sendo que a existência de
tutela conjunta de indivíduos vulneráveis e não vulneráveis no aspecto
econômico não retira a legitimação da Instituição.

2,0

Apresentação de um conceito ou definição de pertinência temática, o
qual a apresente como sendo o vínculo de afinidade temática entre o
legitimado e o objeto litigioso ou o nexo material entre os fins
institucionais do legitimado ativo e a tutela pretendida na ação coletiva,
não se confundindo com o requisito da representação adequada.

1,0

Menção de que no ordenamento brasileiro, que adotou o sistema legal
(ope legis), e não o sistema judicial (ope judicis), a pertinência temática
é uma prerrogativa do legislador, não sendo definida judicialmente no
âmbito do processo.

1,0

Menção de que a pertinência temática diz com a matéria objeto da ação
coletiva ajuizada, havendo entendimentos críticos acerca da inserção da
vulnerabilidade no âmbito desta condição, perspectiva a partir da qual
se verifica que nenhum dos dispositivos que lastreiam a legitimidade da
Instituição trazem qualquer tipo de restrição temática.

0,5

Apresentação de um conceito ou definição do que seja a ação ou
medida coletiva passiva, o qual apresente as ideias de ação promovida
contra grupo, categoria ou classe e de possibilidade da coletividade
representada extraordinariamente figurar no polo passivo da ação.

1,0

Menção de que não existe vedação à utilização da ação ou medida
coletiva passiva.

0,5

Menção de que a ação ou medida coletiva passiva permite a
representação processual em demandas onde a coletividade
representada extraordinariamente figurar no polo passivo da ação, mas
que pode representar risco quanto à formação da coisa julgada para a
coletividade representada extraordinariamente.

1,0
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