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que é paga a título de 'desempenho institucional' na mesma proporção que é paga aos servidores em 
atividade mencionados no art. 80 da Lei11.355/2006, mantendo-se ainda o pagamento de dez pontos, 
referentes à metade dos pontos que podem ser pagos a título de avaliação individual na GDIBGE, pelas 
razões agorantes expostas" (fls. 25 dos autos do mandado de segurança coletivo). 3. O acórdão transitado 
em julgado, proferido pela Sétima Turma Especializada deste Tribunal, negou provimento ao agravo interno 
interposto pelo IBGE, mantendo a decisão monocrática que concedeu "a segurança pleiteada para 
determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos subst ituídos (a saber, aos aposentados e 
pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma 
proporção que é paga aos servidores com atividade mencionados no artigo 80 da Lei nº 11.355/2006)". (fls. 
165 do mandado de segurança coletivo) 4. Não há, no título executivo formado nos autos da demanda 
coletiva, qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE. 5. Para figurar na categoria de beneficiários do título 
executivo formado nos autos nº 2009.51.01.002254-6, deve ser comprovada a qualidade de associado. O 
referido entendimento, que atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, 
inclusive, é o que mais se aproxima do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não 
há qualquer delimitação no título executivo. 6. No caso, os agravados comprovaram a qualidade de 
associados. 7. Agravo de instrumento desprovido. 1 (0009890-72.2017.4.02.0000 (TRF2 
2017.00.00.009890-8), Agravo de Instrumento, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão11/10/2017, 
Data de disponibilização16/10/2017, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES) <grifo nosso> 

Pelo exposto, defiro o requerimento de efeito suspensivo, para que seja dado prosseguimento à 
execução individual da sentença, sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, bem como de 
comprovação de filiação dos agravantes à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – 
DAPIBGE, anteriormente ao ajuizamento da ação originária. 

Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. 
Intime-se o agravado para contrarrazões. 
Após, ao MPF. 
Cumprido, voltem os autos conclusos para julgamento. 
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018. 
ALCIDES MARTINS 
Desembargador Federal 
Relator 
(assinado eletronicamente – art. 1º, §2º, III, ‘a’, da Lei 11.419/2006) 
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