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Essa ação foi ajuizada em 15 de março de 2004 com o 

intuito de alcançar o reconhecimento da responsabilidade da União por não 

ter observado a norma contida no inciso X, do art. 37, da Constituição da 

República (CR) e, com isso, ter deixado de promover a revisão geral anual 

da remuneração dos servidores filiados à ASBIN. 

 

Assim, objetiva-se sua condenação ao pagamento de 

indenização aos filiados à ASBIN pelos danos sofridos em seus ganhos mensais a 

partir de 1998, bem como o pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção 

monetária a partir da data em que devidas, e vincendas, com a implantação 

dos índices nos ganhos mensais dos beneficiários. 
 

A sentença, proferida em 23 de janeiro de 2008, julgou 

improcedentes os pedidos da ASBIN por entender que o comportamento 

omissivo do Chefe do Poder Executivo Federal não geraria o direito à 

indenização por suposto dano de natureza material. 

 

Diante disso, a ASBIN recorreu da sentença sob a 

fundamentação de que, no presente caso, não se busca o aumento dos vencimentos 

de seus filiados, mas sim a indenização pelos danos causados aos servidores que 

tiveram seus rendimentos corroídos pela inflação, em decorrência da ausência de 

revisão geral anual remuneratória, como determina a Constituição. 

 

Em 06 de agosto de 2008, o Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (TRF1) discordou dos argumentos da ASBIN e negou 

provimento ao seu recurso. 
 

Com isso, a ASBIN apresentou recursos para o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e para o Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1º Região 

negou, em 23 de agosto de 2010, seguimento do recurso para o STJ. Além disso, 

suspendeu, na mesma data, a tramitação do recurso da Associação para o STF. 

 



Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em 31 de 

janeiro de 2008, concluiu pela repercussão geral do tema versado no 

Recurso Extraordinário nº 565.089/SP, relativo à definição do direito dos 

servidores à indenização, ante a inobservância da cláusula constitucional 

da reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. 
 

A partir de então, todos os processos sobre esse tema 

foram suspensos, até que o STF estabeleça um entendimento definitivo 

acerca do assunto. 


