PODER JUDICIÁRIO RECONHECE
DIREITO ÀS DIFERENÇAS NO
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF

O

SINTRASEM, por meio da sua Assessoria Jurídica (Cristóvam e Palmeira Advogados Associados), obteve importante
vitória para os servidores da saúde, especialmente odontólogos e enfermeiros, assegurando
o pagamento da Gratificação do PSF, conforme
determinava a Portaria/SS/GAB/nº 243/2009, ou
seja, sem a diferença que existia no valor do teto
em relação aos médicos.
O Sindicato ingressou com a Ação Coletiva nº
023.12.027753-8, representando todos os médicos, odontólogos e enfermeiros, com a finalidade
de GARANTIR O DIREITO DOS SERVIDORES
DA SAÚDE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TRIÊNIO E QÜINQÜÊNIO.
De acordo com os estudos realizados, a gratificação do PSF estava sendo paga a menor, porque: (i) desde abril de 2009, os odontólogos e os
enfermeiros, tinham o mesmo direito assegurado aos médicos, conforme a Portaria/SS/GAB/
nº 243/2009, mas o Município não reconhecia;
(ii) Além disso, a Gratificação do PSF tem uma

fórmula de cálculo que desconta do valor total o
que é percebido pelos servidores a título de vencimento e demais vantagens pessoais. Como os
servidores recebem valores diferenciados, com
prejuízo maior para aqueles que estão há mais
tempo no cargo público. Esta regra fere o princípio da isonomia e, em alguns casos, o princípio
da irredutibilidade salarial; (iii) Por fim, a ação
também reivindica o pagamento correto do triênio e do quinquênio, pois o Município não inclui
a Gratificação do PSF na base de cálculo destes
benefícios, conforme determina a lei.
Apesar do resultado favorável, que representa
um significativo avanço e atende uma justa reivindicação de odontólogos e enfermeiros, a Assessoria Jurídica do SINTRASEM continuará lutando a fim de que os demais direitos pleiteados
sejam reconhecidos pelo Poder Judiciário.
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