
 

Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do Brasil 

 

Nota de repúdio à Portaria Normativa N° 367 da Fundação Casa  

A Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do 

Brasil – AASPSI Brasil – repudia atitude da Fundação Casa que por meio da 

Portaria Normativa N° 367 institui a transferência de 77 servidoras/es à revelia 

para diversas regiões do estado. Entre os transferidos, há assistentes sociais e 

psicólogas/os.  

Alegando “transferência por necessidade”, a Presidência da instituição editou a 

portaria sem diálogo com a categoria, institui as transferências de forma 

compulsória e impositiva.  

De acordo com o Sindicato do Servidores Públicos e Empregados Celetistas nas 

Fundações e Entidades do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei do Estado de São Paulo – SITSESP - a 

referida portaria não cumpre o estabelecido no parágrafo primeiro da Cláusula 

8ª da Sentença Normativa vigente, nº 1002381-5.2021.50.2021.5.02.0000, na 

medida em que é dever da Fundação CASA-SP respeitar a lotação dos 

empregados e servidores, nos termos da sentença. 

Ao invés de realizar concursos públicos para repor seus quadros, a instituição 

preferiu, de forma autoritária transferir trabalhadoras/es, causando transtornos 

na vida de suas/seus servidoras/es e de suas famílias.  

Como entidade que representa duas categorias, repudiamos toda e qualquer 

forma de desrespeito a trabalhadoras e trabalhadores. Se os quadros da 

instituição estão defasados, não é culpa das/os servidoras/es, que trabalham 

diuturnamente em prol do Serviço Público e da população.  



Trabalhadoras/es jamais devem ser punidos pela má administração do órgão 

público. Transferir servidoras/es à revelia à esta altura do ano, desorganizando 

toda a vida pessoal e familiar das pessoas é um afronte inaceitável.  

Manifestamos, por fim, todo nosso apoio às trabalhadoras e trabalhadores que 

se encontram nesta situação e ao sindicato da categoria por sua batalha pela 

garantia dos direitos e pela valorização destas/es importantes servidoras/es. 

Estamos juntos nesta luta!  

.  

 


