
 

 

NOTA DE REPÚDIO À REMOÇÃO COMPULSÓRIA DE 

SERVIDORAS E SERVIDORES NA FUNDAÇÃO CASA 

 

A Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo – ASDPESP – repudia atitude da Fundação CASA-SP que, por meio da Portaria 

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

diversas regiões do estado. 

Conforme denunciado pelo 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 foi instituída sem qualquer diálogo com a 

categoria, além de descumprir 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. 

Embora não represente trabalhadores desta instituição, a ASDPESP não se furta 

de repudiar qualquer ato que seja prejudicial a trabalhadoras e trabalhadores 

que se dedicam ao Serviço Público e ao atendimento à população.  

É inadmissível que servidoras/es sejam perversamente penalizadas/os pela má 

administração do órgão. Se os quadros profissionais da Fundação CASA estão 

defasados, que se realize concursos públicos para suprir os cargos vagos. 

Remover trabalhadoras/es à revelia, causando transtornos na vida pessoal e 

familiar das pessoas não é solução.  

Às/aos companheiras/os que se encontram nesta situação, todo nosso apoio! 

Estamos com vocês! 

 



NOTA DE REPÚDIO 

Ref: P.N. 367/2021 

Nós, discentes e docentes do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), vimos por meio desta nota 

prestar nossa solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores da Fundação CASA, 

e manifestar nosso repúdio à decisão desta Fundação, emitida por meio da Portaria  

Normativa  nº 367/21, que expressa de forma compulsória e arbitrária a transferência 

das suas trabalhadoras e seus trabalhadores dos  Centros de Internação e Internação 

Provisória em que estão lotadas (os). 

Vivemos em tempos de total desrespeito para com os direitos da classe trabalhadora, 

exemplo disso é a reforma administrativa que o atual Governo vem tentando de todas 

as formas aprovar e sabemos que as pessoas mais cruelmente afetadas são 

exatamente as responsáveis pelo trabalho direto com a população. Nessa direção, a 

atitude tomada pela Fundação Casa por meio da portaria normativa n°367/21 só reforça 

o quanto o trabalho social não é valorizado, a autonomia profissional sequer é levada 

em conta, assim como a saúde física e mental das trabalhadoras e dos trabalhadores.  

Considerando que a referida portaria altera toda a estrutura pessoal de quem será 

afetado, que já tem uma dinâmica diária de trabalho, estudos, vida familiar e social, 

inclusive envolvendo vínculos e cuidados familiares, nos manifestamos pela sua 

anulação. Salientamos que o desrespeito e a desvalorização profissional não impactam 

somente a vida pessoal das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas também o 

atendimento às/aos adolescentes e jovens que cumprem medida socioeducativa de 

Internação e que precisam de uma equipe estruturada e preparada para atendê-las/os 

em um momento tão delicado de suas vidas. 

Nesse sentido, reforçamos a importância da abertura de concursos públicos para suprir 

vagas em unidades com defasagem de pessoal, e que os Centros de Internação e 

Internação Provisória da Fundação CASA tenham orçamento suficiente para trabalhar 

de forma humanizada com as/os adolescentes e jovens, visando, de fato, uma atuação 

em sintonia com a doutrina da proteção integral.  

Nossa manifestação dirige-se essencialmente em favor do respeito aos direitos das 

trabalhadoras e dos trabalhadores, assim como das (os) adolescentes e jovens 

atendidas/os pela Fundação, uma vez que o vínculo de confiança com a equipe é 

primordial em todo o processo.  

Ao tempo em que manifestamos publicamente nosso apoio às trabalhadoras e aos 

trabalhadores, conclamamos a administração da Fundação Casa a revogar a decisão 

intempestiva de transferir compulsoriamente profissionais da instituição, situação que 

impõe um processo de desmonte das equipes dos Centros que realizam um trabalho de 

extrema importância para as (os) adolescentes, jovens e seus familiares, em um 

momento pessoal e social tão complexo e delicado.  

São Paulo, 28 de setembro de 2021. 

Discentes e Docentes do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço 

Social/PUCSP. 






