OFÍCIO CIRCULAR CFESS Nº 128/2020

Brasília, 13 de agosto de 2020.
Aos
Conselhos Regionais de Serviço Social - Cress
Assunto: Divulga Edital de Convocação 001/2020 do CNJ referente ao Grupo de trabalho
destinado à elaboração e indicação de soluções com vistas à formulação de políticas
judiciárias sobre igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário (Portaria nº 108/2020)

Prezados/as presidentes,

1
Os últimos acontecimentos internacionais e nacionais e a enorme mobilização da
sociedade, em protesto ao genocídio da população negra, têm repercutido em diversas dimensões
inclusive no judiciário. Recentemente o CNJ realizou o Seminário Questões Raciais e o Judiciário
e instituiu Grupo de Trabalho destinado a elaboração de estudos e indicações de soluções com
vistas à formulação de políticas judiciárias sobre igualdade racial (Portaria n. 108, de 08 de julho
de 2020).
2.
Informamos que na data de 12 de agosto de 2020, o Cfess tomou conhecimento do
Edital de Convocação 001/2020 do CNJ, referente às ações desse Grupo de Trabalho, dentre as
quais uma reunião pública, ocorrida neste mesmo dia e o convite ao encaminhamento de
memoriais relativos ao tema até a data de 18 de agosto de 2020, conforme artº 1º, inciso II da
referida convocação.
3.
Apesar do prazo extremamente curto, consideramos importante divulgar o referido
Edital (anexo), considerando que, durante o triênio anterior, foi realizada a Campanha de Gestão
Assistentes Sociais no Combate ao Racismo que possibilitou realizar diversos debates que
proporcionaram o acúmulo teórico e político em relação à pauta no último período. Além disso,
algumas das deliberações também indicavam relação com a pauta. De modo, os Cress podem
possuir conteúdo e proposições que venham a subsidiar esse processo em curso no Judiciário,
organizado pelo CNJ.
4.
Consideramos ainda que o conjunto Cfess-Cress pode, na medida de suas condições
nesse momento e em prazo tão exíguo, se somar às iniciativas de movimentos sociais que estejam
organizados para incidir nesse processo, de modo a fortalecer nossas bandeiras de lutas e
processos de enfrentamento ao racismo institucional.
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Atenciosamente,

KELLY MELATTI
Conselheira Coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos
Conselho Federal de Serviço Social/Cfess

MARIA ELISABET H SANTANA BORGES
Conselheira Presidente
Conselho Federal de Serviço Social/Cfess

___________________________________________________________________________________________
SHS - Quadra 6 – Complexo Brasil 21 – Bloco E – Sala 2001 - CEP- 70322-915 – Brasília/DF.
Fone: (61) 3223-1652 - E-mail: cfess@cfess.org.br - Home Page: http://www.cfess.org.br

