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Dia Nacional dos Surdos 

Nesta segunda (26), se comemora o Dia Nacional 
dos Surdos, em homenagem à criação da 
primeira escola de surdos do Brasil, em 1857, no 
Rio de Janeiro.

No STJ a data será comemorada, às 17h, pela 
equipe de digitalização da Seção de Virtualização 
de Petições e Processos (SVIRT/SJD), que é 
composta por deficientes auditivos. A presidente 
do STJ, ministra Laurita Vaz, participará do 
evento.

Francisco de Carvalho, coordenador de 
Recebimento, Controle e Indexação de Processos 
Recursais e gestor do contrato, observa que 400 pessoas com essa deficiência já passaram pelo 
Tribunal e que, hoje, a equipe é de cerca 150 pessoas. Ele explica que, em março de 2009, o STJ 
montou a equipe com deficientes auditivos para digitalizar processos.

Novas responsabilidades

O secretário Judiciário, Rubens Cesar Rios, destaca que o trabalho deles foi 
essencial para instalação do processo digital. “Hoje, o processo digital já é 
amplamente utilizado, e o STJ recebe 93% dos processos eletronicamente”, 
comenta. Ele explica que a equipe foi reduzida, mas que eles ganharam 
várias outras atribuições.

Além de cuidar dos processos que ainda chegam em papel no Tribunal, os 
colaboradores também digitalizam o acervo de processos administrativos, 
que ainda é muito grande. Outra atividade é a captura de ementas, 
essencial para a posterior triagem dos processos. “É uma atividade simples, 
mas importante. Eles copiam a ementa e colam no sistema, e essa 
informação é essencial para auxiliar os gabinetes na identificação dos temas 
dos recursos”, informa.

Rubens destaca ainda que a equipe de deficientes auditivos tem se destacado pela aplicação e 
concentração no trabalho. “É um caso em que uma desvantagem foi transformada em uma vantagem. 
Eles têm um grande foco no trabalho e não se distraem fácil”, conclui.

Aprender na diversidade

Francisco Carvalho acrescenta que foi muito positivo o Tribunal conseguir uma 
solução criativa para manter esses colaboradores. “Muitos estavam 
preocupados que, com o fim dos processos em papel, eles seriam dispensados. 
Mas eles adquiriram um know how na digitalização”, esclarece. Além disso, 
alguns já estão integrados ao STJ e, para muitos, aqui foi o primeiro emprego.

Segundo o coordenador, a diferença de atitude é notável. “Muitos, quando 
começaram aqui, eram tímidos e inseguros. Depois de algum tempo, eles se 
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tornaram mais autoconfiantes”, destaca. Alguns chegaram a namorar e até 
casar com colegas. Além disso, o coordenador diz que a presença de pessoas 
com deficiência é um estímulo à tolerância e à diversidade.
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