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Toda a equipe reunida em confraternização

O secretário judiciário e colabores 
diante de um dos cartazes gigantes

Intérprete passa aos colaboradores as 
palavras em sua homenagem

Palmas para essa equipe valorosa!
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Trabalho valoroso 

Hoje (26) é o Dia Nacional do Surdo, e a Secretaria Judiciária (SJD) preparou um lanche para celebrar 
a data com seus colaboradores que possuem deficiência auditiva. Parceria que tem dado certo desde 

janeiro de 2009, ano em que se iniciou o 
processo eletrônico judicial. 

A maior parte dos colaboradores surdos, 
como eles mesmos preferem ser 
chamados, está lotada na Seção de 
Digitalização de Processos. 

Francisco de Carvalho Silva, coordenador 
de Registro de Processos Recursais, 
ressalta que todos os processos e 
documentos que iniciam sua tramitação 
no STJ de forma física são digitalizados 
por eles. Por isso, a ideia de “valorizar 
essas pessoas que tanto nos apoiam no 

nosso dia a dia”. 

O STJ se orgulha de ter inserido no mercado de trabalho 201 colaboradores que prestam seus serviços 
com dedicação, empenho e esforço. “Vocês ajudam o STJ a 
julgar e a distribuir justiça a todos os brasileiros”, afirmou 
Rubens Cesar Gonçalves Rios, secretário judiciário. 

Todos os anos a data é lembrada pela Secretaria, mas desta 
vez a comemoração foi diferente. A área ganhou nova 
decoração. Cartazes gigantes com fotos de toda a equipe foram 
afixados na sala, humanizando o ambiente de trabalho. 

“Eles estão se sentindo prestigiados porque em vez de 
colocarmos quadros com fotos de paisagens nas paredes, são 
fotos deles”, relata José Paulo Ramos, chefe da Seção de 
Digitalização de Processos. 

Além de felicitar os 
prestadores de 
serviço pelo seu dia, 
Rios deixou um 
incentivo especial, 
disse esperar 

continuar o trabalho com todos eles no STJ, mas como 
servidores. Capacidade todos têm de sobra! 

Parabéns! 
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