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Vencendo as barreiras do silêncio 

Nesta segunda-feira(23) comemora-se o Dia Nacional da Educação dos Surdos, uma data que ressalta 
a importância da educação para integração dessas pessoas à sociedade. No Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) existem 157 colaboradores com deficiência auditiva ou surdez total na Seção de 
Virtualização de Petições e Processos (SVIRT/SJD). Na unidade eles digitalizam processos e fazem 

capturas de ementas de ações e resumos indicativos, entre 
outras atividades. 

Os colaboradores foram contratados por meio de um 
contrato firmado em 2009, no início da virtualização dos 
processos no Tribunal. Segundo o chefe da SVIRT, 
responsável pela equipe de digitalizadores, José Paulo 
Ramos, eles foram essenciais para o sucesso do processo 
eletrônico.  “Desde o começo do projeto eles digitalizaram 
mais de um milhão de processos, além de petições e outros 
documentos”, recorda o gestor.

Capacitação e integração 

Para vencer a barreira da linguagem, umas das principais ferramentas é o treinamento. “As pessoas 
com deficiência auditiva são tão inteligentes quanto qualquer pessoa. Mas eles lidam com a linguagem 
de uma forma diferente, mais objetiva. O estudo ajuda a integrá-los”, ressalta José Paulo. O chefe da 
seção recorda que a primeira turma foi um desafio, “mas depois tudo se tornou mais fácil”.

De acordo com José Paulo, a maioria dos colaboradores têm nível médio e muitos estão cursando ou já 
cursaram o nível superior. Para estimular os estudos, eles podem contar com a adaptação dos horários 
e outras vantagens. “Eu chego a cobrar quando um dos digitalizadores não está estudando”, garante o 
chefe.

Ketlin Feitosa, chefe da Assessoria de Gestão Socioambiental (AGS), destaca que essa inciativa faz 
parte da Política de Acessibilidade do Tribunal. “Temos oferecido cursos de Libras para servidores, 
como uma forma de facilitar a integração e sensibilizar”, observa a gestora.

Esforço recompensado

A intérprete Thais Regina, 25 anos, e no STJ desde 2009, 
cursa pedagogia e já deu aulas de Libras. Ela garante que 
adora dar aulas. “Estudar é essencial para nós, pois para 
muitos o português é uma segunda língua. Estudando 
aumentamos o domínio”, explica Thais Regina

Thais tem surdez parcial e o problema começou aos cinco 
anos. “Tive uma doença, uma febre e consequentemente a 
perfuração dos tímpanos. Comecei a perder a audição”, 
recorda a colaboradora. Para ela trabalhar no STJ tem sido 
uma excelente experiência profissional, onde é supervisora 

desde 2015. “Sinto-me recompensada!”, desabafa.

Page 1 of 2Intranet/STJ - VemComigo - Edições

30/07/2018http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=24124



Outra colaboradora, Aline Moreira da Costa, de 33 anos, 
cursou pedagogia e também trabalha no STJ desde o 
começo do convênio. “Eu fui estimulada a estudar pela 
minha família e colegas do Tribunal. Então comecei em 
2010 e terminei em 2013. O STJ flexibilizou meu horário e 
me permitiu compensar em outros horários”, conta Aline.

Para Aline, o estudo tem um grande impacto social para as 
pessoas com deficiência auditiva. “Inúmeras portas são 
abertas, além de melhorar a compreensão do português”, 
conclui.
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