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Palmas para eles, pela excelência, e para o STJ, pela 
iniciativa!

Notícias Internas
27/09/2012 11:14 

Via de mão dupla: a festa continua 

“A gente precisa mais deles do que eles precisam da 
gente”. Com esta afirmação o secretário-geral da 
Presidência, André Luiz Salge Pereira, definiu a ideia 
de inclusão social na digitalização de processos. Esse 
sentimento de reconhecimento e gratidão esteve 
presente na segunda parte da festa em homenagem 
ao Dia Nacional dos Surdos, realizada na Seção de 
Digitalização de Processos, da Coordenadoria de 
Registro de Processos Recursais, na tarde desta 
quarta-feira, dia 26. 

Iniciado em 2009, esse time, “o melhor de 
colaboradores que o Tribunal já teve”, como afirmou o secretario judiciário, Rubens Cesar Gonçalves 
Rios, foi convocado para dar o pontapé inicial na digitalização dos processos.

“Um trabalho irrepreensível”, que depois de três anos mostrou-se como uma via de mão dupla, definiu 
o diretor-geral, Maurício Antonio de Amaral Carvalho, “não só pelo aspecto social, porque traz para eles 
a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho, como também a capacidade que eles têm de 
dedicação e atenção”. 

De acordo com Salge, as iniciativas voltadas à inclusão social serão reforçadas nesta gestão, que 
devem ser refletidas nesses momentos de comemoração. “O dia é apenas para refletir e lembrar o 
trabalho deles. Mas o trabalho deve ser valorizado no dia a dia.” 

A alegria, característica peculiar desses colaboradores, também marcou o evento. Com palmas, 
representadas pelas mãos balançando para cima, eles agradeceram a homenagem. 

A supervisora Luana Neves, que consegue falar por ter 
um grau menor de surdez, explicou como é o seu 
trabalho e afirmou que se sente realizada. “A gente se 
sente bem e aprende a valorizar o trabalho no STJ”. 

Além do ambiente oferecido pelo relacionamento com 
os colaboradores, os resultados demonstram aumento 
na qualidade e na produtividade das atividades, afirmou 
o responsável pela Seção de Digitalização, no turno da 
tarde, Wesley da Silva Pereira Leite. “Existem 
estatísticas que mostram que a produção deles é 25 por 
cento maior que a das pessoas que não tem qualquer deficiência. A gente tira histórias de superação a 
cada dia, eles agarram esta oportunidade como se fosse única”. 

Os colaboradores surdos são responsáveis pela 
higienização (retirada de grampos e dobraduras) 
e digitalização de todos os documentos e 
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processos que entram em meio físico no 
Tribunal, e que posteriormente são descartados. 
Atividade que segundo o Coordenador de 
Registros de Processos Recursais, Francisco de 
Carvalho Silva, exige um alto poder de 
concentração peculiar ao grupo. “Eles estão no 
lugar certo pelo nível de concentração. Acima do 
normal, eles se encaixaram perfeitamente.”
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