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Identificação da Prática: 

Digitalização de Processos com Colaboradores Surdos 

Unidade responsável:  

Secretaria Judiciária 

Descrição da prática: 

 

No ano de 2009, o Superior Tribunal de Justiça deu início de 

forma pioneira à implantação do processo eletrônico no âmbito interno, visando 

dar aplicação aos termos da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização 

do processo judicial. 

A iniciativa precursora representou de per si um grande avanço 

para o Superior Tribunal de Justiça, trazendo importante contribuição para a 

preparação, análise e julgamento dos processos, além de proporcionar elevada 

economia de recursos com papel, transporte, impressão, entre outros. 

Para viabilizar esse propósito, o Tribunal mobilizou esforços 

para virtualizar não só os processos físicos encaminhados após a criação da 

medida, mas todos os demais processos que já tramitavam na Corte, o que 

resultou na necessidade de formulação de uma estratégia eficiente para 

arregimentar colaboradores para realização desta importante tarefa. 

Após análise do cenário, a atividade de digitalização acabou 

sendo confiada a colaboradores surdos e a gestão de seu trabalho 

comissionada à Secretaria Judiciária, por ser a unidade responsável pela 

realização do primeiro estágio do trâmite processual, competindo-lhe o 

processamento inicial dos feitos, desde sua entrada no Tribunal até sua 

conclusão aos Ministros integrantes desta Corte. 



A escolha por contar com colaboradores surdos, apesar de ser 

considerada não usual naquele momento, revelou-se de grande acerto 

estratégico, uma vez que a tarefa de digitalizar pormenorizadamente cada 

página dos autos físicos de um processo, estava a exigir grande capacidade de 

concentração dos operadores e, de outra parte, necessidade de adaptação às 

dificuldades de se trabalhar em ambiente ruidoso proporcionado pelo 

funcionamento dos scanners e outros aparelhos utilizados na virtualização dos 

feitos. 

A prática demonstrou que a necessidade especial dos 

operadores surdos se converte em aptidão especial para realização desta tarefa, 

e lhes confere um diferencial competitivo, fazendo que com que alcancem altos 

níveis de produtividade e conformidade no trabalho de digitalização. 

Os números dão a medida do sucesso desta estratégia e do 

valoroso trabalho dos surdos. Do início das atividades em 2009 até julho de 

2018, cerca de 1.010.503 processos foram virtualizados pela equipe, o que 

totaliza 372.804.588 páginas digitalizadas. 

Além dos ganhos operacionais citados, a escolha dos 

colaboradores surdos, representou uma medida de grande impacto social, 

contribuindo para a inclusão de uma parcela de trabalhadores que se encontrava 

à margem do mercado de trabalho. 

Repercussão da boa prática. 

Graças a esse conjunto de aspectos positivos, o trabalho de 

digitalização do STJ tornou-se referência nacional no setor público, sendo 

seguido por outras organizações, que replicaram as estratégias aqui 

desenvolvidas, como são os casos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Não por acaso, a Secretaria Judiciária vem sendo 

recorrentemente demandada por diversos órgãos do Poder Judiciário e do 

próprio Poder Executivo a compartilhar suas experiências e seu modelo de 

trabalho.  

BRASÍLIA, 25 DE JULHO DE 2018.  



ANEXOS: 

1. PROJETO BÁSICO – DIGITALIZAÇÃO 

2. CONTRATO CETEFE 

3. MATÉRIAS SOBRE O ASSUNTO (LINKS) 

 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n100_29_09_17_V2.pdf 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n70_16_12_16.pdf 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n59_30_09_16.pdf 

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22733  
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