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Abastecer o avião

voando
Foi exatamente isso que o STJ fez há quase 

10 anos, quando o então presidente, 
ministro Cesar Asfor Rocha, decidiu 

implementar o processo eletrônico no 
tribunal – e dedicou a sua gestão para 

alcançar essa audaciosa meta. Nesse 
projeto hercúleo, tivemos vários 

protagonistas, mas três, em especial, 
fizeram com que o avião não apenas 

permanecesse voando, como também 
pudesse planar:

a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação (STI),

a Secretaria Judiciária (SJD), notadamente a 
unidade que cuidou da digitalização (hoje 

Coordenadoria de Recebimento, Controle e 
Indexação de Processos Recursais – CRPR), 

e o imprescindível papel desempenhado 
pelos colaboradores SURDOS. 
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Quando tudo começou, em 2009, 
o sistema Justiça não estava finalizado; as 

salas não estavam prontas; a indexação 
não havia sido feita e, depois de 
digitalizados, os processos eram 

criteriosamente empilhados e tiveram de 
ficar parados por 6 meses. Isso porque, 

simultaneamente, a STI formatava as 
etapas subsequentes do fluxo eletrônico 
do processo. Literalmente, Judiciária e 

Informática abasteciam o avião enquanto 
ele voava!

No passado não muito distante, 
um processo físico poderia levar até 8 

meses para ser distribuído! Transformar 
essa realidade exigiu um enorme 

contingente de profissionais, muita 
coragem dos gestores (incluindo o 

apoio irrestrito do presidente, à época) 
e um alto investimento em tecnologia 

para mudar a rotina do tribunal que não 
tinha mais onde colocar processos.

Hoje, mais de 99% das ações e recursos que tramitam no STJ estão em 
formato digital. E, portanto, praticamente tudo passou pelas hábeis mãos da 

equipe da Seção de Virtualização de Petições e Processos (SVIRT/CRPR). São 154 
colegas que fazem com que essa linha de produção seja o combustível de todo 
o tribunal. Para além da digitalização, eles atuam na captura das ementas (um 

grande suporte para os gabinetes na realização da triagem processual) e no pré-
cadastro (uma mão na roda para a autuação). Sucesso!

Por aqui, a comemoração foi completa: 
evento com a presença da ministra vice-

presidente e de outras autoridades, 
cartazes e vídeo institucional, lanche e 
tudo o mais. Leia a matéria Silêncio que 
se ouve, na intranet do STJ, e assista ao 
vídeo especialmente produzido pela TV 

do STJ para a ocasião – clique com o 
botão direito do mouse e abra o link em 

uma nova janela. #orgulhoserSJD
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http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=25296
mms://stream.stj.jus.br/tv/INSTITUCIONAL_SURDOS_2018.wmv


O Código de Conduta do 

STJ deixa claro:

A conduta dos 

destinatários deste 

código deverá ser 

pautada pela 

integridade, pela lisura, 

pela transparência, 

pelo respeito e pela 

moralidade.

heregeateu.blogspot.com

http://intranet/docs_intranet/rh/CodigoConduta.pdf


“Para aquele que persiste, NADA É
IMPOSSÍVEL.” A surdez bilateral profunda não
foi impedimento para o alcance dos seus
muitos objetivos. Bacharela em direito, pós-
graduada e, mais recentemente, mestre, Ana
Carolina Soria Vulcano, servidora da Seção de
Conformidade Processual (SCONP/CTAP),
conhece na prática o significado da palavra

S U P E R A Ç Ã O. 

Aos dois meses de vida, Carol (como gosta de
ser chamada) contraiu uma catapora que
resultou em 100% de surdez. Passou a usar
aparelho auditivo aos 9 meses e a falar aos 4
anos, com ajuda profissional. Para conseguir se
comunicar, aprendeu a fazer leitura labial.
Torná-la uma surda oralizada foi a escolha de
seus pais que, embora tenha exigido
acompanhamento permanente de
fonoaudiólogo, implante coclear e muito
investimento, deu a ela a possibilidade de
estudar em escolas regulares, formar-se em
direito e trabalhar, primeiro como advogada e,
depois, como servidora pública – apesar da
limitação física.

Embora consiga falar e entender o que as
pessoas dizem, o caminho sempre foi muito
mais difícil. Na escola e na faculdade, Carol se
sentava na fileira da frente e dependia da boa
vontade dos professores, que nem sempre
tinham uma dicção adequada, falavam devagar
ou permaneciam parados.

O livro se tornou refúgio, presente preferido,
companhia em todas as fases da vida. E as
leituras constantes deram a ela o gosto pelas
matérias humanas que, enfim, a levaram ao
direito. Estudar leis, doutrinas e
jurisprudências ampliou sua visão e seu
conhecimento sobre seus próprios direitos
como pessoa com deficiência.

“Em um momento marcado por tantas
mudanças políticas e legislativas, senti que era
muito mais importante saber pesquisar, pensar
por mim, ter uma mente proativa e construir
minha opinião do que apenas estudar e repetir
a doutrina.” Esse despertar a incentivou a ir
mais fundo na sua busca e o resultado foi sua
tese de mestrado “Direitos humanos, inclusão
social e o trabalho da pessoa com deficiência”,
apresentada em fevereiro deste ano.

Ana Carolina é prova de que a pessoa com
deficiência pode “gozar dos direitos
fundamentais do trabalho, sem obstáculos e
sem estigmas sociais”. Para a Secretaria
Judiciária, é uma honra contar com uma
servidora que tem sido inspiração daquilo que
todos nós devemos buscar como
profissionais: aperfeiçoamento contínuo por
meio de capacitação, enfrentamento das
barreiras com otimismo e entusiasmo,
humildade para reconhecer limitações e, por
isso mesmo, superá-las e, sobretudo, coragem
e ousadia para conquistar o seu espaço!


