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CNJ construirá PJe mais acessível 
para pessoas com deficiência

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
vai tornar o sistema do Processo Judicial 
Eletrônico (Pje) mais acessível para pes-
soas com deficiência. O primeiro passo 
ocorreu na quarta-feira, dia 22, com a re-
alização de um workshop que reuniu 45 
servidores da área de tecnologia da infor-
mação. A partir daquela semana, parte 
da equipe foi destacada para desenvolver 
requisitos de acessibilidade no Pje.  

Gestor dos projetos de informática no 
CNJ, o juiz auxiliar da Presidência, Bráu-
lio Gusmão, abriu o workshop e destacou 
que a deficiência física é um conceito re-
lativo. “A eliminação do obstáculo elimina 
a deficiência. Como agentes de Estado, 
ao propor e implementar políticas públi-
cas, devemos estar atentos a isso”, disse.

Ele lembrou que a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
da Organização das Nações Unidas, de 
2007, tem status de Emenda Constitu-
cional e deve ser observada com priori-
dade no Brasil. Para o juiz, a melhor for-
ma de superar a discriminação é criando 
produtos com desenho universal, que não 
necessitem de adaptações. “O desafio é 
criar produtos sem deficiência que sejam 
universais e inclusivos”, pontuou.

Servidor do Tribunal Regional do Tra-
balho da 9ª Região, o palestrante Leon-
deniz de Freitas acumula experiência nos 
três ramos trabalhados no workshop – 
acessibilidade, tecnologia da informação 
e direito. Ele falou sobre requisitos de 
acessibilidade em informática e adapta-
ções necessárias ao Pje. “O projeto de 
reescrita para a versão 2.0 pode mudar 
muita coisa”, observou, lembrando que 
existem cerca de dois mil profissionais 
com deficiência visual em atuação no Ju-
diciário.

O servidor apresentou os principais 
requisitos de acessibilidade elencados 
no WCAG (sigla em inglês para Diretrizes 
de Acessibilidade para Conteúdo Web), 
como acesso amplo pelo teclado, uso de 
equivalentes textuais para recursos gráfi-
cos em tela e eliminação de páginas para-
lelas. “Quando temos um sistema ótimo, 
porém sem adaptações, é como ter um 
computador incrível sem monitor”, com-
parou.

A experiência do Poder Executivo na 
busca por acessibilidade foi apresenta-
da pela técnica do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão Fernanda 
Lobato. Ela destacou que a acessibilidade 
é fundamental para promover a inclusão 
de pessoas com ou sem deficiência – se-
gundo dados da pesquisa TIC Domicílios 
2013, 70% dos pesquisados que usam 
computador não acessam internet ou dei-
xam de usar funcionalidades porque não 
se sentem habilitados.

Ainda segundo a palestrante, pesqui-
sas indicam que os itens tecnológicos 
mais problemáticos para a maioria das 
pessoas são os mesmos que impedem 
o acesso de pessoas com deficiência. 
“Quando o sistema não é usável, ele vai 
ser enterrado mais cedo ou mais tarde. 
As pessoas vão buscar soluções mais 
criativas, mesmo que precisem pagar por 
isso”, apontou.

Gerente do projeto de revisão arquite-
tural do Pje no CNJ, Renata Catão dis-
se que as experiências apresentadas no 
workshop serão importantes no desen-
volvimento desse projeto. “Talvez eu fos-
se me deparar com alguma informação 
dessa mais para frente, mas com certeza 
a visão dos palestrantes é muito mais en-
riquecedora, porque eu já vou partir de 
uma gama de informações para pesqui-
sar”, destacou.

A analista Geoflávia Guilarducci, da 
área de Requisitos do Projeto, diz que o 
workshop mudou seus conceitos sobre a 
realidade de pessoas com deficiência e 
motivará a equipe do CNJ a buscar so-
luções universais para o Pje. “Foi muito 
impactante ouvir um servidor falando so-
bre isso. A partir da experiência prática 
vivida por ele, foi mais fácil explicar para 
a gente”, disse.

Da área de programação, o analista 
Djheison Fernando cuida da manutenção 
das versões atuais do Pje e avalia que o 
workshop promoverá mudanças imedia-
tas. “Até então, não tínhamos um conta-
to, um feedback de uma pessoa com de-
ficiência. Apesar de existir prospecção de 
uma nova versão do Pje, agora estaremos 
mais preocupados com acessibilidade”, 
analisou. (Fonte: CNJ / Foto: Gil Ferreira)

Subseção de Alagoinhas comemora 
encerramento da inspeção anual

No último dia 17 de abril, a Subse-
ção de Alagoinhas vivenciou uma tríplice 
comemoração: aniversário de servidores, 
prestadores de serviço e estagiários; en-
cerramento dos trabalhos da inspeção 
anual, bem como os três anos de instala-
ção da unidade jurisdicional.

Além de parabenizar os aniversarian-
tes, o juiz federal daquela Unidade, Igor 
Matos Araújo, fez questão de elogiar to-
dos que prestam seus serviços na Subse-
ção. É que nos trabalhos da inspeção foi 
possível verificar a excelência dos servi-
ços que vem sendo prestados por todos 
que ali labutam.

Fez questão de registrar, ainda, que os 
resultados hoje verificados são consequ-

ência do trabalho desenvolvido por todos 
aqueles que passaram pela Subseção, ao 
longo da sua existência, e que esta quali-
dade vem sendo mantida, mesmo diante 
do aumento vertiginoso de demandas – 
fato concreto que exige o empenho cons-
tante da equipe para reduzir o acervo. 

Reconheceu o magistrado, que mui-
tas são as dificuldades vivenciadas na 
Subseção, as quais exigem especial em-
penho de todos para solucioná-las ou 
pelo menos minorá-las. E constatar que 
mesmo diante deste quadro, os servido-
res se empenham arduamente para que 
os trabalhos sejam levados a contento, 
é, nas palavras de Dr. Igor Matos Araújo, 
digno de elogios e comemoração.

Plano de Cargos 
e Salários dos 
servidores do 

Judiciário segue 
para o Senado

A redação final do PL 7920/2014 foi 
aprovada na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Câmara, na manhã 
de hoje, 23. Todas as etapas da Câmara 
foram devidamente cumpridas. O  PL se-
gue, agora, para o Senado Federal.

A redação final contempla o projeto 
aprovado na Comissão de Trabalho, na 
Comissão de Finanças e na Comissão de 
Constituição e Justiça, alterando somente 
o artigo II da Lei 11.416/2006 e estabele-
cendo o parcelamento, de julho de 2015 
a dezembro de 2017. (Fonte: TRF1)


