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Uso do detector de metais
é obrigatório para todos, decide CNJ 

O Conselho Nacional de Justiça defi-
niu que o uso de detectores de metais 
instalados em varas, seções judiciárias, 
fóruns e tribunais deve ser aplicado a to-
dos, inclusive magistrados e servidores 
que trabalhem no local. 

O caso foi protocolado por um advo-
gado que discordava do sistema de segu-
rança usado na Subseção Judiciária de 
São José do Rio Preto.  Embora o local ti-
vesse detector de metais na entrada prin-
cipal, uma porta de acesso lateral sem 
qualquer controle era usada por magis-
trados, membros do Ministério Público, 
advogados públicos, servidores e outros 
trabalhadores autorizados. 

Os conselheiros estenderam que o uso 
de detector de metais deve ser para todas 
as categorias profissionais que transitas-
sem nas áreas protegidas. 

Os conselheiros lembraram das reso-
luções 104 e 124, editadas pelo CNJ em 
2010, que facultaram às varas estaduais 
e federais e aos tribunais do trabalho a 
adoção de medidas de segurança previs-
tas nos documentos. De acordo com o 
relator, se a localidade em questão per-
cebeu a necessidade do uso de detector, 
ele tem que ser aceito por todos indis-
tintamente. Quanto mais exceções, mais 
vulnerabilidade haverá.

A vice-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministra Cármen Lúcia, 
que presidiu a sessão, ponderou: “Não é 
possível, em uma República que tenha 
tantas falas sobre igualdade, desigualar 
justo em segurança pública, que é uma 
garantia de todos”. 

Fonte: CNJ

Servidora desta Seccional 
lança livro jurídico com 

distribuição internacional
A servidora da 14ª Vara e professora 

universitária Andrea Oliveira D’Almeida 
lançará o livro “Interpretação da Norma 
Jurídica: métodos, tipos e critérios” pela 
Editora alemã OmniScriptum GmbH & 
Co. KG, representada no Brasil, pela Edi-
tora Novas Edições Acadêmicas – NEA. 

A obra discute como interpretar, ade-
quadamente, uma norma jurídica, apon-
tando para a relevância da utilização de 
uma ordem coerente dos métodos, de 
forma escalonada, integral e sistêmica, 
respeitando o tipo de interpretação pre-
tendida e a compatibilidade dos critérios 
interpretativos com o ramo do Direito a 
que pertence a norma interpretanda, di-
recionando o intérprete na sua  árdua e 
incessante missão de buscar  o  sentido  
e o alcance das normas jurídicas, tema 
de fundamental importância  para toda a 
comunidade jurídica.

Andréa é mestre em Políticas Sociais 
e Cidadania, Bacharela em Direito (UC-
SAL/BA) e especialista em Direito Civil, 
Processual Civil (UNESA/RJ) e em Didá-
tica do Ensino Superior (FABAC/BA). Tem 
diversos artigos publicados em revistas 
especializadas na área sociojurídica.

O lançamento será no próximo domin-
go, 7/12 às 18h, no Auditório do Pavi-
lhão Glauber Rocha - PAF 3, no Campus 
de Ondina da UFBA, durante o VIII Semi-
nário Regional de Política e Administra-
ção da Educação do Nordeste. 

O livro estará disponível para o mer-
cado mundial em formato impresso e 
digital (E-book), em livrarias nacionais 
e internacionais e sites especializados 
como a Morebooks.de, Amazon.com, en-
tre outros.

OAB e CNJ lançam 
projeto para unificar 
processos virtuais

O Conselho Nacional de Justiça e a 
Ordem dos Advogados do Brasil lança-
ram nesta terça-feira, 02/12, o projeto 
Escritório Virtual do Processo Eletrônico. 
O objetivo é permitir que qualquer pes-
soa possa acessar os processos virtuais 
por meio de um único sistema e ende-
reço eletrônico utilizando um software 
desenvolvido pelo CNJ.

A ideia é que o usuário possa acom-
panhar processos de seu interesse de 
forma unificada, sem precisar entrar no 
sistema do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) ou nos específicos dos tribunais. A 
OAB e o CNJ querem que as informações 
de todos os processos estejam reunidas 
em um único endereço na internet, fa-
cilitando a busca e o acompanhamento 
por advogados, procuradores, defensores 
públicos, membros do Ministério Público 
e pela população em geral.

O Escritório Virtual pretende ser de 
fácil utilização e acessibilidade. Em um 
primeiro momento, o usuário poderá fa-
zer consultas em todos os tribunais que 
já operam o PJe. O sistema deverá per-
mitir localização de processos de interes-
se, a apresentação de qualquer manifes-
tação processual, bem como a entrega de 
petição inicial. 

Entra em vigor lei nacional que 
proíbe fumódromos e aplica multas

Entrou em vigor ontem a lei federal que 
proíbe o uso de cigarros e similares em 
locais fechados privados ou públicos e ex-
tingue os fumódromos. Estabelecimentos 
comerciais que permitirem aos clientes 
fumar poderão ser punidos com multas de 
R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.

A Lei n. 9.294, de 15/7/96, alterada 
pela Lei n. 12.546, foi regulamentada 
pelo Decreto n. 2.018/96, alterado pelo 
Decreto n. 8.262, de 31/5/2014.

Em cumprimento às referidas nor-
mas, decorre o encerramento da área 
destinada a fumantes localizada no 1º 
subsolo do Edifício Anexo ao Fórum Tei-
xeira de Freitas.

Os fumantes não deverão ser fiscali-
zados. Poderá ser punido somente o es-
tabelecimento que desobedecer as nor-

mas. Locais de comércio e restaurantes, 
por exemplo, deverão orientar os clientes 
sobre a lei e pedir para que não fumem, 
podendo chamar a polícia quando al-
guém se recusar a apagar o cigarro.

Conforme a lei, fica proibido o fumo 
em locais coletivos fechados em todo o 
país, com exceção das tabacarias e dos 
cultos religiosos. As regras preveem que 
as pessoas não poderão fumar em luga-
res públicos ou privados (acessíveis ao 
público) que possuam cobertura, teto, 
parede, divisórias ou toldos. Em varandas 
de restaurante com toldo, por exemplo, 
não será permitido o fumo, bem como 
na área coberta de pontos de ônibus. As 
normas também valem para narguilés ou 
qualquer tipo de fumígeno.

Mandados de segurança em matéria 
criminal permanecem em formato 
físico após implantação do PJe

Os mandados de segurança em matéria criminal devem ser protocolados no TRF1 
e na Seção Judiciária do DF em formato físico, mesmo após a implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe), ocorrida na nessa segunda-feira, dia 2. Esta classe 
específica de processo será contemplada futuramente no novo sistema de gestão pro-
cessual do Tribunal, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição.

Neste primeiro momento, apenas as ações monitórias e os mandados de segu-
rança em matérias cíveis estão sendo protocolados, distribuídos e processados no 
ambiente 100% digital do PJe, em primeira instância, na SJDF. No âmbito do Tribu-
nal, o sistema recebe os mandados de segurança originários em matérias cíveis, e os 
agravos de instrumento e as apelações interpostos em processos que já tramitavam 
digitalmente no primeiro grau.

A implantação das demais classes de processos ocorrerá posteriormente, assim 
como a expansão do sistema para toda a Primeira Região.


