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Aniversariantes
Hoje: Gabriel de Jesus Ribeiro (Vitória 
da Conquista) e Gilberto Soares da Sil-
va (Irecê). Amanhã: Mariana Santos de 
Jesus (Teixeira de Freitas), Gilveraldo 
Antônio dos Santos Dórea (24ª Vara) e 
Washington Dias Pereira (NUASG).

Parabéns!

Campanha Justiça no Prato é sucesso e arrecada mais
de 15 mil reais em ajuda aos moradores de Sussuarana

A campanha “Justiça no Prato”, lan-
çada por servidores da SJBA em prol das 
famílias da comunidade de Sussuarana, 
foi o maior sucesso! O gesto de amor e 
empatia com o próximo se multiplicou 
em uma corrente de solidariedade. O 
projeto, que contou com o apoio institu-
cional oferecido pela Direção do Foro, su-
perou as expectativas e alcançou muitas 
famílias. Na mensagem abaixo, a equipe 
responsável contou um pouco dessa ex-
periência e expressou o contentamento 
por todo o apoio recebido:

“Colegas,

Celebrar todas as vitórias, sejam pe-
quenas ou grandes, compartilhar amor 
e alegrias, e principalmente, sermos 
gratos, ganhou importância ainda maior 
nesses nossos tempos! E é com o senti-
mento de profunda gratidão, que vimos 
compartilhar com vocês a grande vitória 
que alcançamos juntos: com a colabo-
ração de cada pessoa da nossa grande 
família Justiça Federal e muitas outras, 
amigas dos amigos, que nem sequer 
imaginávamos que poderiam aderir a 
nossa causa, nós CONSEGUIMOS! Nos-
sa rede de esforço conjunto nos possibi-
litou amenizar a fome de 300 famílias e 
de 49 idosos abrigados no Lar Irmã Lour-
des, todos moradores do nosso bairro de 
Sussuarana.

Comemoramos muito quando atin-
gimos a meta inicial de R$10.000,00 
arrecadados, e logo depois, quando che-
gamos aos R$15.000,00, e as contribui-
ções continuaram chegando na conta do 
Justiça no Prato. 

Nessa corrente do bem também ti-
vemos o apoio da ASSERJUF, que nos 
“emprestou” seu cadastro de pessoa ju-
rídica e nos permitiu negociar a compra 
dos itens componentes da cesta básica 
com expressivo desconto, fazendo com 

que o preço inicialmente estimado em 
R$70,00 fosse reduzido para R$45,40, 
o que possibilitou atender a um número 
maior de famílias. 

Contamos também com a estrutura 
e apoio da Paróquia São Daniel Com-
boni, de Sussuarana, para montagem e 
distribuição das cestas, vez que eles já 
realizam este trabalho de distribuição 
de cestas básicas, com um registro de 
400 famílias cadastradas em situação 
de extrema carência, embora não con-
seguissem distribuir mais de 100 cestas 
semanais.

Cada família recebeu uma cesta bá-
sica contendo os seguintes itens: açúcar, 
arroz, biscoito, café, detergente, farinha 
de mandioca, farinha milho, feijão cario-
ca, leite em pó, macarrão, óleo de soja, 
proteína de soja, sabonete.

A escolha dos itens a serem com-
prados foi feita a partir de consulta aos 
responsáveis das instituições beneficia-
das.

Assim, adquirimos para o Lar Irmã 
Lourdes quantidade suficiente para 30 
dias de: coxa, sobrecoxa e peito de fran-
go, linguiça calabresa para feijão, leite 
em pó, leite líquido, Mucilon e aveia em 
flocos, sendo que a entrega dos alimen-
tos congelados foi dividida em 02 remes-
sas quinzenais, para respeitar a capaci-
dade de armazenamento do abrigo.

No total, gastamos o valor de 
R$15.083,88, nas compras dos ali-

Diário da Justiça 
Eletrônico Nacional 

passa a publicar 
decisões do PJeCor
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

aprovou o uso do Diário da Justiça Ele-
trônico Nacional (DJEN) para publicação 
das decisões em processos administrati-
vos das Corregedorias ou em Processos 
Administrativos Disciplinares e que este-
jam tramitando no Processo Judicial Ele-
trônico das Corregedorias (PJeCor). A de-
cisão foi tomada durante a 332ª Sessão 
Ordinária do Plenário do CNJ, realizada 
no dia 1º de junho.

Relatora do processo n. 0003428-
82.2021.2.00.0000, a corregedora na-
cional de Justiça, Maria Thereza de Assis 
Moura, explicou que integrar o PJeCor ao 
DJEN evita a criação de uma nova pla-
taforma de publicações e a consequente 
elevação do custo de manutenção de sis-
temas do CNJ. “Com isso, vai ser possí-
vel centralizar em um único instrumento 
toda a comunicação processual, judicial 
e administrativa, de competência das 
Corregedorias do Poder Judiciário.”

Instituído por meio da Resolução n. 
234/2016, o DJEN entrou em funciona-
mento em 1º de agosto do ano passado e 
está substituindo os atuais diários de jus-
tiça eletrônicos, mantidos pelos órgãos do 
Judiciário. Além de proporcionar economia 
de recursos, a solução unificada garante 
autenticidade das informações e aprimora 
a transparência e a comunicação com as 
partes e representantes de processos.

mentos para atender às 300 famílias e 
R$3.560,20, para atender aos 49 idosos 
do abrigo.

Todos os itens adquiridos já foram 
entregues aos beneficiários, excetuando 
a segunda remessa de proteínas, com 
entrega programada para a próxima se-
mana, quando os freezers já estarão no-
vamente vazios.

Felizmente a conta do Justiça do 
Prato continua recebendo doações, e 
muitos colegas entraram em contato 
com o nosso grupo sugerindo a con-
tinuidade dessa ação solidária para 
possibilitar a distribuição mensal dos 
alimentos, afinal fome não dá uma vez 
só, né?

Assim, além de apresentar aqui 
nossa prestação de contas, também 
queremos propor a continuidade das 
doações para mantermos nossa contri-
buição mensal na luta contra a fome. 
Podemos continuar contando com sua 
solidariedade em nossa “corrente do 
bem”? 

Se não fez sua contribuição, ainda dá 
tempo. Se já fez, pode continuar a fazer 
na mesma conta poupança abaixo:

Banco: Caixa Econômica

Agência: 0640

Operação: 1288

Conta: 000802232255-3

PIX: alanbrire@gmail.com

Entrega realizada no abrigo de idosos Lar Irmã 
Lourdes.

Reafirmamos que compartilhar o que 
temos com os que necessitam, não im-
porta o valor, é a forma mais nobre de 
AGRADECER pelas muitas bênçãos que 
recebemos.

As notas fiscais e o extrato da con-
ta estão disponíveis para consulta dos 
colaboradores junto à equipe Justiça no 
Prato.”

Abraços do Grupo Justiça no Prato: 
Álvaro Reis, Beth Alves, Conceição Mo-
raes, Liliana Paim, Luzineide Araújo, Ro-
sane Cerqueira e Tânia Rebouças.

Obs.: A imagem das pessoas foi pre-
servada nas fotos.

Montagem e entrega das cestas básicas para a comunidade de Sussuarana.


