
Aniversariantes - Hoje: Juiz Federal Alex Schramm de Rocha (Eunápolis), Elizabete Tereza Cardoso (9ª Vara), João Carlos de Brito Mota (NUTEC), Teresinha de Jesus 
Soares Abreu Alves de Mello Ferreira (NUCJU), Luciana Marques Imbassahy Salles (NUCAF) e Janaína Barros de Santana (Turma Recursal). Amanhã: Rômulo de Souza 
Batista (9ª Vara), Laura de Assis Oliveira (6ª Vara), Maria Aparecida Carvalho (NUCJU), Maria Bernadete Farias Costa (Feira de Santana), Jorge Campodonio Falcão Elias 
(Jequié), Lucas da Silva Pereira (Guanambi) e Marcelo Mendes Paixão (Viverde). Parabéns!
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Annabel Clark e os registros do tratamento
do câncer de mama de sua mãe

A fotografa Annabel Clark, filha da atriz 
Lynn Redgrave, resolveu registrar em ima-
gens o tratamento de câncer de mama da 
mãe. O projeto, chamado “Journal: A Mother 
and Daughter’s Recovery from Breast Can-
cer”, foi fotografado entre 2002 e 2003, 
mas apenas divulgado pela autora em 2016. 
“Minha mãe nunca encarou o câncer como 
uma luta, mas sim como algo que ela estava 
vivendo”, conta Annabel.

Lynn Redgrave compartilhou que tinha 
sido diagnosticada com câncer de mama al-
guns dias antes do Natal de 2002. Desde 
então, ela mesma pediu para que sua filha 
Annabel a fotografasse durante o processo.

Ela passou por uma mastectomia e se curou da doença em 2003, porém, em 2006, 
o câncer reapareceu em seus ossos. Ela retomou o tratamento, mas faleceu em 2010. 
Contudo, mesmo quando já sabia que o câncer não tinha mais cura, Lynn esteve deter-
minada a viver sua vida ao máximo. Atuou em diversas peças teatrais e filmes, sem per-
der uma performance, mesmo nos dias em que se sentia fraca. Atuar era sua terapia.

As fotos podem ser encontradas em um livro que leva o mesmo nome do projeto e 
foi lançado na Inglaterra e no site da fotógrafa. (Com informações do portal Cláudia)

Obra-prima da Semana

Subseção de Campo Formoso 
confraterniza 14 anos de existência

No dia 30 de setembro, a Subseção 
Judiciária de Campo Formoso completou 
14 anos desde que a Vara Federal e Jui-
zado Especial Federal foram instalados 
na cidade, atendendo a 36 municípios 
da região, incluindo a sede.

A comemoração reuniu magistra-
dos, servidores, estagiários e colabo-
radores em um jantar festivo realizado 
na área verde da nova sede. Em cli-
ma de confraternização, os  convida-
dos assistiram ao vídeo da solenidade 
de inauguração realizada em 2005, 

relembrando os colegas que por ali 
passaram ao logo desses 14 anos de 
história. 

O Juiz Federal Rafael Ianner Silva pa-
rabenizou a todos pelos resultados que 
vem sendo alcançados na Subseção, 
registrando que, desde quando assumiu 
a direção da Subseção, em 2015, tem 
observado um extraordinário crescimento 
pessoal e profissional em cada servidor, 
resultando numa equipe de trabalho de 
excelência cada vez mais madura, unida 
e consistente.

Portaria suspende temporariamente 
o serviço de desarquivamento de 

autos prestado pela SEDAJ
A Portaria SJBA-SECAD - 9000055, 

assinada pelo juiz federal diretor do Foro 
Dirley da Cunha Júnior, no dia 1º/10, 
suspendeu o serviço de desarquivamento 
de autos localizados na Seção de Depó-
sito e Arquivo Judicial e Administrativo 
(SEDAJ), pelo período de 01/10 a 01/11.

O documento levou em considera-
ção a realização da mudança do arqui-

vo judicial iniciada em 30/09 e com 
previsão de conclusão em 45 dias e a 
dificuldade fática da SEDAJ em locali-
zar autos no arquivo durante a realiza-
ção da mudança.

É importante salientar que situações 
excepcionais deverão ser levadas ao Di-
retor do NUCJU, Félix Antônio Barbosa 
Aguiar, para deliberação.

Próxima sessão da TNU será 
realizada no dia 9 de outubro

A Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU) 
vai realizar sua próxima sessão ordinária 
no dia 9 de outubro, às 9h, na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília. A reunião prévia ocorrerá no 
mesmo local, no dia 8, também a partir 
das 9h.

Na pauta, constam 102 processos. 
Entre eles estão quatro representativos da 
controvérsia: 00022452520164036330 
(Tema 201); 00040248120114013311 
(Tema 203); 50127434620174047102 
(Tema 206) e 00044394420104036318 
(Tema 213). A pauta de julgamento foi 

publicada no Diário da Justiça Eletrôni-
co/TNU nº 106, de 01/10/2019, págs. 
2-18. Para conferir os representativos 
da controvérsia, acesse: https://www.cjf.
jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/
turma-nacional-de-uniformizacao/temas-
-representativos

Esta será a última sessão do presi-
dente da TNU, ministro Paulo de Tar-
so Sanseverino, em razão do término 
do mandato. A sessão será transmitida 
ao vivo, por meio do canal do CJF no 
YouTube: www.youtube.com.br/cjf. Con-
sulte a pauta completa em: http://bit.
ly/2V9xiyZ (Fonte: CJF)


