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Hoje: Fernanda Giacomo Passos Su-
zart (Turma Recursal), Andréia Valdizia 
Viana Pereira (Juazeiro), Yeda Bomfim 
Fernandes (NUCJU), Álvaro Antônio 
Brito Reis (NUCOM) e Daiane Cerquei-
ra Conceição (CEF). 
Amanhã: Pedro Alberto Pereira de 
Mello Calmon Holliday, juiz federal 
da 2ª Vara da Subseção de Itabuna, 
Soraia Borges de Barros Pereira (NU-
COM), Katia Vasconcelos Arnold (NU-
CAF), Camila Castro Campos Maciel 
(Itabuna), Cristiano José Rocha Cabral 
(7ª Vara), Marcelo Cardoso Rocha (Tur-
ma Recursal), Marcelo de Melo Lima 
(Feira de Santana), Rafael Rodrigues 
Damasceno (Campo Formoso), José 
Rosa (23ª Vara) e André Luiz de Al-
cântara Brandão (Itabuna) e Daiane 
Teixeira de Souza (Irecê). 
Sexta-feira: Mucio Dias da Cunha (Bar-
reiras), Floripes de Carvalho Feitosa 
(NUCAF), Jacqueline da Cunha Bene-
vides (Juazeiro), Macio Profeta Oliveira 
(Alagoinhas) e Aline Magalhães Pereira 
(Vitória da Conquista).
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Oliver Twist
                               de Charles Dickens

Oliver Twist 
é o segundo 
romance do 
inglês Charles 
Dickens. Aqui, 
o autor relata 
as aventuras 
e desventuras 
de um rapaz 
órfão. É um 
dos roman-
ces onde Di-
kens trata do 
fenômeno da 
delinquência 
provocada pe-
las condições precárias da sociedade 
inglesa do século 19.

O órfão Oliver vive seus primeiros 
anos em instituições de caridade mas 
não suportando os maus-tratos, foge 
para Londres, onde se junta a um ban-
do de marginais comandado por um 
dos grandes vilões da história da litera-
tura – Fagin.

Um dos primeiros exemplos do ro-
mance social, neste livro Dickens satiri-
za as hipocrisias do seu tempo, incluin-
do o trabalho infantil, o recrutamento 
de crianças como criminosos, e a pre-
sença de crianças de rua. 

Publicado originalmente em folhe-
tim, em 1837-8, Oliver Twist é um dos 
livros mais famosos de Charles Dickens 
e o primeiro romance em língua inglesa 
a ter uma criança como protagonista. 
Como ocorre na maioria de suas obras, 
Dickens usou da imaginação para criar 
as peripécias de suas personagens, po-
rém retratou com boa dose de realismo 
a sociedade de seu tempo.

Os leitores acompanhavam seus fo-
lhetins com tanto interesse que muitos 
deles foram adaptados para o palco 
antes mesmo de serem concluídos. As-
sim, quando saiu o último capítulo de 
Oliver Twist, já estavam em cartaz seis 
peças baseadas na história do peque-
no órfão. 

No cinema, diversos roteiristas utili-
zaram o romance para lançar variadas 
versões em 1948, 1968, 1982, 1985, 
1997, 2003 e 2005, a última versão do 
diretor Roman Polanski.

A versão mais bem-sucedida foi o mu-
sical “Oliver!”, que levou seis Oscars em 
sua adaptação cinematográfica de 1968, 
incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor 
para o britânico Carol Reed que, na oca-
sião, derrotou figurões como Stanley Ku-
brick com 2001, Uma Odisséia no Espaço 
e Franco Zeffirelli com Romeu e  Julieta.

Obrigatória

Leitura

A Direção do Foro programou em con-
junto com o NUCRE o Curso de Orçamento 
Público, ministrado nesta Seccional pelo 
Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Conselho da Justiça Federal, 
Gustavo Bicalho Ferreira da Silva.

O palestrante é bacharel em Adminis-
tração Pública e de Empresas com MBA 
em Marketing pela Fundação Getúlio Var-
gas e Analista Judiciário concursado do 
Superior Tribunal de Justiça atuando no 
setor público há 14 anos na área de or-
çamento e finanças. Desde 2008, como 
Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do CJF é o responsável pela co-
ordenação do planejamento orçamentário 
e financeiro da Justiça Federal. 

Curso sobre Orçamento Público é elogiado

Sua experiência docente no assunto 
abrange atuação em cursos superiores, 
preparatórios para concurso e cursos de 
capacitação no âmbito das instituições pú-
blicas.

Segundo o servidor Álvaro Reis, um dos 
servidores que participaram dos dois dias 
de palestras realizadas nos últimos dias 19 
e 20, “Foi um evento de alto nível. Para 
dar uma ideia da importância do instrutor, 
ele trata do Orçamento diretamente com 

os Tribunais Regionais Federais das cinco 
regiões, não com as Seccionais. 

Uma pequena plateia de servidores e 
juízes teve o privilégio de conhecer a fun-
do aspectos técnicos ligados ao orçamento 
da Justiça Federal em seu âmbito maior, 
aprendendo a relação entre o Conselho de 
Justiça Federal (CJF), os Tribunais Regio-
nais Federais e a Secretaria de Orçamento 
Federal (SOF). 

Com muita didática, o professor Gusta-
vo nos tornou familiares de termos técni-
cos sobre o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), além de escla-
recer conceitualmente a diferença entre 
despesas de custeio, pessoal (folha) e be-
nefícios. 

Por falar em benefícios, ele deu em pri-
meira mão a notícia de que os auxílios ali-
mentação e pré-escolar serão pagos com o 
reajuste a partir de setembro de 2016 e já 
estão garantidos para 2017. 

Parabenizo a iniciativa da Direção do 
Foro em nos proporcionar tamanha opor-
tunidade de ampliar o conhecimento.”

Servidores da 3ª Vara comemoram 
final da inspeção e aniversário 
do juiz federal Pompeu Brasil

Os servidores e estagiários da 3ª Vara 
se reuniram na sala de audiências daquela 
Unidade, na última sexta-feira, 20/5, para 
uma confraternização pelo enceramento da  
Inspeção Ordinária.

Na ocasião, o juiz federal Pompeu Bra-
sil foi surpreendido com a participação da 
sua esposa Adriane Brasil, sua 
mãe Susana Brasil, sua sogra 
Isabel Doracy e do seu filho mais 
velho Israel Brasil (foto ao lado), 
que fizeram questão de come-
morar o aniversário do magistra-
do na mesma oportunidade.

Na reunião de encerramento, 
Dr. Pompeu Brasil fez um resumo 
das conclusões decorrentes dos 
trabalhos de inspeção, ao que se 
seguiram breves manifestações 
dos supervisores e pronuncia-
mento do diretor de Secretaria, 
abordando as adequações im-
postas pelo novo CPC e reforçan-
do a importância da cooperação 

e comunicação entre os diversos setores 
da Vara.

Dr. Pompeu falou um pouco no início da 
confraternização a respeito da importância 
das duas “famílias” que ele tem: a de san-
gue e a da 3ª Vara, com a qual ele convive 
diariamente há quase 18 anos.


