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Aniversariantes
Hoje: Fernanda Oliveira Nascimento 
Neves (Guanambi), Rosemari Sabino 
dos Santos (5ª Vara), Adervan Bran-
dao Neves (Itabuna), Beatriz Rodri-
gues da Silva (Bom Jesus da Lapa) e 
Luciana Pedreira Santos Liberato (23ª 
Vara).

Amanhã: Andréia Gomes Bicalho (23ª 
Vara), Jayr Figueiredo dos Santos Ju-
nior (Feira de Santana), Raquel Ribei-
ro da Cruz (Irecê) e Cloves de Araújo 
Lefundes Júnior (Feira de Santana).

Domingo: Cecília Vicentini Ewald Lima 
(16ª Vara) e Ricardo Figueiredo Lima 
(22ª Vara).

Segunda-Feira: Andrea Braga di Tullio 
Gomes (10ª Vara), Raimundo Santana 
Oliveira Júnior (Teixeira de Freitas) e 
Soloney Lopes Valois (NUCOM).

Parabéns!

Aviso do NUBES sobre 
entrega de carteiras

físicas do Saúde Caixa

Em virtude da situação de pandemia 
do Coronavírus e em respeito à determi-
nação do TRF1 para adoção de medidas 
temporárias para redução dos riscos de 
disseminação deste vírus nos ambientes 
de trabalho, foram suspensos os atendi-
mentos presenciais na SEABE/NUBES, 
desde o dia 23/03/2020, impossibili-
tando a distribuição imediata, das novas 
carteiras físicas do Saúde Caixa, com va-
lidade até 30/11/2021.

Assim, considerando que o prazo 
de validade das carteiras atualmente 
em mãos dos beneficiários expira em 
08/04/2020, a Secretaria de Bem Es-
tar Social encaminhou ofício à adminis-
tração do Saúde Caixa, solicitando que  
notificasse à  sua rede credenciada para 
continuar prestando atendimento aos be-
neficiários SAÚDE CAIXA/PROSOCIAL, 
neste período de quarentena, ainda que  
seja apresentada a carteira  com data 
de vigência expirada, pois o  número do 
beneficiário permanece  o mesmo e no 
sistema operacional do Saúde Caixa já 
está registrada a nova data de validade, 
30/11/2021.

Ante o exposto, até que as ativida-
des da Seção sejam normalizadas para 
a devida entrega física das novas cartei-
ras Saúde Caixa, os beneficiários deve-
rão manter em mãos as carteiras atuais, 
mesmo com a validade impressa expira-
da, para apresentação em caso de neces-
sidade de atendimento, pois as informa-
ções registradas no sistema eletrônico do 
Saúde Caixa já estão atualizadas com a 
nova data de validade.

O NUBES permanece a disposição 
para quaisquer outras informações, de 
forma virtual, pelo email seabe.ba@trf1.
jus.br, aplicativo teams e telefones (71) 
3617-2927/9133, vez que estes foram 
programados para encaminhar as liga-
ções para os respectivos celulares das 
servidoras Conceição Moraes e Helena 
Barros, sendo que os requerimentos e 
solicitações devem continuar a ser enca-
minhados pelo SEI.

Novos dirigentes do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região tomam posse hoje, dia 17

A assinatura do ato de posse dos 
novos dirigentes do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) para o bi-
ênio 2020-2022 será realizada na tar-
de desta sexta-feira, dia 17 de abril, às 
16h. Assumirá a Presidência do TRF1 o 
desembargador federal I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes. No cargo de vice-presi-
dente será empossado o desembargador 
federal Francisco de Assis Betti, e como 
corregedora regional da Justiça Federal 
da 1ª Região, a desembargadora federal 
Ângela Maria Catão Alves, que será em-
possada de forma virtual.

Em razão das medidas temporárias 
adotadas pelo TRF1 de prevenção e 
redução de riscos de disseminação e 
contágio do novo coronavírus, o ato de 
posse da nova gestão ocorrerá perante o 
presidente do Tribunal, desembargador 
federal Carlos Moreira Alves, e aconte-
cerá com presença reduzida de partici-
pantes.

Para assistir à solenidade em tempo 
real, basta acessar o banner POSSE DA 
NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRF1, dis-
ponibilizado no portal do TRF1– clicar e 
acompanhar ao vivo. É também possível 
assistir ao evento no portal do Tribunal 
clicando em “Comunicação Social” e, em 
seguida, em Transmissão de Julgamento, 
3ª Turma. Por meio da ferramenta Tea-

ms, terão acesso magistrados do TRF1 
a partir do link de ingresso enviado a 
seus e-mails institucionais. A posse tam-
bém poderá ser acompanhada pelo ca-
nal do Tribunal no Youtube do TRF1. Os 
links estarão ativos somente a partir das 
15h30.

 Presidente eleito I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes - Natural de Diamanti-
no/MT, o desembargador federal I’talo 
Fioravanti Sabo Mendes tomou posse 
como desembargador federal do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) em 07 de agosto de 1998 pelo 
quinto constitucional. Bacharelou-se 
em Direito pela Universidade de Bra-
sília (UnB) em 1983; realizou Mestra-
do em Direito e Estado pela UnB, em 
1987, e Doutorado em Direito, Estado 
e Constituição, também pela UnB, em 
2008.

Iniciou sua carreira como advogado 
militante, tendo sido advogado da Con-
sultoria Jurídica do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro) entre 
1983 e 1984. Em 1º/10/1984 tomou 
posse como procurador regional da Re-
pública com exercício na Procuradoria da 
República do Distrito Federal. Foi mem-
bro da delegação brasileira que negociou 
os termos do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e o Rei-
no Unido, em Londres, de 23 a 25 de 
fevereiro de 1994. Até o ano de 1998 
exerceu o cargo de procurador regional 
da República da 1ª Região e atuou tam-
bém na Procuradoria-Geral Eleitoral.No 
Tribunal.

Federal da 1ª Região, foi coorde-
nador-geral dos Juizados Especiais 
Federais, membro do Conselho de Ad-
ministração, vice-diretor da Escola de 
Magistratura Federal da 1ª Região (Es-
maf) e diretor da Revista do Tribunal Re-
gional da 1ª Região. Exerceu, ainda, no 
TRF1 a Presidência da Segunda Seção 
e a Presidência da Quarta e da Oitava 
Turmas, foi membro do Comitê Gestor 
da Justiça Federal, da Comissão de Ju-
risprudência e da Comissão Permanente 
de Regimento do TRF 1ª Região. Exer-
ceu, no biênio 2016-2018, o cargo de 
vice-presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região.

Atuou de 2014 a 2016, como mem-
bro titular do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal. I´talo Mendes tam-
bém é professor adjunto da Faculdade 

de Direito da Universidade de Brasília 
(UnB), onde ministra as disciplinas Teo-
ria Geral do Processo e Processo Civil, e 
professor da Escola da Magistratura Fe-
deral da 1ª Região (Esmaf).

Vice-presidente eleito Francisco de 
Assis Betti - Natural de Belo Horizonte/
MG, o desembargador federal Francisco 
de Assis Betti tomou posse como desem-
bargador federal do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1) em 17 de se-
tembro de 2007, promovido pelo critério 
de antiguidade. O magistrado é bacharel 
em Direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. É especialista em Direito 
Penal pela Universidade de Brasília e 
doutor em Ciências Penais pela Faculda-
de de Direito da Universidade Federal de 
Minas Gerais.

Dentre as atividades profissionais 
exercidas, foi técnico em Contabilidade, 
advogado em Belo Horizonte, procura-
dor da República nos anos de 1980 
a 1987, juiz federal titular das Varas 
Federais de Petrolina/PE e de Juiz de 
Fora/MG. Foi também juiz federal con-
vocado no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região nos períodos de agosto/1998 
a abril/2000 e de agosto/2002 a de-
zembro do mesmo ano. Exerceu o cargo 
de diretor do foro da Seção Judiciária 
de Minas Gerais, de janeiro/2003 a 
maio/2004. Integrou até 22/08/2007 
o Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais. É autor de vários trabalhos jurí-
dicos, dentre eles o livro “Aspectos dos 
Crimes Contra o Sistema Financeiro no 
Brasil”, editado pela Livraria Del Rey 
Editora Ltda.

Corregedora regional da Justiça Fe-
deral da 1ª Região eleita Ângela Maria 
Catão Alves - Natural de Belo Horizonte/
MG, a desembargadora federal Ângela 
Maria Catão Alves tomou posse como 
desembargadora federal do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF1) em 
19 de novembro de 2009 pelo critério 
de antiguidade. Graduou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) e se 
licenciou, em 1975, nas áreas de Direito 
e Legislação na Universidade Católica de 
Minas Gerais. Especializou-se em Direito 
Empresarial pela Faculdade de Direito de 
Sete Lagoas/MG.

Foi procuradora da República no pe-
ríodo de 1982 a1984. Tomou posse no 
cargo de juiz federal em 05/09/1984. A 
magistrada atuou como membro suplen-
te e membro titular do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) em diferentes períodos 
entre 1992 e 1999. Foi professora de Di-
reito Tributário e de Direito Civil da Facul-
dade de Direito Milton Campos, em Belo 
Horizonte, e diretora do foro da Seção 
Judiciária de Minas Gerais no período de 
1993 a 1995.

Fonte: TRF1


