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O NUCGP/SEPAG informa aos ser-
vidores e magistrados da SJBA que 
os comprovantes de rendimentos ano-
-base 2020, para a declaração anual 
do Imposto de Renda 2021, estão dis-
poníveis na intranet do site da Seção 
Judiciária da Bahia. Para imprimi-los 
o servidor/magistrado deverá acessar o 
site e: 

1. Clicar em contracheque 

2. Será aberta página de acesso ao 
sistema. Nela o servidor/magistrado de-
verá entrar com a identificação (nome 
de usuário e senha), que é a mesma do 
Oracle, e também selecionar o banco de 
dados da Bahia. 

3. Clicar em DIRF

Esses passos levam a um quadro com 
todas as informações de rendimentos dos 
últimos anos. O servidor deverá clicar em 
DIPAG 2020 e PROSOCIAL 2020 para 
imprimi-los.

Comprovantes de rendimentos 2020 já 
estão disponíveis no portal da SJBA

Divulgado resultado preliminar
do Selo Estratégia em Ação 2020

Na última sexta-feira, 26 de fevereiro, 
a Comissão Avaliadora do Selo Estratégia 
em Ação do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região encaminhou o resultado preli-
minar da premiação referente ao ano de 
2020. 

As unidades agora têm até o dia 12 
de março de 2021 para apresentar re-
curso por meio de formulário específico 
disponível no Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI), denominado “Recurso 
– Selo Estratégia em Ação”, que deve ser 
inserido nos autos. 

Todas as orientações para fazer o re-
curso estão disponíveis na Circular Presi 
58 (12433163). De 15 a 19 de março, 
a Comissão Avaliadora do Selo Estratégia 
em Ação analisará todos os recursos re-
cebidos e enviará o resultado oficial para 
homologação pelo presidente do TRF 1ª 
Região, desembargador federaI I’talo Fio-
ravante Sabo Mendes, na data provável 
de 22 de março. 

Confira o resultado preliminar em re-
lação às unidades judiciárias da Bahia: 

CATEGORIA DIAMANTE: • 18ª Vara; 
• 20ª Vara; • 1ª Relatoria da 4ª Turma 
Recursal; • 2ª Relatoria da 4ª Turma Re-
cursal; • 3ª Relatoria da 4ª Turma Re-
cursal. 

CATEGORIA OURO: • 8ª Vara; • 19ª 
Vara; • 2ª Vara da Subseção Judiciária 
de Itabuna; • 2ª Relatoria da 3ª Turma 
Recursal. 

CATEGORIA PRATA: • 14ª Vara; • 
Subseção Judiciária de Barreiras; • Sub-
seção Judiciária de Jequié; • 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Vitória da Con-
quista; • 2ª Relatoria da 2ª Turma Recur-
sal; • 2ª Relatoria da 1ª Turma Recursal. 

CATEGORIA BRONZE: • 1ª Vara; • 4ª 
Vara; • 6ª Vara; • 10ª Vara; • Subseção 
Judiciária de Bom Jesus da Lapa; • Sub-
seção Judiciária de Guanambi; • Subse-
ção Judiciária de Eunápolis; • Subseção 
Judiciária de Teixeira de Freitas; • 2ª Vara 
da Subseção Judiciária de Feira de Santa-
na; • 1ª Relatoria da 1ª Turma Recursal. 

De acordo com as informações divul-
gadas pelo TRF1, 57 unidades recebe-
ram Selo Diamante, 52, Selo Ouro, 37 
ficaram com o Selo Prata e 39, Selo 
Bronze. Todas as unidades foram ava-
liadas pelo cumprimento de 10 metas 
estabelecidas, como a proposta de jul-
gar mais processos do que a quantidade 
distribuída e o estímulo à aplicação de 
resolução extrajudicial de conflitos como 
a conciliação, a mediação e arbitragem 
entre outras ações. 

Em Circular encaminhada aos dire-
tores de foro e magistrados da primeira 
região, o presidente do TRF1 parabeni-
zou as varas, juizados, turmas recursais e 
Cejucs agraciados em todas as categorias 
do Selo Estratégia em Ação.

Mais informações também podem 
ser consultadas no PAe SEI 0003679-
64.2021.4.01.8000. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) celebrará o já tradicional 
evento do Dia Internacional da Mulher 
com uma live, transmitida ao vivo pelo 
canal do Tribunal no YouTube, na próxi-
ma segunda-feira, 8 de março, às 17h, 
com o tema: Igualdade de Gênero nas 
Instituições – Novos tempos, novos olha-
res. O evento contará com a abertura do 
presidente da Corte, o desembargador 
federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, 
e pronunciamento da presidente da Co-
missão TRF1 Mulheres, desembargadora 
federal Daniele Maranhão. 

Na ocasião, será apresentado o resul-
tado técnico da pesquisa realizada pela 
Comissão no ano de 2020 sobre a par-
ticipação feminina na Justiça Federal na 
1ª Região. Haverá apresentação das con-
vidadas especiais:

Valeska Zanelo – professora douto-
ra, psicóloga e filósofa, especialista em 

TRF1 promove live no Dia 
Internacional da Mulher 

“Igualdade de Gênero nas Instituições” 
Psicopedagogia e em Filosofia e Exis-
tência, doutora e pós doutora em Psi-
cologia, autora da obra “Saúde Mental 
e Gênero”.

Iara Cristina da Siva Alves – servidora 
pública especialista em Políticas Públi-
cas e Gestão Governamental, doutoran-
da em Estudos sobre a Mulher, Gênero e 
Feminismo e pesquisadora no Programa 
de Pós-Graduação do Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre a Mulher.

Encerrando o evento, os internau-
tas poderão assistir à apresentação de 
stand up comedy sobre sororidade com 
a atriz Adriana Nunes, da Companhia de 
Teatro “Cia de Comédia Os Melhores do 
Mundo”.

Para mais informações, entre em con-
tato com a Assessoria de Relações Pú-
blicas e Cerimonial (Asrep) no e-mail: 
asrep@trf1.jus.br.


