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Descrição da ação:  
 
No intuito de valorizar o corpo funcional, a Seção Judiciária do Distrito 
Federal (SJDF) apresentou um vídeo motivacional intitulado “Dançar 
conforme a música” por ocasião do encerramento de 2020, ano este que 
provocou grandes mudanças nas formas de trabalho.  
 
 
O vídeo foi gravado nas dependências da SJDF – Sede 2 (Brasília) e, de forma 
lúdica, remete a ideia de que, mesmo diante do cenário complexo de início de 
uma pandemia, o trabalho da Justiça Federal no DF não foi interrompido e a 
produtividade seguiu regularmente, principalmente por conta do empenho e 
adaptação dos seus integrantes às mudanças implementadas.    
 
 
O roteiro do vídeo institucional foi idealizado pela servidora Beatriz Moura 
França de Souza, supervisora da Seção de Relações Públicas e Cerimonial, que é 
formada em Publicidade e Jornalismo. A bailarina profissional, personagem do 
vídeo, é também servidora: Tayra Graça e Silva, da 20a Vara Federal da SJDF. O 
vídeo foi aprovado e incentivado pelo Diretor do Foro, juiz federal Marcelo 
Albernaz.   
 
 
Em que pese ter sido ação de comunicação interna, o vídeo viralizou e ganhou as 
redes sociais, gerando elogios por seu potencial criativo, inovador, empático e 
motivacional, que marcou um momento histórico importante. Servidores 
públicos, juízes federais, desembargadores e ministros manifestaram 
espontaneamente feedbacks positivos após a divulgação. Comentários 
como “Estou orgulhosa por trabalhar aqui”; “Parabéns pela inciativa de tratar 
tempos tão difíceis de forma leve e poética.” e “Ganhei o ano com este vídeo!" 
foram recebidos pela equipe.    
 
 
Segue link para o vídeo:  
https://portal.trf1.jus.br/data/files/CD/E0/2C/E1/2336671011D60667F32809C2/JF_
Bailarina%20_2_.mp4  
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ACESSIBILIDADE: PARA CEGO VER  
No vídeo, a bailarina se apresenta como personagem lúdico que se depara 
com salas e corredores da Justiça Federal do DF vazios e realiza movimentos 
avançados de balé. Percebe, então, que as pessoas seguem conectadas e 
empenhadas em seus trabalhos, mesmo que de forma remota. São apresentados 
os sistemas e dados sobre produtividade.  
 As palavras adaptação, saúde, teletrabalho, resiliência e gratidão aparecem na 
tela, seguidas da mensagem: “Pouco nos encontramos este ano, mas estivemos 
mais conectados do que nunca, unidos por um objetivo: as pessoas precisam da 
Justiça e a Justiça não pode parar. Nossa homenagem a todos pelo 
empenho neste ano desafiador e nossa torcida por dias melhores.”.  
 

 

Beatriz França 

Supervisora da Seção de Relações Públicas e Cerimonial 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

 


