
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA – AMB Lab

I CICLO DE IDEAÇÃO & PROTOTIPAÇÃO

DEFINIÇÃO:

1.  O  Laboratório  de  Inovação  e  Inteligência  da  Associação  dos  Magistrados  Brasileiros

promove o I ciclo de ideação & prototipação, reunindo Magistradas e Magistrados associados

à AMB, de todos os segmentos da justiça, para construção conjunta de soluções voltadas à

melhoria de vida das pessoas e aprimoramento do serviço judiciário, a fim de torná-lo mais

humanizado, eficiente e sustentável.

OBJETIVO:

2. As sessões de ideação & prototipação do AMB Lab são orientadas pela centralidade no ser

humano,  colaboração  e  cocriação,  e  referenciadas  no ODS 16 (Paz,  Justiça  e  Instituições

Eficazes) da Agenda 2030 da ONU, buscando proporcionar o “acesso à justiça para todos e

construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.”

PROCEDIMENTO:

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/04/AMB-Lab-e-book-1.pdf


3. Serão realizadas 4 (quatro) sessões de ideação & prototipação, tendo cada uma delas uma

tema  e  problema  previamente  definidos.  Os  temas  são  Violência  Doméstica;  Juizados

Especiais Cíveis; Mediação e Conciliação e Justiça Criminal.

4.  Para  a  definição  da  situação  problema,  a  partir  da  qual  serão  desenvolvidas  a  ideias

inovadoras, o AMB Lab convidará os representantes do FONAVID, FONAJE, FONAMEC e

FONAJUC, cuja expertise e representatividade são indiscutíveis para Magistratura e Poder

Judiciário.

5. Cada sessão será realizada em ambiente virtual do AMB Lab, de forma síncrona, com a

utilização da plataforma colaborativa Miro, em duas turmas simultâneas.

DATAS

6.a) Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: 20 e 27 de agosto de 2021, das 14h às

18h.

6.b) Juizados Especiais Cíveis: 17 e 24 de setembro de 2021, das 14h às 18h.

6.c) Mediação e Conciliação: 22 e 29 de outubro de 2021, das 14h às 18h.

6.d) Justiça Criminal: 19 e 26 de novembro de 2021, das 14h às 18h.

INSCRIÇÕES

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/04/AMB-Lab-e-book-1.pdf


7. As inscrições para participação das sessões serão gratuitas e realizadas exclusivamente por

meio de formulário eletrônico. As datas de inscrições serão divulgadas ao longo do ciclo.

8. Apenas magistradas e magistrados associados poderão participar das sessões de ideação &

prototipação.

SELEÇÃO

9. A seleção das inscrições, sob a responsabilidade do Conselho de Inovação do AMB Lab e

divulgadas ao longo do ciclo, será feita a partir dos seguintes critérios:

a) Pertinência entre área de atuação e tema da sessão

b) Igualdade de gênero

c) Segmento da justiça

d) Região geográfica

e) Participação anterior

VAGAS

10. Serão ofertadas 30 vagas para cada uma das sessões de ideação & prototipação.

SESSÃO DE IDEAÇÃO & PROTOTIPAÇÃO / TEMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E

FAMILIAR CONTRA A MULHER

11.a) Realização: dias 20 e 27 de agosto de 2021, das 14h às 18h.

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/04/AMB-Lab-e-book-1.pdf


11.b) Inscrições: até o dia 30 de julho de 2021

11.c) Resultado da seleção: até o dia 5 de agosto de 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

12.  O resultado  das  sessões  de  ideação  & prototipação serão  encaminhadas  ao  Conselho

Nacional  de  Justiça  como  contribuição  da  Magistratura  nacional  ao  aperfeiçoamento  dos

serviços judiciários.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

13. Após o encerramento  de cada sessão,  os resultados  serão apresentados à  comunidade

jurídica e sociedade em evento destinado a essa finalidade.

DISPOSIÇÕES FINAIS

14.  As  ideias  e  protótipos  resultantes  das  sessões  integrarão  o  portfólio  do  AMB Lab  e

poderão ser aprimorados ou desenvolvidos em ambientes colaborativos por meio de processos

de mentoria.

https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2020/04/AMB-Lab-e-book-1.pdf

