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 A Oficina e seus Resultados 

1. Contexto do Trabalho Desenvolvido 
Em resposta às intensas transformações socais e tecnológicas da contemporaneidade, a 
inovação no setor público tem se tornado prática recorrente na busca por soluções para 
problemas públicos e por mais eficiência no atendimento às demandas da sociedade. 
Atualmente inovar é uma prática necessária, posto que a capacidade de resolver os problemas 
por meio de métodos tradicionais, em geral, é menor que a velocidade de surgimento desses 
problemas. 
 
No âmbito do Poder Judiciário, essa realidade também é observável. Se por um lado, 
sociedade busca acessar a Justiça para a solução de demandas cada vez mais complexas e 
volumosas. Por outro lado, tem-se demandado mais agilidade da resposta estatal, 
desburocratização das práticas institucionais e o aprimoramento da gestão. Dessa forma, o 
cenário atual impõe a necessidade de reinvenção das instituições públicas, sob pena de caírem 
no descrédito pela falta de eficiência e pela incapacidade de compreender os anseios de seus 
usuários. 
 
Nesse contexto, Laboratórios de Inovação estão sendo instituídos nas mais variadas esferas 
do Poder Judiciário, como células propulsoras de mudança institucional. Em geral, constituem 
espaços dinâmicos destinados a trabalhar problemas públicos de forma colaborativa, 
desafiando formas tradicionais de operação de estruturas públicas. Buscam ser referências 
para a geração de ideias que possam resultar em soluções práticas para os desafios públicos.  
 
Seguindo essa toada, a Associação de Magistrados institui o AMBLab, como um Laboratório 
de Inovação e Inteligência da AMB (AMB LAB), com a finalidade de produzir, identificar e 
publicar ações dos associados nessa temática. Após a realização de algumas ações, eventos e 
campanhas, a equipe do laboratório sentiu necessidade de melhor definir seu propósito de 
atuação e seu diferencial institucional. Por isso, foi proposta a realização de uma oficina de 
definição das linhas estratégicas de atuação do AMBLab, conforme descrito a seguir.  

  

  



 
2. Método Utilizado 
Em 16 de abril de 2021, foi realizada a Oficina de Prototipação do AMBLab, estruturada a partir 
da necessidade de definição de declarações estratégicas voltadas sobre a atuação do 
Laboratório. A oficina também teve como objetivos secundários realizar o engajando os 
laboratoristas na perspectiva da gestão inovadora, apresentar ferramentas e métodos de 
construção colaborativa de propostas e possibilitar a decisão coletiva de forma remota.  

A oficina ocorreu de forma virtual, por meio do uso da ferramenta Zoom, para conferências 
síncronas, e por meio da plataforma Miro, que permite a ideação remota e integrada entre 
diferentes participantes, por ser um quadro compartilhado com possibilidade de edição 
simultânea. Contou com a presença de dez participantes, integrantes da equipe de 
laboratoristas do AMBLab, sob a mediação de dois facilitadores.  

A oficina teve início com uma breve apresentação da equipe de facilitadores e das ferramentas 
a serem utilizadas. Os participantes puderam testar de forma lúdica o Miro e se familiarizar 
com os comandos do quadro. Foi explicada a importância de se registrar por escrito todos os 
insights e contribuições em posts its pois, em oficinas, de ideação o registro é fundamental.  

Por isso, a condução da oficina teve como foco promover sucessivos exercícios de escrita em 
vez de debates.  Os participantes receberam bem as orientações e seguram os comados 
dados. Dessa forma, o trabalho transcorreu de forma produtiva e eficiente, com diálogos 
focados na construção colaborativa de fundamentos para uma atuação específica do AMBLab.   

Para propor a definição coletiva das declarações estratégicas do laboratório, foram utilizadas 
dinâmicas fundamentas na teoria de Simon Sinek, em especial, na metodologia do Círculo 
Dourado, que corresponde a uma forma específica de gestar e de comunicar ideias 
inovadoras, seguindo o raciocínio inverso ao modelo tradicional de ideação.  

Ela é exemplificada por Sinek com um desenho de um círculo com mais duas formas em seu 
interior. O círculo externo corresponde ao O QUE? (what), o do meio é o COMO? (how) e o 
círculo interno é o POR QUE? (why). O autor demonstra, com essa representação, que a forma 
mais comum de ideação caminha de fora para dentro do círculo. Quando criadas dessa forma, 
muitas ideias não chegam ao centro do círculo e não são implementadas por não terem a 
sustentação de um propósito bem definido.  

Segundo Sinek, o PORQUÊ é uma ferramenta que pode proporcionar clareza ao que é 
indefinido e tornar tangível o abstrato. Usado adequadamente, ele pode ser empregado para 
desenvolver estratégias com mais clareza. E pode ajudar a definir uma visão para inspirar as 
pessoas, pois motiva a atuação com propósito compartilhado por toda a equipe envolvida no 
projeto.  

  



 

3. Resultados Alcançados 
 
3.1. Declaração de Propósito: 
Propiciar um ambiente colaborativo para desenvolver soluções inovadoras no âmbito da 
prestação jurisdicional para benefício da sociedade 

 
 

3.2. Declaração de Reconhecimento 
Em 2023 seremos reconhecidos como um hub de inovação relevante no Poder Judiciário 
brasileiro.  

 



3.3. Declaração de Comportamentos 
i. Comportamentos que devem estar presentes em tudo o que é feito: respeito às ideias, 
colaboração, cooperação, responsabilidade. 
ii. Definição do comportamento: esforço comum para promover transformação;  
alinhamento com as ações propostas, pessoas envolvidas e possibilidades do AMBLab, colocar 
tempo à disposição do laboratório.  
iii. Exemplos: desenvolver soluções inovadoras pensando em um resultado efetivo, contribuir 
para melhorar a ideia do outro, participação, escuta ativa e democrática, escolher a melhor 
ideia, não ser o dono da razão, a contribuição externa deve estar alinhada ao que acontece 
internamente.  

 

3.4. Resultado final  

 
 
 



4. Equipe Envolvida  
Laiza Spagna 
Mestra em Justiça Restaurativa pela UnB. Assessora Jurídica do GDF. Especialista em Sistema de 
Segurança Pública e Justiça Criminal. Certificada em PRINCE 2 Foudation e em Canvas Project 
Management. Professora na Universidade Católica de Brasília e facilitadora na Escola Superior de 
Magistratura do Maranhão e na Enap. Contatos: (61) 98181-9614 e laizaspagna@gmail.com. 
 
Rodrigo Narcizo 
Servidor da ANAC, mestre em Educação, com experiência na área de inovação, incluindo a criação do 
Laboratório de Inovação da ANAC, além de atuar como facilitador em oficinas de Design Thinking. 
Contatos: 21 99846-8449 e narcizo.r@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 


