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Cultura da Inovação
• O que é a cultura da inovação?
• Trata-se de um conjunto de hábitos e valores,
que coloca o ser humano no centro na busca
de solução para problemas, com aplicação de
metodologia.
• O que é Laboratório de Inovação?
É o ambiente que estimula novas ideias cocriadas pelas pessoas de uma organização e do
diálogo interinstitucional na construção de um
novo processo, serviço ou produto e/ou no
aperfeiçoamento das técnicas existentes.

Conceito Legal
• Lei 10.973/2004, alterada pela Lei 13.243/2016
• inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação
de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente
que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;
• criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação
• criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador,
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e
qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o
surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um
ou mais criadores;

Como implementar a cultura de inovação nos
ambientes hierarquizados do Poder
Judiciário?
Ambientes anteriores
a Agenda 2030
• Laboratórios de Inovação
• 1º Lab da JFSP
• RJ; ES; RN...
• Centros de Inteligência

A inovação a partir da
Agenda 2030 e do ambiente
LIODS no CNJ

• Ministra Carmen
- ODS 5 - Resolução 255
• Ministro Toffoli
- Comitê Interinstitucional –
- Comissão Permanente – Res. 296
- Estratégia Nacional – Res. 325
• Ministro Fux
- STF – Res STF 708/2020
- Estatística - Resolução CNJ 333
- Outras

Ministro Fux – Outros atos normativos
Rede de Inovação

Concurso Público para Magistratura

• RenovaJud – Resolução 395/21
• SireneJud – Res. Conj. 8
• Política de Sustentabilidade –
Resolução 400
• Política do Meio Ambiente –
Sessão 19/10

• Alteração na Resolução CNJ
75/2009 – dispõe sobre
concursos públicos para ingresso
na magistratura em todos os
ramos do Poder Judiciário
Nacional = incluiu Agenda 2030

Relatórios

Fonte: Site CNJ
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/agenda-2030/liods-cnjlaboratorio-de-inovacao-inteligenica-e-ods/relatorios/

Relatório de Gestão 2.018 a 2.021

Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/relatorio-gestao-cons-uille-v10082021.pdf

Referências
• Portal do CNJ – Agenda 2030 no Poder Judiciário
• 3 Encontros Ibero Americanos
• Participação do STF e CNJ no High Level da ONU
• Apresentações internacionais no Panamá, Nova York e Washington
• 1º Judiciário no mundo que institucionalizou a Agenda 2030
• 91 Tribunais trabalhando com planos de ação na Meta 9
• RenovaJud – Rede de Inovação no Poder Judiciário
• Agenda 2030 no STF

ODS 13 – CLIMA
Plano de Compensação Ambiental
Reduzir e Compensar
Emissão de GEE (-)

Estoque de Carbono (+)

Política Nacional sobre Mudança do Clima – Lei 12.187/2009

Código Florestal e Gestão de Florestas Públicas

O que é mudança do Clima?
Mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e
que se some àquele provocada pela variabilidade climática natural
observada ao longo de períodos comparáveis

Florestas no Brasil: SireneJud

Medir?
Plano de Compensação Ambiental?
Reduzir e Compensar
Sustentabilidade – ESG – Carbono Zero
Como criar incentivos e monitorar?
Serviços Ambientais – Lei 14.119/2021

Sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da
atmosfera gás de efeito estufa
Crédito de Carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo
transacionável
Como medir e emitir o título de crédito de carbono?
Como criar o fluxo da transação com segurança jurídica e certificação?
Como incentivar os proprietários de florestas a monetizar a floresta em
pé e plantar mais árvores?
Produtos e serviços florestais

PROJETO DO PLANO DE COMPENSAÇÃO
NO JUDICIÁRIO ATÉ 2030
Coordenação Científica
• Resolução 400 – Plano de Compensação Ambiental até 2.030
• Como medir a emissão no setor Energia – ODS 7?
• Qual a meta que pode ser estabelecida para reduzir a emissão?
• Como a energia solar pode gerar compensação financeira por meio
de título de crédito de carbono?
• Poder Judiciário: 91 Tribunais. Cartórios.

Muito obrigada!
Maria Tereza Uille Gomes
uille@me.com
41-99971-5029

