
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

O presidente do TRF da 2ª Região, desembargador federal André Fontes, e a diretora do foro 

da Seção Judiciária do Espírito Santo, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, realizam hoje 

evento que marca três projetos que vêm sendo implementados na SJES com o apoio do 

Tribunal. 

O primeiro projeto é o do Laboratório de Inovação.  Inaugurado no dia 25 de maio de 2018, o 

Laboratório possui um ambiente propício para o surgimento de ideias inovadoras que poderão 

fazer a diferença na Justiça.   

O Laboratório funciona com um time de inovação (i-Team), composto por servidores que vêm 

sendo formados para atuarem como laboratoristas, trabalhando de forma colaborativa, 

prontos a auxiliarem nas demandas que surgirem. 

Na solenidade será descerrada placa em homenagem a essa realização. 

O segundo projeto é o da instalação da Usina Fotovoltaica. Desenvolvido em 2017 pelo Núcleo 

de Obras e Manutenção, a usina prevê o fornecimento de energia ‘limpa’, utilizando a luz 

solar, para a sede da Seccional capixaba. 

Por fim, o evento também marcará a inauguração do Gabinete de Representação da 

Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na sede da Seccional, em Vitória. 
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EVENTO COMEÇA         
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TRF2 e SJES descerram hoje placa de homenagem ao 

Laboratório de Inovação e instalam Gabinete de 

Representação da Presidência e Usina de Energia Solar  
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Instituído pela Resolução 41, de 13 de setembro de 2018, o Gabinete visa prestar apoio 

administrativo aos membros do Tribunal que se deslocarem ao Espírito Santo, no exercício de 

suas funções institucionais. 

O evento terá início às 16 horas, na sala de autoridades do 8º andar da sede da SJES. A 

solenidade será prestigiada por magistrados e servidores o TRF2 e da Seção Judiciária do Rio 

de Janeiro, como o juiz federal diretor do foro Osair Victor de Oliveira Junior, a diretora da 

Secretaria Geral Luciene da Cunha Dau Miguel, o coordenador de Projetos e Obras Flávio 

Roitman, a coordenadora de Suporte às Subseções Judiciárias e Segurança Orgânica Monique 

Carbonel Rabello. Os juízes federais Alexandre Miguel, da 1ª VF-Cível de Vitória, e Bruno Dutra, 

da Subseção Judiciária de Serra, também confirmaram presença. 

 


