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O novo presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador federal Reis 
Friede, por meio de ato editado ontem, reconduziu os juízes federais Osair Victor de Oliveira 
Junior e Cristiane Conde Chmatalik aos cargos de diretores do foro das Seções Judiciárias dos 
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, respectivamente, até o final do biênio 2019/2021. 
 
Aprovada no sétimo concurso para juiz federal substituto do TRF2, Cristiane Chmatalik é titular 
da 6ª vara Federal Cível de Vitória. Atuou na Turma Recursal do Espírito Santo (2008-2010) e 
como suplente na Turma Nacional de Uniformização (TNU), em 2009-2011. Em 2011, foi 
nomeada juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon) 
da SJES. Também atuou por dois anos como juíza convocada no Núcleo Permanente de 
Conciliação e Solução de Conflitos do TRF2 e foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do ES. 
 
Mineira de nascimento e graduada no Rio de Janeiro, a juíza é casada com o servidor Robert 
Madsen Chmatalik (2ª VF-Criminal), com quem tem as trigêmeas Isabela, Beatriz e Carolina. 
 

Publicado primeiro edital de eliminação de documentos da 

Justiça Federal do Espírito Santo 

Cristiane Chmatalik é reconduzida para mais um biênio 

na Direção do Foro da JFES 

http://www.jfes.jus.br/documentos/anexos/noticias/2019/arq20190405125308_Ato_dirfo.pdf?idS=49506


 

 

Sua gestão na Direção do Foro, no biênio 2017/2019, foi marcada principalmente pela 
implantação do programa processual e-Proc e pelo empenho no desenvolvimento de uma 
cultura de inovação na Seção Judiciária, a partir da instalação do Laboratório de Inovação e da 
implementação do “HubJus de Inovação” na Seccional. 
 
A magistrada estará hoje na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, para o 
encerramento de mutirão de conciliação em processos de expurgos inflacionários de 
poupança, em parceria com a Caixa. Na segunda-feira, participa da solenidade em homenagem 
à posse dos novos dirigentes do TRF2, no Rio de Janeiro. Na quinta e na sexta, realiza o 
seminário “Comunicação da Estratégia da Justiça Federal da 2ª Região”, na SJES. 
 
 
 
 
 
 


