MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

CURRÍCULO

NOME DA AUTORIDADE – GISELLI DOS SANTOS – SIAPE 2028364
Cargo da autoridade - COORDENADORA-GERAL DE ESTUDOS E PARECERES DA
CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGUANÇA PÚBLICA – FCPE
101.4
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso: GRADUAÇÃO EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-UEM “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL” - NO PERÍODO ENTRE 2001/2005.
Curso de aperfeiçoamento: PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS PENAIS - “TEORIA DA
IMPUTAÇÃO OBJETIVA” - PELA UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL E
REDE DE ENSINO LUIZ FLÁVIO GOMES-LFG NO PERÍODO ENTRE 2008/2009.
Curso de aperfeiçoamento:
Instituição:
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Cursos de formação complementar relacionados com o cargo atual

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________
Detalhar as experiências profissionais anteriores que estejam relacionadas com o cargo
atual
- ADVOGADA DA UNIÃO desde 05/2013 COM AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:

- DESDE FEVEREIRO DE 2019 – COORDENADORA-GERAL DE ESTUDOS E PARECERES DA
CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGUANÇA PÚBLICA – FCPE
101.4, atuando:
•

na elaboração e aprovação de Pareceres Jurídicos envolvendo a atividade fim
do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

- DE JULHO/2018 a FEVEREIRO de 2019 – COORDENADORA DE ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA-COEST/DCM/PGU - FCPE 101.4, ATUANDO:
•

na elaboração de orientações judiciais, pareceres referenciais e teses de defesa
mínima relacionados às matérias de servidores públicos;

•

na análise e propositura de ações rescisórias, medidas cautelares, suspensões
de segurança, reclamações;
em despachos com Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhamento de sessões e sustentações orais perante a Primeira e
Segunda Turmas, bem como perante a Primeira Seção.

•

- DE 05/07/2016 A 09/02/2018 COORDENADORA-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
DA PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO, DAS 101.4, ATUANDO:
•

em ações judiciais perante o primeiro e o segundo graus do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, em demandas envolvendo serviço público e servidor
público, além da defesa da União em ações populares, com a confecção de
petições iniciais, contestações, apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, recursos especiais e extraordinários, ações rescisórias, mandados de
segurança e suspensões de segurança;

•

diretamente perante o Judiciário com a realização de despachos com
magistrados e sustentação oral nas sessões de julgamento do TRF1;
na representação judicial de agentes públicos, nos termos da Lei 9.028/1995,
com a confecção de petições iniciais, recursos correlatos, inclusive habeas
corpus, tanto na área cível e criminal.

•

- de 05/2013 a 06/2016, lotada na PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO--PGU,
especificamente no DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DO PESSOAL CIVIL E MILITARDCM, com as seguintes atribuições:
•

atuação perante o Superior Tribunal de Justiça com a elaboração de agravos
internos, embargos de declaração, recursos extraordinários, embargos de
divergência e respectivas contrarrazões, ações rescisórias, reclamações, além
da atuação em mandados de segurança originários, nos feitos relativos aos
servidores estatutários civis.

•

atuação na qualidade de substituta da Coordenação Geral de Pessoal CivilDCM no interregno de 25/02/2014 a 13/08/2015 com distribuição diferenciada,
nos termos da Ordem de Serviço 01/2014/DCM/PGU/AGU, de 20/02/2014,
realizando, principalmente, a análise de propositura de ação rescisória, medida
cautelar, suspensão de segurança, reclamação, ação inibitória de greve, além
da elaboração de tese de defesa mínima, e atuação diferenciada também na
confecção de agravos regimentais, embargos de declaração e recursos
extraordinários em feitos escolhidos pela Coordenadora-Geral.

•

atuação na qualidade de Coordenadora de Atuação EstratégicaCOEST/DCM/PGU-FCPE 101.3 de 25/01/2016 a 05/07/2016 realizando,
principalmente, a elaboração de orientações, pareceres e teses de defesa
mínima, bem como a coordenação dos demais advogados da COEST na análise
e propositura de ações rescisórias, medidas cautelares, suspensões de
segurança, reclamações, além de despachos com Ministros do Superior
Tribunal de Justiça e acompanhamento das sessões.

- ANALISTA PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de 07/2007 a 05/2013
COM AS SEGUINTES LOTAÇÕES E ATRIBUIÇÕES:
Procuradoria Regional da República da 1ª Região (dezembro/2010 – maio/2013).
Lotada no Gabinete do Procurador-chefe Regional com a Atribuição de Confeccionar as
Seguintes Minutas Processuais:
•

pareceres na atuação como custus legis em habeas corpus, apelações e
recursos em sentido estrito em ações criminais;

•

pareceres na atuação como custus legis em apelações em mandados de
segurança em matéria previdenciária, tributária e administrativa;

•

recursos especial e extraordinário em matéria criminal, previdenciária,
tributária e administrativa;

•

contrarrazões de recursos em geral em ações penais;

•

denúncias nas ações penais originárias, após análise dos autos de inquérito
policial; e
pareceres em procedimentos administrativos da Corregedoria do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região como procedimentos avulsos, representações e
procedimentos administrativos disciplinares.

•

Procuradoria da República no Município de Umuarama/PR (julho/2007 novembro/2010). Lotada na Assessoria Jurídica com a Atribuição de Confeccionar as
Seguintes Minutas Processuais, Além de Coordenar a Atuação dos Servidores e
Estagiários do Setor Criminal:
•
•

denúncias e arquivamentos de inquéritos policiais;
alegações finais em ações penais;

•

apelações e recursos em sentido estrito em ações penais;

•
•

contrarrazões de recursos em geral em ações penais; e
mandados de segurança e habeas corpus.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Publicações, prêmios e etc.

