
DOUTORADO EM DIREITO
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2019)

MESTRADO EM DIREITO
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (2010)

GRADUAÇÃO EM DIREITO
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (2006)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

G A B R I E L A  W A L L A U

Sandboxes e o desafio da regulação no mercado de
capitais brasileiro (artigo)
Apuração de haveres nas sociedades empresárias:
breves apontamentos sobre os incentivos derivados
das cláusulas negociadas em confronto com a
posição do STJ  (capítulo de livro)
A cláusula de hardship como forma de mitigação da
assimetria de informação nos contratos
internacionais (artigo)
Consórcio de sociedades: notas sobre a
responsabilidade das consorciadas (capítulo de
livro)
Risco moral nos contratos de seguro de
responsabilidade civil "D&O" (Directors and Officers
Liability Insurance) (artigo)
Efeitos da recuperação judicial sobre as ações de
despejo (capítulo de livro)
A utilização da cláusula de hardship nos contratos
nacionais à luz dos contratos internacionais
(capítulo de livro)
Equity Crowdfunding: contornos jurídicos, registro
da distribuição e proteção ao investidor (capítulo de
livro)
A (não) sujeição da ação de despejo aos efeitos da
recuperação judicial: comentários ao acórdão no
Conflito de Competência n. 123.116/SP da 2ª Seção
do STJ (artigo)
A incompatibilidade sistemática entre o contrato
built-to-suit e a lei de locações (artigo)
Breves contribuições ao estudo da propriedade
acionária nas companhias brasileiras (artigo)

PUBLICAÇÕES 

PUCRS
Professora de Direito nas disciplinas de Direito
Empresarial, Alternative Dispute Resolution e
Business Law, estas conduzidas integralmente em
inglês. Leciona também nas especializações em
Direito Empresarial e Compliance. (Desde 2013)

ESTEVEZ ADVOGADOS
Sócia, com atuação nas áreas de Direito Societário,
Contratos e Resolução de Disputas. (Desde 2018)

CÂMARA DE ARBITRAGEM DA FEDERASUL
Presidente. (Desde 2019)

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Gabriela é advogada, com experiência em Direito
Societário, Contratos e Resolução de Disputas. Com
sólida formação acadêmica, leciona Direito
Empresarial nos níveis da graduação e
especialização, é mentora em programa de
desenvolvimento do protagonismo feminino em
carreiras jurídicas  e está à frente de uma das mais
tradicionais câmaras de arbitragem do Sul do país. 

PERFIL

+55 (51) 993292066 / 3331-1111
gabriela@gabrielawallau.com.br
http://gabrielawallau.com.br

CONTATOS

WOMEN IN LAW MENTORING BRAZIL
Mentora no programa desde 2018, contribuindo com o
desenvolvimento do protagonismo feminino em
carreiras jurídicas.

PUCRS ARBITRATION TEAM
Professora orientadora, desde 2015, dos times de
arbitragem da PUCRS para o Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot, FDI Moot e Competição
Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial.

OUTROS PROJETOS

INSPER
Private Equity & Venture Capital (2019)

PEPPERDINE UNIVERSITY, CA
Mediating the Litigated Case (2017)

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Inglês e Francês

IDIOMAS


