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DANIELA MONTEIRO GABBAY 
 
 
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL __________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: 16 de janeiro de 1981 
Nacionalidade: brasileira 
Endereço: Al. Lorena, 800 – cj. 1910, CEP: 01424-004 - São Paulo, SP 
Telefone: + 55 11 3280 8525  ou  + 55 11 98118 0302 
E-mail: daniela.gabbay@mangegabbay.com.br ou daniela.gabbay@fgv.br 
Website: www.mangegabbay.com.br e http://direitosp.fgv.br/professor/daniela-monteiro-gabbay 
 
EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA _________________________________________________ 
 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) 
Doutorado, 2008-2011. Tese sobre Mediação e Judiciário no Brasil e nos EUA. 
Mestrado, 2005-2007. Dissertação sobre Pedido e Causa de Pedir no Processo Civil. 
 
London School of Economics and Political Science (LSE) 
Visiting Fellowship, nov.2012-fev.2013. Pesquisa sobre “The transnational arbitration procedure design 
during the production of evidence”. 
 
Yale University 
Fox International Fellowship (Whitney and Betty Macmillan Center for International and Area Studies), 2008-
2009. Pesquisa sobre "Dispute System Design within the Courts: the institutionalization of mediation in the 
U.S and Brazil". 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 
Mange & Gabbay Sociedade de Advogados 
Sócia fundadora de Mange & Gabbay Sociedade de Advogados, desde 2014, com atuação nas áreas de 
mediação, arbitragem e solução de disputas. Atua como mediadora e árbitra em procedimentos ad hoc e 
institucionais, de acordo com os mais variados regulamentos, tendo experiência em disputas empresariais, 
contratuais, societárias, de energia e construção. Tem mais de 15 anos de experiência, tendo atuado em 
procedimentos nacionais e internacionais de mediação e arbitragem, em Inglês e Português. Realiza consultoria 
em desenho de solução de disputas e gestão de contencioso. Atua como mediadora e árbitra. 
 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) 
Professora da Graduação e Pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV DIREITO SP) desde 2009, nas áreas de processo civil, mediação e arbitragem. Coordenou diversas 
pesquisas empíricas sobre arbitragem, mediação e judiciário para o Ministério da Justiça, Conselho Nacional 
de Justiça, dentre outros.  É autora dos livros sobre “Litigiosidade, Morosidade e Litigância Repetitiva no 
Judiciário: uma análise empírica”, “Meios alternativos de solução de conflitos”; “Mediação & Judiciário no 
Brasil e nos Estados Unidos: condições, desafios e limites para a institucionalização da mediação no 
judiciário”, “Pedido e Causa de pedir”, dentre outros.  
 
 
Ordem dos Advogados do Brasil, Associada. 
Chartered Institute of Arbitrators (CIARB), Fellow. 
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR), Membro. 
Centro de Estudos Avançados de Processo (CEAPRO), Associada. 
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, Membro de Comissão de Mediação. 
Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), Associada. 
 
É reconhecida pelo Leaders League nas áreas de Arbitragem e Contencioso Cível e Comercial (2017, 2018, 
2019, 2020, 2021) e Análise Advocacia em Arbitragem (2019), além de estar recomendada na lista de 
mediadores do Global Guide do Who’sWho Legal (2020), no ranking de melhores mediadores do Brasil do 
Leaders League (2019, 2020, 2021) e no Who’s Who - Future Leaders in Arbitration (2021). 
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EXPERIÊNCIA COMO MEDIADORA __________________________________________________________

Trabalha na área de mediação desde 2008. Durante seu doutorado em mediação pela Universidade de São 
Paulo, foi selecionada para o programa de Fox Fellowship e passou um ano na Faculdade de Direito da 
Universidade de Yale estudando e pesquisando mediação, tendo escrito livro sobre estudo comparativo e 
empírico da mediação no Brasil e Estados Unidos. 
Foi criadora da Clínica de Mediação da FGV DIREITO SP e coordenou pesquisas empíricas sobre (i) 
Arbitragem e Judiciário (parceria FGV-CBAr), (ii) “Desenho de sistemas de resolução alternativa de disputas 
para conflitos de interesse público” (pesquisa realizada para o Ministério da Justiça – Secretaria de Assuntos 
Legislativos); (iii) “Diagnóstico das causas de morosidade no Judiciário, especialmente relacionadas a 
demandas repetitivas” (pesquisa realizada para o Conselho Nacional de Justiça – Departamento de Pesquisas 
Judiciárias); (iv) “Boas Práticas de Mediação no Brasil (pesquisa realizada em parceria com o CEBEPEJ para 
o Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, e que recebeu menção honrosa pelo Conselho 
Nacional de Justiça em 2017); (v) Manual de Mediação e Conciliação na Justiça Federal; dentre outras. 
É professora em diversos cursos de capacitação em mediação para juízes, procuradores, advogados, entre 
outros.  
 
Experiência Recente em Mediação 
 
Procedimento de mediação CAM-CCBC de conflito envolvendo cláusula de não concorrência em acordo de 
sócios.  
 
Procedimento de mediação CAM-CCBC de conflito na área de construção civil (contrato de fornecimento de 
equipamentos, montagem e serviços), envolvendo disputa sobre extensão dos serviços prestados e custos de 
produção e desmobilização.  
 
Procedimento de mediação FIESP-CIESP de conflito na área de energia, com múltiplas partes e terceiro 
interessado, envolvendo pedidos contratuais e extracontratuais e desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato.  
 
Procedimento de mediação CAM-CCBC de conflito na área de construção civil (contrato de empreitada global) 
envolvendo pedidos indenizatórios e contratuais por vício de construção.  
 
Procedimento de mediação ad hoc de conflito societário com múltiplas partes (sócios e herdeiros) envolvendo 
liquidação e pagamento de haveres sociais, compra e venda de quotas e saída/retirada do contrato social.  
 
Procedimento de mediação CAMARB de conflito decorrente de saída de sócio de empresa, para fins de 
definição de direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. 

Integra as listas de mediadores das seguintes instituições 
 
Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CAC) 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) 
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP 
Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) 
Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara Ítalo-Brasileira (CAMITAL) 
Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV 
Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras (CAE) 
Câmara de Mediação e Arbitragem da Sociedade Rural Brasileira 
Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) 
Centro de Mediação do Sinduscon-SP (CMS-SP) 
 
IDIOMAS PROFISSIONAIS __________________________________________________________________ 
 
Português e Inglês 


