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Demarest Advogados tem nova sócia de Contencioso Tributário
Priscila Faricelli chega para reforçar o time do escritório e compartilhará a liderança da área
com sócios.
Especialista da área Tributária, Priscila Faricelli passa a integrar a equipe do escritório Demarest
Advogados. A chegada de Faricelli agregará ainda mais conhecimento e excelência aos serviços prestados
pelo escritório, além de se alinhar à política de crescimento contínuo do Demarest em diversas áreas.

Priscila é graduada em Direito pela PUC-SP, especialista em Direito Tributário pela EPD e Mestre em Direito
Processual Civil pela USP. Com 19 anos de carreira, acumulou ampla experiência em assessoria jurídica para
empresas nacionais e internacionais de médio e grande porte.
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"A chegada de Priscila Faricelli reforça a nossa estratégia de investir no crescimento, aprimorar e desenvolver
a atuação do escritório na área tributária, buscando a liderança nas discussões sobre a implementação da
arbitragem tributária e em outras questões relevantes", afirma Paulo Coelho da Rocha, Diretor Executivo do
Demarest. "Priscila tem os atributos que buscamos — excelência na prestação de serviços e habilidades para
potencializar novos negócios dentro de um escritório full-service como o Demarest", completa.
A advogada também publica artigos e atua como palestrante em eventos variados, além de ser membro do
Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais
(CEBEPEJ). Seu currículo inclui ainda o reconhecimento no prêmio Women in Tax, International Tax Review,
em 2017/2018. Atualmente, é membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), onde coordena o grupo
sobre Arbitragem Tributária.
"Estou feliz em fazer parte deste time vitorioso e, como objetivo, vou contribuir para que o Demarest possa
se consolidar como escritório líder na prática tributária, no momento em que o Judiciário ganha importância
nessa área", diz Priscila. "Este será um dos trabalhos estratégicos para o setor e para o Demarest, chego com
a missão de superar desafios e entregar aos nossos clientes o melhor atendimento".
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