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Sócia da área de Tributário do Demarest, Priscila Faricelli é mestre em Direito Tributário pela USP e 
especialista em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito em São Paulo. Faricelli é fonte dos 
principais veículos de imprensa do Brasil, que buscam sua opinião acerca de temas tributários e 
processuais – recentemente, vem focando em assuntos voltados a negociações entre fisco e contribuinte. 
Tem palestrado frequentemente sobre os mais importantes temas do Direito Tributário, sendo convidada 
para eventos organizados por entidades privadas e também pelo Poder Público e Poder Judiciário. Foi 
reconhecida pelo Análise 500 em 2016, bem como pela International Tax Review, em 2017 e 2018. 

 

EXPERIÊNCIA  

– Com atuação focada nos tribunais superiores, participa de ações estratégicas para condução da defesa de 
discussões judiciais relativas a temas fiscais relevantes, tais como amortização de ágio, preços de transferência, 
CIDE-software e outros assuntos ainda sem jurisprudência sedimentada 

– Planeja a migração de disputas fiscais da esfera administrativa para a esfera judicial, sobretudo com estratégias 
criativas e eficazes para evitar a apresentação de garantias, bem como condução da fase probatória de forma a 
aumentar as chances de desfecho favorável no Judiciário 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Tributário 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

– Mestrado em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil (2013) 

– Especialização em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, São Paulo, Brasil (2008) 

– Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC), São Paulo, Brasil (2004) 

  

PUBLICAÇÕES 

– Co-organizadora do livro “Arbitragem tributária: desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa”, 
Thomson Reuters Brasil, 2018. 

– Autora do artigo “Arbitragem tributária: como replicar o modelo português na realidade brasileira”, Revista de 
Arbitragem Tributária, 2018.  

– Coautora do livro “Arbitragem Tributária: Desafios Institucionais Brasileiros e a Experiência Portuguesa”, Ed. 
Thomson Reuters, 2018. 

– Autora do capítulo “Celebração de negócio jurídico processual para fins de garantia tributária” no livro “Garantias 
judiciais no processo tributário: cenários, perspectivas e desafios”, Blucher, 2018. 
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– Autora do artigo “Ação 14: A Solução Dos Conflitos Tributários No Contexto Do BEPS1”, Revista Jurídica Luso 
Brasileira, 2017. 

– Autora do capítulo “A Arbitragem em Matéria Tributária e o Sistema Normativo Brasileiro” no livro “Arbitragem 
e Administração Pública: Temas Polêmicos”, Migalhas, 2018. 

– Autora do livro “Arbitragem e Transação Tributárias”, Gazeta Jurídica, 2014.  

 

ASSOCIAÇÕES 

– Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP  

– Membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr 

– Membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ 

– Membro do Centro de Estudos Avançados de Processo Civil – CEAPRO 

– Membro do quadro de árbitros do Comitê de Arbitragem e Energia da Câmara de Arbitragem Empresarial -
CAMARB  

 

IDIOMAS 

Português e Inglês 


