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Áreas de Atuação

Tributário

Perfil

Bianca possui ampla experiência em direito tributário, destacando-se por sua forte atuação em contencioso administrativo 
e judicial junto aos Tribunais Administrativos e Judiciais do país.

Sua vasta experiência envolve a representação de empresas nacionais e estrangeiras em contencioso tributário, com 
enfoque no acompanhamento de julgamentos junto ao CARF e Tribunais Superiores, sendo altamente reconhecida pela 
desenvoltura e sucesso em despachos e sustentações orais realizados em casos de alta complexidade. 

Bianca é reconhecida por seus pares e clientes como uma profissional extremamente criativa, de alta excelência técnica, 
comprometida com seus clientes e com capacidade em resolver assuntos urgentes com abordagem prática.

É responsável pela coordenação do Diversxs – Comitê de Diversidade do Vieira Rezende, sendo altamente engajada em 
projetos de diversidade e inclusão, e em projetos pro bono que tenham enfoque em causas de impacto econômico e social.

Reconhecimento 

Bianca é reconhecida entre os líderes em sua área de atuação no Brasil, pelo guia The Legal 500, na categoria “Tax”.

Artigos e Publicações
Capítulo de livro 

MAREQUE, Bianca Boneff Pazos. É possível a alegação de compensação pretérita como matéria de defesa nos embargos 
à execução: considerações sobre o tema. In: Questões Controvertidas em Matéria Tributária: Tributando com Elas. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2022, p. 411-428.

Formação

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Master of Laws (LL.M) em Direito Tributário e Contabilidade pelo Ibmec.
Curso em Contract Law pela Harvard University.
Pós-graduação em direito aduaneiro pela AVM (UCAM).

Pós-graduação em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

Idiomas

Inglês e Espanhol.
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