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Plato, Greek philosopher

music is a moral law.
it gives soul to the universe,
wings to the mind,
flight to the imagination,
and charm and gaiety
to life and to everything.”

Platão, filósofo grego

“ musica e a lei moral
ela da alma ao universo 

asas a imaginacao
fuga ao pensamento

e encanto e alegria
à a vida e a tudo

“

“



E
T This is the second year book of law firm Souza, Schneider, Pugliese e 

Sztokfisz Advogados. In the first edition, we addressed chess as the metaphor 
to illustrate our action, at the same time strategic and tactic. This year, with our 
office consolidation and expansion, we chose music as the conceptual parallel. 

Because it is a universal language, music is one of mankind’s most beautiful 
artistic and cultural expressions. Many are the styles and different are the 
formations, from a large symphonic orchestra to a string quartet or ‘a small
stool and a guitar’, that play classical pieces, jazz, popular music, bossa nova...
In all of them, music is an experience that combines technique, knowledge and 
emotion. Technique, to play every instrument with perfection; knowledge, to 
read and interpret scores in-depth; and emotion, because it is emotion that
symbolizes an actual surrender. Bringing together the musician and music.

Just like a single musical piece can be given different interpretations, the same is 
true in relation to Tax Law: the same laws can be given different interpretations, 
depending on each professional’s reading and experience, and on the context 
of each client’s actions and specific needs. 

In search of the most innovative and efficient interpretation of the several scores 
that make up the Tax Law, the professionals at Souza, Schneider, Pugliese e 
Sztokfisz Advogados enhance more and more everyday. As good musical 
instrument players, they dedicate themselves to the daily study of their tasks in 
order to achieve full technical mastering, devoting themselves with true emotion 
to the exercise of advocacy. They are professionals of different profiles, perfectly 
in tune with their functions and in total harmony among themselves and with the 
clients. 

In the following pages, you will become acquainted with a little of both the 
current context and the people that are part of Souza, Schneider, Pugliese e 
Sztokfisz Advogados. We hope you will enjoy the reading.

Prelúdio: afinação e harmonia
Prelude: tuning and harmony

Miles Davis, trompetista de jazz norte-americano

Miles Davis, US jazz trumpet player 

         Este é o segundo anuário do escritório de advocacia Souza, 
Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados. Na primeira edição, nos 
aproximamos do xadrez como metáfora para ilustrar nossa atuação, 
ao mesmo tempo estratégica e tática. Este ano, com a consolidação 
e ampliação de nosso escritório, escolhemos a música como paralelo 
conceitual. 

Sendo uma linguagem universal, a música é uma das mais belas 
expressões artísticas e culturais da humanidade. São muitos os
estilos e diversas as formações, desde uma grande orquestra
sinfônica até um quarteto de cordas, ou ‘um banquinho e um violão’, 
que tocam obras eruditas, jazz, música popular, bossa nova...
Em todos eles, a música é uma experiência que combina
técnica, conhecimento e emoção. Técnica para executar com
maestria cada instrumento; conhecimento para ler e interpretar 
partituras com profundidade; e emoção, pois é ela que simboliza a 
verdadeira entrega. A união entre o músico e a música.

Da mesma forma como uma obra musical pode ter  diversas
interpretações, no Direito Tributário também é assim: as
mesmas leis podem ser interpretadas de várias maneiras, a partir 
da leitura e da experiência de cada profissional, e do contexto,
das atuações e necessidades específicas de cada cliente. 

Em busca da interpretação mais inovadora e eficiente das inúmeras 
partituras que compõem o Direito Tributário, os profissionais do 
Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados se aprimoram 
a cada dia. Como bons instrumentistas, se dedicam ao estudo 
diário de seus ofícios para chegar ao domínio técnico absoluto, e
se entregam com verdadeira emoção ao exercício da advocacia.
São profissionais de perfis diversos, totalmente afinados em suas 
funções e em total harmonia entre si e com os clientes. 

Nas páginas que se seguem, você vai conhecer um pouco do
contexto atual e das pessoas que fazem parte do Souza, Schneider,
Pugliese e Sztokfisz Advogados. Esperamos que aproveite a leitura.

boa musica e boa musica 
independentemente do tipo de musica que e

“ “

good music is good music
regardless of the type of music it is.
“ “



Abertura: a crise e as oportunidades 
Aperture: the crisis and the opportunities 

Igor Stravinsky, compositor, pianista e maestro russo

Há muito o Brasil é um lugar de enorme potencial. Possui as maiores 
fontes de água doce, as maiores florestas tropicais, terras tão 
férteis que em alguns locais os produtores fazem três colheitas por 
ano, e enorme riqueza mineral e de hidrocarbonetos. Investidores 
estrangeiros têm apostado fortunas na idéia de que o Brasil é de fato 
o país do futuro. E investidores estrangeiros têm perdido fortunas;
o mais pomposo de todos, Henry Ford, fez um enorme investimento 
em uma plantação de borracha no Amazonas que ele pretendia usar 
em pneus de automóveis. Fordlândia, um município há muito esquecido 
no estado do Pará, com suas casas de ripas de madeira desbotadas 
agora lentamente devoradas pela floresta, é talvez o monumento mais 
pungente do Brasil ao repetido triunfo da experiência sobre a esperança.

Os estrangeiros têm memória curta, mas os brasileiros aprenderam 
a controlar seu otimismo com precaução – mesmo agora, quando o 
país provavelmente desfruta de seu melhor momento desde que um 
grupo de marinheiros portugueses (procurando as Índias) aportou em 
suas praias em 1500. O Brasil já foi democrático antes, já apresentou 
crescimento econômico antes e já teve inflação baixa antes. Porém, 
nunca antes ele sustentou os três ao mesmo tempo. Se as atuais 
tendências se confirmarem (o que é um grande ‘se’), o Brasil, com 
uma população de 192 milhões e em rápido crescimento, poderá vir a 
ser uma das cinco maiores economias do mundo até a metade deste 
século, juntamente com China, Estados Unidos, Índia e Japão.

Não obstante a crise financeira que tem abalado o mundo, muitas 
coisas boas parecem estar acontecendo no Brasil neste momento. 
Ele já é autossuficiente em petróleo, e grandes descobertas em alto 
mar em 2007 provavelmente o tornarão um grande exportador de 
petróleo no final da próxima década. As três principais agências 
de classificação de risco classificam os títulos do governo brasileiro 
como investment grade. O governo anunciou que emprestará 
dinheiro ao FMI, instituição que há apenas uma década impunha 
estritas condições em relação ao dinheiro que estava emprestando. 
No ano passado, enquanto o mundo inteiro parecia estar adentrando 
um longo inverno, o investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil 
crescia 30% em relação ao ano anterior – mesmo quando as 
entradas de IED no resto do mundo caíam em 14%.

Brazil has long been known as a place of vast potential. It has the world’s largest 
freshwater supplies, the largest tropical forests, land so fertile that in some
places farmers manage three harvests a year, and huge mineral and hydrocarbon 
wealth. Foreign investors have staked fortunes on the idea that Brazil is indeed 
the country of the future. And foreign investors have lost fortunes; most 
spectacularly, Henry Ford, who made a huge investment in a rubber plantation 
in the Amazon which he intended to tap for car tyres. Fordlândia, a long-forgotten 
municipality in the state of Pará, with its faded clapboard houses now slowly
being swallowed up by jungle, is perhaps Brazil’s most poignant monument to 
that repeated triumph of experience over hope.

Foreigners have short memories, but Brazilians have learned to temper their 
optimism with caution – even now, when the country is enjoying probably its 
best moment since a group of Portuguese sailors (looking for India) washed up 
on its shores in 1500. Brazil has been democratic before, it has had economic 
growth before and it has had low inflation before. But it has never before sustained 
all three at the same time. If current trends hold (which is a big if), Brazil, with a 
population of 192m and growing fast, could be one of the world’s five biggest
economies by the middle of this century, along with China, America, India and Japan.

Despite the financial crisis that has shaken the world, a lot of good things seem 
to be happening in Brazil right now. It is already self-sufficient in oil, and large 
new offshore discoveries in 2007 are likely to make it a big oil exporter by the 
end of the next decade. All three main rating agencies classify Brazil’s government 
paper as investment grade. The government has announced that it will lend 
money to the IMF, an institution that only a decade ago attached stringent 
conditions to the money it was lending to Brazil. As the whole world seemed to be 
heading into a long winter last year, foreign direct investment (FDI) in Brazil was
30% up on the year before – even as FDI inflows into the rest of the world fell by 14%.

Igor Stravinsky, Russian composer, pianist and conductor

Juntando as coisas, finalmente
O Brasil era uma promessa. Agora está começando a cumpri-la,
diz John Prideaux
12 de nov de 2009, revista The Economist, edição impressa

Getting it together at last
Brazil used to be all promise. Now it is beginning to deliver,
says John Prideaux

from The Economist print edition, Nov 12th 2009

Muito do atual sucesso do país se deve ao bom senso de seus recentes 
governos, especialmente os de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 
2003, que criou um ambiente macroeconômico estável, previsível, no qual 
negócios poderiam prosperar (embora ainda agora o governo continue 
a interferir no modo pelo qual as empresas tentam obter lucros e criar 
empregos). Como ocorreu essa incrível transformação? E como podem 
empresas brasileiras e estrangeiras, de fabricantes de batom a bancos
de investimentos, tirar proveito da nova estabilidade do país?

Para ver por quê o Brasil atualmente parece tão interessante tanto a
brasileiros como a estrangeiros, é necessário entender o quanto o país 
havia afundado até o início dos anos 90. Decepções passadas também 
explicam três coisas sobre o Brasil, que estrangeiros por vezes acham
difíceis de entender: sua desconfiança em relação a  mercados livres;
sua confiança na sabedoria da intervenção governamental em negócios 
e finanças; e as persistentes e altas taxas de juros.

Quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, 
comerciantes britânicos, encantados ao descobrir um novo e grande 
mercado, inundaram o Brasil com produtos manufaturados, 
inclusive, segundo um relato possivelmente apócrifo, patins de 
gelo – um exemplo precoce da febre de mercado emergente.
Mesmo assim, a renda real per capita permaneceu estagnada
durante todo o século XIX, talvez porque um sistema educacional 
inadequado e uma economia dependente de escravos que produziam 
commodities tenham se aliado, atrapalhando o desenvolvimento. 
Desde então, os brasileiros tenderam a ver o livre comércio com 
desconfiança, não obstante o recente sucesso do país como exportador.

Em meados do século 20, o Brasil parecia ter encontrado a fórmula 
para estimular o crescimento e desfrutar daquilo que parecia ser um 
milagre econômico. Em certo momento, sua economia cresceu mais 
rapidamente do que a de qualquer outro grande país, como Japão
ou  Coréia do Sul. Tal crescimento contou com um modelo estatal de 
desenvolvimento financiado por dívida externa, em uma economia
semifechada. Mas o crescimento também trouxe inflação, o que mutilou 
o Brasil até meados dos anos 90, sendo ainda hoje responsável 
por algumas características estranhas, como as taxas de juros 
dolorosamente elevadas e a resistência em economizar. O tempo 
todo, o “milagre” realizado pelo governo militar convenceu os brasileiros 
de que o estado tudo sabia, pelo menos no âmbito da economia, e 
nem mesmo a confusão subsequente os convenceu do contrário.

Much of the country’s current success was due to the good sense of its recent 
governments, in particular those of Fernando Henrique Cardoso from 1995 to 
2003, which created a stable, predictable macroeconomic environment in which 
businesses could flourish (though even now the government continues to get 
in the way of companies trying to earn profits and create jobs). How did this 
remarkable transformation come about? And how can Brazilian and foreign 
firms, from lipstick-makers to investment banks, take advantage of the country’s 
new stability?

To see why Brazil currently seems so exciting to both Brazilians and foreigners,
it helps to understand just how deep it had sunk by the early 1990s. Past
disappointments also explain three things about Brazil which outsiders
sometimes find hard to fathom: its suspicion of free markets; its faith in the
wisdom of government intervention in business and finance; and persistently
high interest rates.

When Brazil became independent from Portugal in 1822, British merchants, 
delighted to discover a big new market, flooded Brazil with manufactures, 
including, according to one possibly apocryphal story, ice-skates – an early 
example of emerging-market fever. Even so, real income per person remained 
stagnant throughout the 19th century, perhaps because an inadequate education 
system and an economy dependent on slaves producing commodities for 
export combined to get in the way of development. Ever since the Brazilians 
have tended to view free trade with suspicion, despite their country’s recent
success as an exporter.

In the mid-20th century Brazil seemed to have found a formula for stimulating 
growth and enjoyed what appeared to be an economic miracle. At one point its 
economy grew faster than that of any other big country bar Japan and South 
Korea. That growth relied on a state-led development model, financed with 
foreign debt within a semi-closed economy. But growth also brought inflation, 
which crippled Brazil until the mid-1990s and still accounts for some odd 
characteristics, such as the country’s painfully high interest rates and its 
disinclination to save. All the same, the “miracle” wrought by the military government 
persuaded Brazilians that the state knew best, at least in the economic sphere, 
and even the subsequent mess did not quite persuade them otherwise.

a faculdade de criar nunca nos e dada sozinha  ela anda sempre acompanhada  do dom da observacao“

“

the creation capacity is never given to us alone. it is always accompanied by the gift of observation.“

“



1º movimento: crescimento sustentável 
Movement 1: sustainable growth 

Gustav Mahler, compositor e regente austríaco    

Em 2009 o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz 
Advogados se consolidou como um dos melhores escritórios 
especializados em Direito Tributário do Brasil. Em meio ao cenário 
de crise, abriu um escritório em Brasília,  mudou-se para uma 
nova sede em São Paulo e contratou mais profissionais, formando 
uma estrutura de pessoas considerada ideal para dar respostas 
ainda mais ágeis e eficientes. Em um ano, passou de 15 para 32 
profissionais contratados. Atualmente, a equipe é formada por 15 
advogados e 8 estagiários com sólida formação acadêmica, que 
oferecem serviços de alto grau de especialização e alto valor 
agregado, de forma personalizada para cada um de seus quase 
300 clientes. Além disso, o escritório conta também com a parceria 
de profissionais de outras áreas do direito e alianças com 
correspondentes nacionais e internacionais. Em relação a Brasília, 
é um dos poucos escritórios especializados em Direito Tributário 
com sede na capital do país. 

Em passos como esses, vê-se um escritório que se mantém firme nas
crenças e nos propósitos que fundamentaram sua criação: ser o
melhor escritório de Direito Tributário do Brasil, com um time de
profissionais integrados e voltados a estabelecer relações de longa 
data com os clientes. Sejam os sócios, sejam os profissionais
contratados, os advogados do Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz 
são sempre orientados a manter relacionamentos prósperos e próximos, 
como vemos em algumas das boas parcerias entre músicos, que 
atravessam décadas juntos.

Dentro desse espírito personalíssimo, além de contratar novos 
advogados para manter a proatividade e a entrega de soluções 
inovadoras e completas, o escritório fez um alto investimento em 
informática e em inteligência de gestão das informações, com a 
aquisição de softwares e hardwares da mais avançada tecnologia 
até então existente.  

O mesmo pensamento estratégico, aplicado de forma completa e 
concreta no primeiro ano de atuação, se estendeu ao segundo ano,  
garantindo as bases para um crescimento perene e sustentável.

Tudo isso sem perder a proximidade, a criatividade e a profundidade. 
Esse é o lema dos sócios, e que resume o atual momento do escritório. 

In 2009, the Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados firm consolidated 
as one of the best Brazilian tax-specialized law firms. Amidst the crisis setting, 
it opened an office in Brasilia, moved into a new main office in São Paulo and 
hired more professionals in order to be able to provide responses in an even 
faster and more efficient fashion. In one year, from 15 hired professionals it 
moved on to rely to 32. Currently the team is comprised of 15 lawyers and 8 
trainees with sound academic background, providing highly specialized services 
of high added value in a customized manner to each one of its almost 300 clients.
Besides, the firm also relies on partnerships with professionals from other law 
areas and alliances with national and international correspondents. As far as 
Brasilia is concerned, it is one of the few Brazilian tax-specialized law firms 
based in the country’s capital. 

Looking to these steps, we can see a firm that remains steady in the beliefs
and purposes on which its creation was founded: to be the best Brazilian
tax-specialized law firm, with an integrated team of professionals dedicated 
to establishing long lasting relations with their clients. The lawyers at Souza,
Schneider, Pugliese e Sztokfisz are always instructed in that sense – whether 
they are the partners or hired professionals. Maintaining prosperous and close 
relationships, as we can see in some of the good partnerships between musicians 
that spend decades together. 

Within this very personal spirit, in addition to hiring new lawyers to keep proactivity 
and the delivery of innovative and complete solutions, the law firm has highly 
invested in informatics and information management intelligence, by getting the 
most advanced technology in hardwares and softwares avaiable at that moment.

The same strategic thinking that was applied in a complete and concrete fashion 
in the first year of operation was extended to the second year, having ensured 
the bases for an everlasting and sustainable growth. 

All done without losing closeness, creativity and depth. This is the partners’ 
motto that summarizes the firm’s current moment. 

“Além da competência técnica, o tratamento com o cliente é um diferencial. Somos atendidos pelos sócios do escritório, o que denota responsabilidade
 e traz confiança ao cliente. Não somos considerados mais um, entre muitos.”  Fabio Paulilo, advogado responsável pelo jurídico-tributário da BRF – Brasil Foods

“Besides technical competence, the treatment provided to the client is a differential one. We are attended to by the firm’s partners, which denotes 
responsibility and makes the client confident. We are not considered just one more, among many.”  Fabio Paulilo, legal and tax lawyer at BRF – Brasil Foods

Tudo esta escrito numa partitura  exceto o essencial      “

“

Gustav Mahler, Austrian composer and conductor 
all but the essential is written in a score“

“



In our second year of operation, we take pride in complying everyday with the 
fundamental beliefs that served as basis for the creation of the firm and that also 
orient our growth. 

Vision:
To be the best Tax-Specialized Law Firm in Brazil.

Mission: 
To create innovative solutions for complex problems relative to Individuals  
and  Legal Entities Taxation, in a customized, safe, agile fashion, and 
committed to the result.

Values:
- On-going focus on the client
    We love what we do
- Guiding actions by competence, integrity and trust

Em nosso segundo ano de atuação, nos orgulhamos de a cada dia 
cumprir as crenças fundamentais que nortearam a criação do escritório 
e que guiam também o nosso crescimento. 

Visao
Ser o melhor escritorio de Direito Tributario do Brasil.

Missao
Criar solucoes inovadoras para problemas complexos relativos a 
Tributacao de Pessoas Fisicas e Pessoas Juridicas, de forma 
personalizada, segura, agil e comprometida com o resultado.

Valores
-Foco permanente no cliente
  Gostamos do que fazemos-
  Orientar as acoes pela competencia, integridade e confianca

“Os principais diferenciais do escritório são: delivery, atendimento pragmático das necessidades do cliente, rede de contatos
 e equipe de alta performance, que “pensa fora da caixa’.”   Lucilene Prado, diretora jurídica da Natura

“The firm’s main differentials are: delivery, pragmatic understanding of the client’s needs, contacts network
and a high performance team that ‘thinks out of the box’.”  Lucilene Prado, legal director at Natura



Arthur Rubinstein, pianista polonês

Arthur Rubinstein, Polish pianist

Para ser virtuose em qualquer instrumento, um músico deve 
estudar todos os dias pelo menos oito horas. Essa é a regra 
para integrantes de uma orquestra, de um conjunto de jazz ou
de uma formação popular. 

O mesmo acontece em um escritório de Direito Tributário que 
pretende se tornar a cada ano mais competitivo. Para amadurecer 
um modelo de gestão compatível com o crescimento sustentável
do escritório, os sócios passaram por um longo período de reflexões 
com a assessoria  da  DN Consult, uma consultoria estratégica
especializada em formatar Modelos de Gestão para empresas. 
Nesse processo, definiram a ‘Excelência Operacional’ como a
Proposta de Valor do Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz 
Advogados. Trocando em miúdos, isso significa que a ênfase de 
atenção dos sócios está na garantia de qualidade, na busca por 
processos internos integrados, nos investimentos constantes em 
infraestrutura e na entrega dos serviços aos clientes dentro dos 
prazos e custos combinados. 

Mas essa tônica em ‘Excelência Operacional’ não elimina as outras 
dimensões de valor, que são ‘Afinidade com o Cliente’ e ‘Inovação’ –   
apenas indica a prioridade de atenção dos sócios e profissionais do 
escritório, tanto nas ações presentes como no planejamento do futuro.

To be a virtuoso in any instrument, a musician has to study for at least eight 
hours everyday. This is the rule for the members of an orchestra, jazz bends or 
popular bands. 

The same is true for a Tax-Specialized Law Firm that intends to become more 
competitive every year. In order to mature a management model compatible 
with the firm’s sustainable growth, the partners have spent a long period of time  
reflecting, assisted by DN Consult, a strategic consultancy firm specialized in 
building up Management Modes for companies. In this process, they defined 
‘Operational Excellence’ as the Value Proposal of Souza, Schneider, Pugliese 
e Sztokfisz Advogados. In other words, this means that the partners’ attention 
emphasis lies in the assurance of quality, in the search for integrated internal 
processes, in the on-going investments in infrastructure, and in the delivery of 
services to the clients meeting the agreed deadlines and costs. 

But this focus on ‘Operational Excellence’ does not eliminate the further value 
dimensions – which like ‘Affinity with the Client’ and ‘Innovation’ – simply shows 
the priority of the attention of the firm’s partners and professionals, both in present 
actions and in planning for the future.

A Gestão de Pessoas é outro ponto de extrema importância para 
cada sócio. Por isso, organizaram um processo de trabalho em três 
grandes células, o que ajuda a gerenciar as equipes com maior 
proximidade e a reger com maior desenvoltura o diálogo entre 
perfis e funções distintas. Da mesma forma, para definir com 
transparência a expectativa do escritório em relação a cada 
profissional, os objetivos esperados são acordados com cada 
pessoa e depois é estabelecido um follow-up que acompanha a 
evolução do respectivo desempenho.  

Cada célula compreende uma área do Direito Tributário: Contencioso 
Administrativo, Contencioso Judicial e Consultivo, o que possibilita 
a entrega de soluções completas para todos os tipos de clientes. 
Mesmo tendo suas particularidades, as células trabalham 
integradamente em diálogo constante, com profundidade e
harmonia,  agregando assim enorme valor a todos os que se
relacionam com esse escritório de altíssima especialização.

People Management is another highly important point for every partner, and 
thus they organized a work process in three large cells, which provided closer 
management of the teams and enabled an easier conduct of the dialogue 
between profiles and distinct functions. Likewise, in order to be able to define 
with transparency the firm’s expectation in regard to each professional, the 
expected objectives are agreed with each individual, then establishing a follow-up 
to keep track of the evolution of every performance.  

Each cell is comprised of a Tax Law segment: Administrative Litigation; Judicial 
and Consultative Litigation, which enables the delivery of full solutions to all 
kinds of clients. Despite their particularities, the cells operate fully in a constant 
dialogue, in-depth and in harmony, adding big value to all that is relevant to this 
high especialized Tax Law firm. 

2º movimento: excelência operacional
Movement 2: operational excellence

quando estou um dia sem estudar, eu noto claramente; 
 dois dias sem trabalhar e os meus amigos percebem; 
 tres dias e  e o publico que nota.

“

“

when I go a day without studying  I clearly perceive;  
two days without working and my friends perceive;  
three days and it is the audience that perceives.”



As pessoas do Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

Igor prefere as formações do jazz. Cássio é fã do rock and roll; Fernanda adora as performances dos saxofonistas; Philip tem predileção 
pelo piano; Eduardo prefere os instrumentos de cordas, e Diogo não esconde seu gosto pelo pop internacional.

Cada qual com seu gosto musical, suas particularidades e preferências, mas absolutamente unidos e integrados no trabalho. Indivíduos 
singulares que formam um time diversificado e afinado. Instrumentistas e solistas, como bons músicos de um conjunto de jazz – que 
tocam com respeito às partituras mas com certa liberdade de interpretação, dando graça e originalidade às suas atuações.   

Alguns são professores das melhores universidades brasileiras; outros escrevem artigos sobre o mundo do Direito Tributário e todos 
procuram uma atualização frequente das principais questões científicas relacionadas à sua atividade. Enfim, é um escritório que tem 
como característica buscar e produzir conhecimento. E que, por isso, entrega trabalhos de nível muito diferenciado e com a rapidez
exigida pelo mundo corporativo, aliando sabedoria acadêmica a envolvimento prático, profundo e cotidiano com todos os seus clientes.

People at Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

Igor prefers the jazz formations. Cássio is a rock and roll fan; Fernanda loves sax players’ performances; Philip loves the piano; Eduardo prefers string
instruments, and Diogo doesn’t hide pop songs please him.

Each with one’s musical taste, with their particularities and preferences, but when they get together they work fully integrated. Unique individuals that make 
up a team that is diversified and tuned in. Players and solo players, like good jazz band musicians. Who play by the scores however with a certain freedom of 
interpretation. Lending kindness and originality to their performances.   

Some are lecturers at the best Brazilian universities; others write articles on the Tax Law world and all seek to be frequently updated in regard to the main scientific 
matters connected with their activity. All in all, it is a firm whose characteristic is to pursue and produce knowledge. And that, for this reason, can deliver a quite 
differentiated level of work that couples academic savvy with a practical, deep and everyday involvement with all of their clients. 

Robert Schumann, compositor alemão

Robert Schumann, German composer

o talento trabalha  o genio cria“

talent works, genius creates

“



Em seus dois primeiros anos, o Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados consolidou uma base que possibilitará 
amplos e longos planos futuros. Investiu em estrutura física com a ampliação da sede em São Paulo e a abertura da unidade em 
Brasília. Implantou um programa de tecnologia sofisticado que alia gerenciamento e segurança das informações ao compartilhamento 
do conhecimento, otimizando os processos internos e as entregas aos clientes. 

Como parte de sua filosofia de gestão de recursos humanos, estabeleceu um plano de carreira para seus profissionais, valorizando  
e desenvolvendo novos talentos, e estruturou um plano de formação de novos sócios, desenhando inclusive um modelo sucessório para 
as futuras gerações. Também ampliou seu quadro de profissionais, identificando jovens e promissores advogados e administradores 
profundamente qualificados, reforçando assim sua característica de escritório de Direito Tributário altamente especializado.   

Uma preparação técnica e conceitual para caminhar pelos próximos anos consolidando a marca do escritório como uma das melhores em  
Direito Tributário do país, ampliando sua atuação junto a novos clientes e fortalecendo os vínculos com os já existentes. Uma atuação digna 
de músicos eruditos que se preparam com empenho e profunda dedicação para entregar o melhor de si em cada obra, em cada música.

Dois anos se passaram. Pouco tempo se mirarmos o
caminho que o escritório objetiva trilhar. Tempo suficiente de 
trabalho e empenho para sermos citados, pelo segundo ano 
consecutivo, como um dos escritórios mais admirados do 
Direito, segundo publicação veiculada pela Editora Análise 
Editorial.

Desde a criação do escritório, todos os investimentos e 
procedimentos implementados têm por objetivo o pleno
cumprimento de nossa missão: resolver problemas complexos
relacionados a assuntos tributários de nossos clientes,
obtendo reconhecimento junto ao mercado.

Neste segundo ano de trajetória, tivemos o comprometimento
absoluto de transmitir conhecimento mediante a produção de  
memorandos informativos e Notas Tributárias, que atualizam os 
nossos clientes sobre decisões de relevância proferidas pelo Poder 
Judiciário e pelos órgãos administrativos de julgamento de causas 
tributárias, bem como sobre a publicação de novas legislações. 
Nossos profissionais participaram de palestras e seminários 
a convite de diversas entidades, ministraram aulas nos mais 
renomados centros de estudos jurídicos do Brasil, participaram 
de bancas de avaliação de teses em diversas faculdades e
publicaram artigos em importantes veículos editoriais. Para nós, 
é fundamental que nossos profissionais possuam conhecimento 
técnico apurado e gostem do que fazem. Para tanto, investimos 
na capacitação das pessoas e garantimos a humanização do 
ambiente de trabalho.

Apenas com valores sólidos, corretos e íntegros teremos um 
serviço “state-of-the-art”, tão afinado como qualquer música 
de qualidade. Assim é a verdadeira música que hoje tocamos, 
e que sempre continuaremos a tocar.

Two years have gone by. Short time if we consider the path the firm aims 
to tread. Time enough of work and engagement for us to be mentioned, for 
the second year running, as one of the most admired Law Firms, according 
to an Editora Análise Editorial publication. 

Since the firm foundation, all investments and implement procedures have been 
aiming of the fulfillment of our mission: to resolve complex problems connected 
with our clients’ tax matters, getting acknowledgement by the market.

In this second year of trajectory, we were fully committed to transmitting know-
ledge, by elaborating information memorandums and Tax Notes that update 
our clients in regard to relevant rulings issued by the Judiciary Branch and by 
the administrative bodies of tax cases judgment, as well as to the publication 
of new legislations. Furthermore, invited by different entities our professionals 
participated in lectures and seminars, delivered classes at the best renowned 
legal study centers in Brazil, participated in panels of assessment of theses 
in several universities and published articles in important editorial publications. 
For us, it is pivotal that our professionals have an accurate technical knowledge 
and that they like what they do. Thus, we invested in people empowerment and 
ensured humanization of the work environment.

Only with sound, proper and righteous values, will we have a “state-of-the-art” 
service, as tuned in as any piece of music of quality. That is the real music we 
play at this moment, and that we will always keep playing.

In its two first years, Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados has consolidated a sound base that will enable ample and long future plans. It has 
invested in physical structure by extending its main office in São Paulo and opening the unit in Brasilia. It has implemented a sophisticated technology program 
that couples information management and safety with sharing of knowledge, optimizing both internal processes and delivery to the clients. 

As part of its human resources management philosophy, it has established a career plan for its professionals, appreciating and developing new talents, and it has 
structured a plan to form new partners, delineating even a succession model for the future generations. It has also broadened its professional staff, identifying 
young and promising lawyers as well as highly qualified administrators, reafirming itself as a high specialized Tax Law firm.

A technical and conceptual preparation to begin the next years consolidating the firm’s brand as one of the very best Tax Law firms in the country, expanding its 
performance for new clients and strengthening the already existing ties. A performance worthy of classical musicians who prepare themselves with commitment 
and deep dedication in order to be able to offer the best there is within themselves in every piece, in every song. 

3º movimento: o presente desenha o futuro
Movement 3: the present draws the future  

Opus 2009 Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados
Opus 2009 Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

Victor Hugo, French writer
music is the verb of the future.”

Claudio de Araujo Ferreira, legal director at Rio Bravo

Claudio de Araujo Ferreira, responsável pelo jurídico da Rio Bravo

“a musica e o verbo do futuro

a especializacao e um dos maiores diferenciais do 
Souza, Schneider Pugliese e Sztokfisz Advogados. “ “

             Specialization is a major differential of       
   Souza, Schneider Pugliese e Sztokfisz Advogados.” 

Victor Hugo, escritor francês
“

“

“

“



Louis Armstrong, trompetista norte-americano, 
  considerado por muitos como a personificação do jazz 

sempre levei minha musica a serio.” 

  Louis Armstrong, North American trumpet player,  
considered by many as the jazz personification

“
“

I have always taken my music seriously.
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