
ANO VII



O seu olhar seu olhar, melhora,
melhora o meu...

Arnaldo Antunes
fragmento da letra da canção ‘O seu olhar’, 1995



“Desta sementeira humana nasceu o povo-nação de cento e cinquenta milhões de pessoas que somos hoje. 
[...] gente que já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo.”

Darcy Ribeiro dizia que o Brasil resulta da fusão genética e espiritual de milhões de pessoas, influências e 
confluências de culturas de diversas matrizes, que formaram um povo mestiço na carne e na alma, com toda 
a inventividade que caracteriza a mistura.

A mistura nos encanta, por retratar uma maneira de estar no mundo afim à nossa, norteada por um pensa-
mento que não separa, mas une, integra os diferentes modos de pensar e considera todas as influências 
recebidas. Acreditamos que o novo emerge das inter-relações, e não são poucas as histórias que nos 
mostram que aí reside a evolução do pensamento, não só filosófico, mas também jurídico.

Vemos como profissionais talentosos intensificam seu brilho quando trabalham em ambientes mais diversos, 
misturados e colaborativos, nos quais a inteligência coletiva é valorizada.

Construímos conhecimentos que, se fossem amplamente disseminados, debatidos em fóruns diversos e 
qualificados, teriam muito a contribuir para o entendimento mais amplo das leis e a elaboração de casos    
tão consistentes que se tornariam universais.

Vemos dezenas de casos no Brasil que versam sobre a mesma matéria e que ganhariam força e consistência 
se aglutinassem as nuances dos vários segmentos de mercado e as competências das mais diversas cabeças.

Estamos evoluindo para uma advocacia colaborativa, capaz de gerar valor para a sociedade a partir da 
difusão do conhecimento e de uma ética que reflete nossas escolhas, percepções, valores e ideais. Essa é 
a nossa busca e é também o fio condutor da narrativa deste sétimo Anuário do escritório Souza, Schneider,.

Convidamos você para conhecer nossa filosofia e nossas práticas percorrendo um texto enredado por 
imagens, que articula a evolução do pensamento com a evolução da advocacia. O modo como buscamos 
concretizar nossa missão reflete a tendência contemporânea para um mundo mais colaborativo, que talvez 
seja mais visível nas artes plásticas e na música, na dança e nas letras, e, por isso, usamos essas expressões 
como exemplos nos entremeios do texto. Articulado com as palavras, o projeto gráfico traz imagens de 
artistas que, no seu fazer criativo, misturam diversas linguagens para contar uma única história. Tudo tecido 
junto, sob o significado do termo latino complexus, que dá origem ao conceito de complexidade e que está 
no cerne dos mais novos pensamentos filosóficos e jurídicos da atualidade.

Vamos ler e refletir juntos!

O pensamento complexo,
divulgado por autores como o 

pensador francês Edgar Morin, 
perpassa todo o texto desta 

publicação. Na base está
o entendimento do mundo 

como um todo indissociável
e a necessária religação

dos saberes na busca da 
compreensão do universo.

As imagens que compõem este Anuário
são assemblages, termo francês trazido à arte
por Jean Dubuffet em 1953. Define colagens com 
objetos e materiais tridimensionais e baseia-se 
no princípio de que todo e qualquer material 

pode ser incorporado à obra de arte,
criando um novo conjunto sem que este perca

seu sentido original. Essa possibilidade de
trabalhar com uma diversidade de materiais abre 

um vasto repertório expressivo para o artista.

Antoni Tàpies
capa do livro ‘U no és ningú’ • Prosas e poemas de Joan Brossa e desenhos, litografias e águas-fortes de Antoni Tàpies
Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1979
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Introdução ao todo e às partes



Conseguiríamos viver em um mundo sem regras, sem constância, 
em permanente caos? Certamente a resposta para essa pergunta é 
negativa. Seja na nossa relação com a natureza, em que imperam 
as leis da Física, da Química e da Biologia, seja nas relações 
interpessoais, em que tomam assento as regras morais, religiosas 
e jurídicas, bem como os costumes, não há dúvida de que o ser 
humano tem sua existência entremeada por normas e, com base 
nelas, tem sustentado sua permanência e evolução no mundo.

Neste mundo de normas e regras, em que se buscam equilíbrio e 
regularidade, os filósofos têm importante papel, seja de desvelar 
realidades subjacentes, seja de criar uma nova forma de se         
falar sobre o mundo. Nesse contexto, influenciam-se pensamento 
filosófico e pensamento jurídico, ambos contribuindo para suas 
evoluções no trato com as coisas da vida, que ganham contornos 
cada vez mais complexos e dinâmicos. Estado e Sociedade, Estado 
Democrático de Direito e Direitos Humanos, Divisão de Poderes, 
proteção da confiança e da boa-fé, entre outras, são instituições 
que hoje fazem parte de praticamente todas as civilizações e que 
são fruto da evolução do pensamento filosófico, político, jurídico e 
da sua implementação prática nas sociedades modernas.

O jurista deve estar atento e consciente das vicissitudes do sistema 
jurídico, entremeado por questões políticas e econômicas, de modo 
a fazer valer os direitos consagrados, bem como para trabalhar 
pela evolução (ou criação) dos institutos e garantias necessários 
à proteção do indivíduo. Essa deve ser sempre a preocupação de 
todo jurista. No Brasil, vivemos uma época em que os Tribunais 
Superiores chamaram para si grande responsabilidade institucional, 
o que os têm levado a decidir sobre matérias jurídicas com grande 
expressão política, econômica e social. Novas metodologias de 
julgamento, novas normas processuais que tornam os precedentes 
vinculantes, novas formas de conformação do discurso jurídico e a 
nova postura institucional dos Tribunais demandam dos advogados 
o desenvolvimento de novos instrumentos e ferramentas para se 
relacionar com o Poder Judiciário. 

Filósofos, advogados e as sociedades modernas
por Flavio de Carvalho

Atentos a tal evolução do nosso sistema jurídico, que torna ainda 
mais complexa a atividade do jurista atualmente, temos atuado 
incisivamente nas grandes questões tributárias em curso perante 
o Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 
inclusive nos leading cases não patrocinados diretamente por 
nosso escritório, no intuito de colaborar com os julgamentos e 
seguindo em busca dos objetivos de nossa Constituição, que é a 
criação de uma sociedade livre, justa e igualitária, o que, na nossa 
visão, só será alcançado quando o tributo for utilizado pelo Estado 
como elemento de desenvolvimento social, e não exclusivamente 
com a visão oitocentista de financiamento das atividades estatais, 
que hoje ainda prevalece.

E como a prática jurídica não pode se distanciar da teoria, especial-
mente neste momento de crescente complexidade das relações 
jurídicas, nosso escritório deu um importante passo rumo a essa 
evolução. Para isso, criamos o Núcleo de Educação Continua-
da (NEC), que tem os olhos voltados para dentro, com o objetivo 
de garantir aos nossos profissionais constante atualização nas 
principais questões jurídicas, contábeis e econômicas. E como 
todo conhecimento somente torna-se útil quando é exteriorizado, 
outro passo adiante foi a criação do Instituto Tributário, instituição 
independente que tem como finalidade difundir o debate das 
principais questões jurídico-tributárias atuais, servindo como canal 
de comunicação entre as autoridades públicas, a Academia e as 
empresas, tendo no horizonte a busca incansável pela Justiça 
Tributária.

Assim, seja por atuação prática nos julgamentos relevantes em 
curso nos Tribunais Superiores e no CARF, seja por intermédio da 
permanente vontade de fazer melhor, de fazer diferente, por meio 
da especialização e do refinamento dos conhecimentos tributários, 
esperamos poder deixar nossa contribuição para a contínua cons-
trução do pensamento jurídico.

Arthur Bispo do Rosário, cujos trabalhos ilustram a capa 
deste Anuário (‘Manto da Apresentação’)

e esta página (‘Machina de Fazer Cabelos’),
é considerado um dos grandes artistas plásticos brasileiros
e construiu toda sua obra durante o período em que esteve 

internado na Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. 
Diagnosticado esquizofrênico paranóide,

viveu recluso por volta de 50 anos e sua obra
deu-se no diálogo entre a arte e a loucura,

a complexidade da mente e a ordenação do mundo.



Evidentemente, é preciso dominar os instrumentos fundamentais do pensamento jurídico. Para isso criamos, em 2014, o Núcleo de 
Educação Continuada (NEC), cuja tarefa é fazer a gestão do conhecimento e aperfeiçoar a formação da nossa equipe.
Semanalmente, organizamos grupos de estudos sobre temas atuais, chamamos palestrantes, analisamos as
melhores práticas e montamos cursos sobre as mais variadas áreas do nosso interesse: do direito
informatizado ao Direito Civil, da gestão de pessoas à contabilidade societária e tributária. 

Não é nada fácil trabalhar com Direito Tributário, uma das áreas mais dinâmicas do Direito, capaz
de produzir uma modificação legislativa a cada hora. É também uma das áreas mais sensíveis, uma
vez que as regras tributárias têm o poder de estimular ou inibir a competitividade, incentivar ou retrair
a economia nacional. A atualização do nosso conhecimento deve, no mínimo, acompanhar o mesmo
ritmo de produção das leis, do contrário, pode gerar insegurança e equívocos na aplicação do Direito.

Não é nada fácil trabalhar em uma butique de Direito Tributário como o Souza, Schneider,. Para além do entendimento jurídico, é preciso 
ter o entendimento estratégico, mercadológico e político das questões. Para além da competência com as palavras e do brilho das 
argumentações, é preciso estar imbuído da cultura da nossa Marca, que, de maneira mais silenciosa e menos visível, vai construindo 
relações de confiança e de longo prazo com os clientes e com a equipe.

No fundo, a ideia de aperfeiçoar a formação da equipe está 
intimamente ligada à construção dessa compreensão de valor,
à imagem de profissionais que, além de
excelentes advogados, dotados de um
cabedal de conhecimentos fundamentais,
são seres inventivos, conscientes e de
percepções alargadas, capazes de sonhar,
projetar, buscar e de se sentirem 
“nascidos a cada momento para a
eterna novidade do mundo”, como
poetiza Fernando Pessoa.

E, talvez, esse poeta seja quem melhor
expressa o sentido de complementaridade que tão bem nos retrata. 
Ao mesmo tempo em que há um Alberto Caeiro, com sua completa 
naturalidade quando diz “eu não tenho filosofia: tenho sentidos”, 
há o erudito Ricardo Reis, com seus valores tradicionais, “para ser 
grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui”, sendo todos eles 
desdobramentos do mesmo Fernando Pessoa.
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A cultura da Marca parte da nossa essência e se concretiza nas nossas ações, alinhando continuamente discurso e prática. É a filosofia 
influenciando as operações de rotina, dos processos aos comportamentos, da gestão de pessoas à organização interna. Esta, por exemplo, 
longe de estar circunscrita às paredes do escritório, é claramente percebida pelos clientes em forma de contas que fecham, de prazos 
que são mantidos e de compromissos que se cumprem. Essas são algumas das percepções que, ao longo do tempo, contribuíram para a 
criação do valor da Marca Souza, Schneider,. 

Há um esforço no nosso escritório para que exista um ambiente institucional capaz de fortalecer o sentimento de pertencimento da nossa 
equipe e também a corresponsabilidade, que, para nós, está muito mais ligada à consciência do que à obediência. Seguir as regras, sim, 
mas ter autonomia para pensar por conta própria; respeitar os procedimentos, sem dúvida, mas sem comprometer a liberdade de se adaptar 
a situações imprevistas. É esta postura que nossos clientes esperam de uma butique de Direito Tributário que está entre os escritórios mais 
admirados do Brasil pelas maiores empresas.

Vários homens em um só homem

O poeta português Fernando Pessoa (aqui em ilustração do artista também português 
Julio Pomar) usou em suas obras diversas autorias. Seus heterônimos tinham persona-
lidade própria e características literárias diferenciadas. Além dos já citados no texto, 
há ainda Álvaro de Campos, predominantemente amargurado e insatisfeito: “Não sou 
nada./Nunca serei nada./Não posso querer ser nada./À parte isso, tenho em mim       
todos os sonhos do mundo.” E Fernando Pessoa, ele mesmo: “O poeta é um fingidor”.

Poética e matemática.
Equilíbrio de pesos e liberdade de movimentos.
Esculturas que se redefinem a cada sopro de ar.
Assim são os móbiles do artista americano
Alexander Calder, que revolucionou a escultura
criando desenhos tridimensionais no espaço,
feitos com recortes de materiais industriais,
dobraduras e arames torcidos.
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Na foto à esquerda, Viúva Negra, escultura-móbile de Alexander Calder criada em 1948
e doada pelo artista ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em 1954.

Edgar Morin diz que a vida humana é tecida de prosa e poesia. “A poesia não é só
uma variedade da literatura, é também um modo de viver na participação, no amor,

no entusiasmo, na comunhão, [...] na dança e no canto que efetivamente transfiguram a vida
prosaica feita de tarefas práticas, utilitárias e técnicas.” Esses dois seres, o prosaico e o poético,

coexistem em nós como duas polaridades necessárias uma à outra.

Não é de hoje que exercitamos essa conexão entre o pensar e o poetar no escritório Souza, Schneider,
pela própria configuração da sociedade e da equipe, que combina pessoas organizadas, expansivas,

concentradas, eloquentes, pensadoras, todas jovens e apaixonadas por advogar, cada uma com sua formação
e opinião, com suas maneiras coesas e, por vezes, controversas, mas sempre complementares.

Trabalhamos com textos o dia inteiro e estamos imersos no mundo da interpretação. Buscamos
continuamente pessoas que tenham uma base de formação humanista, que gostem de estudar, que saibam

pensar, escrever e, principalmente, interpretar, não apenas as leis e os contratos, mas também os clientes.
Morin diz que “cultivar as humanidades favorece a aptidão para a abertura a todos os grandes problemas...”.



Mesmo que essa não seja uma prática comum por não fazer parte do 
modus operandi  da maioria dos escritórios, logo a história conven-
cerá a todos de que quando há interesses compartilhados por 
grupos diversos, todos ganham com a discussão conjunta da com-
plexidade, a soma de esforços e a divisão de responsabilidades.       
A diversidade é o gênio. Trabalha com a ideia da abundância em vez 
da escassez.

É evidente que, se por um lado, devemos abrir nossa cultura para 
permitir influências externas, devemos também protegê-la para 
preservar nossa singularidade e o espaço da nossa Marca. Esse 
dilema não é nada novo. Segundo Morin, é um paradoxo que está 
na origem de todas as culturas, desde a antiga civilização romana, 
que “foi mestiça desde cedo, assimilando em si toda a herança             
grega [...] soube integrar no seu panteão deuses estrangeiros 
e povos bárbaros no seu território, feitos romanos de direito, sem 
perderem sua identidade étnica”.

Essa visão alargada do mundo e de suas possibilidades levou-nos 
a pensar seriamente em uma tendência que se iniciou na Europa e 
nos Estados Unidos e agora começa a se fazer sentir no Brasil. Há 
pelo menos duas décadas, os escritórios de advocacia americanos 
e ingleses vêm internacionalizando-se a fim de seguir e apoiar seus 
clientes com operações no exterior. Hoje, para o Souza, Schneider,
faz todo o sentido investir em um escritório fora do país para 
acompanhar clientes que confiam na nossa advocacia e estão 
trocando bancos e fundos de investimentos no Brasil por estruturas 
internacionais, das quais somos bons conhecedores. Temos sócios 
formados na Inglaterra, na Holanda e nos Estados Unidos, e um bom 
número de clientes que se mudaram para
este país e para os quais temos construído
produtos importantes. Considerando
nossa experiência com a legislação
tributária americana, abrir um escritório
nos Estados Unidos pode ser uma
opção bastante interessante.

Em 2014, o NEC patrocinou

graduações em Direito e

Ciências Contábeis de
três colaboradores, duas

especializações em Direito

Tributário Internacional,

três pós-graduações em

Direito Tributário
e um doutorado.

A visão do mundo como uma rede de relações faz sentir-se nas 
ciências e nas artes, na política e na filosofia. Está nas ideias de 
urbanistas como Jane Jacobs, para quem a vida das cidades dá-se 
nas calçadas, lá onde misturam-se pessoas, coisas e energias em 
constante recombinação. Está em tradições como o flamenco, que 
resultou do improvável encontro de manifestações árabes, judaicas, 
espanholas e ciganas. Está na expressão de artistas como Picasso, 
com seu talento ímpar de fazer conversar materiais díspares em um 
único grande discurso. 

Na advocacia, tal pensamento manifesta-se sempre que a cultura 
do trabalho em equipe sobrepõe-se à competitividade dominante, 
permitindo que a inteligência coletiva produza resultados surpreen-
dentemente bons para todos. Esse tipo de cultura faz parte da 
ideologia dos fundadores do escritório Souza, Schneider, que, 
desde o início, adotou um modelo de trabalho colaborativo que 
vem produzindo soluções notáveis a partir da discussão ampla das 
ideias e do compartilhamento de experiências.

Nos últimos anos, a tendência de solucionar casos repetitivos 
em apenas um único processo representativo da controvérsia 
tem estimulado a busca de uma nova cultura de resolução de 
problemas baseada em métodos colaborativos. Vale citar um caso 
emblemático, que envolve créditos de PIS e COFINS relacionados à 
aquisição de insumos, termo que designa quaisquer bens e serviços 
pertinentes, necessários e indispensáveis à realização da atividade 
empresarial. O desafio óbvio, embora nada simples, é definir o 
termo segundo uma lógica capaz de fazer sentido para empresas 
dos mais variados setores: da indústria alimentícia à eletrônica, da 
indústria farmacêutica à extrativista mineral. A iniciativa foi reunir, 
no âmbito de uma importante entidade voltada a estudos de 
tributação aplicada, um coletivo formado por grandes empresas e 
por escritórios de advocacia, dentre os quais o Souza, Schneider, 
– patrocinador da ação perante o STJ –, a fim de construir um caso 
com uma consistência que seria impensável se fosse tratado como 
caso particular de um único segmento por um único escritório. 

Uma rede de relações em constante mestiçagem

Robert Rauschenberg
Rebus, 1955

A obra do artista americano Robert Rauschenberg,
um dos precursores da Pop Art, é marcada pelo diálogo entre a vida e a arte.

Combinou objetos de uso cotidiano com pintura, fotografia, detritos urbanos e animais empalhados.
Misturou o trabalho de outros artistas ao seu próprio trabalho e dizia que o sentido da obra está na interpretação do seu público.



Ser um escritório butique é nossa personalidade e nossa verve, 
que temos posto à prova constantemente. No contexto brasileiro, 
escritórios butique dedicam-se a uma ou, no máximo, a duas 
áreas do Direito, o que não significa que tenhamos que nos deixar 
confinar pela nossa especialidade. Se preciso for, formaremos, 
sim, uma equipe multidisciplinar para dar o melhor atendimento                            
aos nossos clientes e seguiremos acompanhando os movimentos         
do mercado, em sintonia com a dinâmica da economia e da    
alocação de recursos, que também passa por uma discussão 
de segurança e estabilidade econômica. E nesses campos, não 
existem verdades absolutas.

Talvez não existam em campo algum, nem mesmo nas ciências 
ditas exatas. A Física Quântica, por exemplo, derrubou os preceitos 
da Física Clássica, com sua lógica baseada nas contradições da 
realidade. Um dos seus expoentes, Werner Heisenberg, formulador 
do Princípio da Incerteza, dizia que “na história do pensamento

O físico teórico alemão
Werner Heisenberg recebeu o

Prêmio Nobel da Física em 1932
pela elaboração da mecânica

quântica. Enunciou o Princípio da
Incerteza, baseado na falibilidade 
lógica, na contradição presente na 

realidade física e na indeterminabilidade 
da verdade científica.

humano, os desenvolvimentos 
mais fecundos ocorrem, de 
um modo geral, quando duas 
correntes totalmente distintas 
se encontram. [...] e só se 
pode esperar que novos e 
estimulantes progressos se 
sigam”. Vale para a Física e 
para qualquer outra área do 
conhecimento.
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Quem iria imaginar que a batida das work songs dos escravos americanos, cantadas na cadên-
cia do machado e da enxada, seria a precursora de todos os ritmos americanos, misturaria-se
aos blues, ao ragtime e aos spirituals e faria nascer o jazz no terreno fértil da cultura crioula
de New Orleans? E dali o jazz integrou-se ao mundo por ser, mais do que um gênero musical,
um idioma, um certo jeito de tocar uma música. Segundo o músico e guitarrista Daniel Daibem,
o músico de jazz é um colecionador de palavras, os acordes. E o improviso que tanto nos
encanta só existe porque existem regras que determinam o suingue. 

Essa equação nos fascina. A regra estruturante aberta para a liberdade criativa. O conheci-
mento acadêmico que embasa o discurso inovador. A interpretação individual à luz da
Teoria Geral do Direito. O saber consolidado posto em debate. São esses os con-
ceitos que nortearam a criação do Instituto Tributário, associação sem fins
lucrativos inaugurada em 2015.

O Instituto nasce com a missão de contribuir para o desenvolvimento da so-
ciedade a partir da evolução da ciência tributária, de modo que a aplicação
de uma política fiscal mais justa e equilibrada venha favorecer o nascimento
do ambiente propício para o empreendedorismo, a geração de renda e
de riqueza.

O Instituto nasce também da necessidade de difundir os conhecimentos
que construímos no dia a dia do nosso escritório, a partir de boas práticas
e de um modelo teórico muito forte. A programação, aberta para todos, con-
tará  com cursos, encontros, seminários, mesas redondas e palestras e terá
a contribuição de pessoas com notório saber e das mais diversas compe-
tências, entre ministros, juízes, agentes públicos e diretores de empresas.

Nosso propósito é que o Instituto seja, por excelência, um local de de-
bate em que o governo venha falar sobre tributação e esteja disposto
a discutir a legalidade dos tributos. Que seja um fórum de discussões
em busca de um engajamento social e político efetivo. Que seja um
local de produção intelectual e de fomento à edição de livros com
visões inovadoras. Que seja um local de educação e atualização cons-
tante em um país com um sistema tributário extremamente complexo,
que precisa de profissionais com forte capacidade de análise crítica
e entendimento da complexidade.

Antenas parabólicas e capoeira

Na visão de Edgar Morin, exercemos nossa cidadania quando 
agimos e participamos das tomadas de decisão, quando somos 
efetivamente políticos e democráticos, quando tomamos partido e 
nos posicionamos crítica e criativamente no espaço que ocupamos, 
quando escolhemos – e, ao escolher, amamos.

Essa reflexão sobre o agir humano frente aos desafios do 
nosso tempo é, na realidade, uma grande reflexão sobre a 
ética, que está diretamente ligada à ampliação do sentido de 
responsabilidade. Para Morin, o ato moral será sempre um ato 
individual de religação: “Sem dúvida, há uma ética do indivíduo 
para com ele mesmo, para com sua honra, sua dignidade e 
para com o próximo. Mas há também uma ética para com a 
sociedade da qual fazemos parte e que nos faz cidadãos”.

Quando escolhemos ser uma butique de Direito Tributário, esco-
lhemos construir conhecimento para o sucesso dos nossos clientes  
sem nunca ignorar os efeitos e as consequências mais amplas do 
nosso discurso. Defendemos sua causa em um determinado con-
texto político, social e econômico e, ao mesmo tempo, defendemos 
a moralização das relações que influencia a prática da advocacia 
e afeta toda a sociedade. Quando dois casos idênticos são julga-
dos de maneira diferente, todos colhemos um resultado ambiva-
lente, algo como um sucesso individual e um fracasso coletivo. 

Pensar bem, escrever bem, argumentar bem passam pelo enten-
dimento dessa complexidade. E a nossa contribuição para a 
sociedade passa pela proteção da confiança e da boa fé objetiva, 
de modo a elevar o nível das discussões e garantir que as regras 
sempre prevaleçam sobre os interesses.

Há cinco anos instituímos o Jeans Day,

que tem o duplo propósito de envolver nossos 

colaboradores em uma causa social e apoiar 

financeiramente a atividade da TUCCA - Associa-

ção para Crianças e Adolescentes com Câncer, 

cujo desafio é elevar as taxas de cura e melho-

rar a qualidade de vida das crianças com câncer. 

No Jeans Day, que acontece na última sexta-feira 

de cada mês, os colaboradores podem trabalhar de 

calça jeans desde que façam uma doação.

No final do ano, o escritório duplica o valor 

arrecadado e repassa-o à instituição.

Desde 2008 contabilizamos tudo o que
consumimos nas nossas atividades operacionais;
do papel aos descartáveis, da energia elétrica
ao combustível, que inclui viagens por qualquer 

meio e locomoção diária dos nossos colaboradores. 
Tudo foi revertido em 1.947 árvores plantadas

em Áreas de Proteção Permanente (APPs),
o que torna o nosso escritório Carbon Free.

  Em 1991, Gilberto Gil gravou a música ‘Parabolicamará’. Na contracapa do disco há uma foto de sua filha 
    carregando na cabeça, com o jeito característico das mulheres africanas e brasileiras, um cesto em
      forma de antena. Parabólica é a antena onipresente nos rincões mais afastados do Brasil, indicando
          o aspecto difusor da globalização. Camará é como os jogadores de capoeira chamam seus parceiros
    de canto e dança. E a cada volta, o mundo se mestiça, a cultura se mistura. E o que isso nos traz de 

mais valioso, diz Gil, é a “possibilidade de superar nossas mesquinharias imediatistas e dar uma dimensão
mais cósmica às nossas ações em sociedade”.



Antes o mundo era pequeno
Porque Terra era grande
Hoje o mundo é muito grande
Porque Terra é pequena
Do tamanho da antena parabolicamará

Ê, volta do mundo, camará
Ê, mundo dá volta, camará

Gilberto Gil
fragmento da letra da canção ‘Parabolicamará’, 1991



english

O seu olhar seu olhar, melhora,
melhora o meu...

fragment from Arnaldo Antunes lyrics,
that means “your way of seeing things improves mine”
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“From this human seed tray, the people-nation of one hundred and fifty million that we are today was born.  
[...] people that are no longer Indians, Africans, nor Europeans, but something new in this world.”

Darcy Ribeiro used to say that Brazil results from the genetic and spiritual fusion of millions of people, 
influences and confluences of cultures from several origins, which formed a mixed people in flesh and soul, 
with all the inventiveness that characterizes the mixture.

The mixture is a delight to us, as it portrays a manner to be in the world that is similar to ours, driven by a 
thought that doesn’t separate, but rather unites, integrates the different ways of thinking and considers all 
influences received. We believe that new things come up from inter-relations and we have plenty of stories 
telling us that this is where the evolution of thought resides, not only in a philosophical manner, but also legal.

We see how talented professionals shine when they work in more diversified, mixed and collaborative 
environments, where collective intelligence is valued.

We build knowledge that could be an important contribution for a deeper understanding of laws and the 
preparation of very consistent cases which become universal, if widely disseminated and debated in several 
and qualified forums.

We see tens of cases in Brazil that deal with the same subject and that would gain strength and consistency 
if they gathered the nuances of the several market segments and the expertise of a lot of different minds.

We are evolving into a collaborative legal practice, capable of creating value for the society due to the 
diffusion of knowledge and ethics that reflect our choices, perceptions, values and ideals. This is what we 
seek and it’s also the golden thread of the narrative of this seventh Yearbook for Souza, Schneider, law firm.

We invite you to get to know our philosophy and our practices through texts and images, which articulate the 
evolution of thought with the evolution of the law practice. The manner through which we seek to accomplish 
our mission reflects the modern trend to a more collaborative world, which might be more visible in arts and 
music, dance and literature, and that is why we use these expressions as examples within the text. Articulated 
with the words, the graphic design includes images from artists who mix several languages to tell an unique 
story. With all this woven together, which is the meaning of the Latin term complexus, the origin of the concept 
of complexity that is at the core of the latest philosophy and legal thoughts of the present time.

Let’s read and reflect!

Introduction to the full story and its parts

Complex thought, a concept
promoted by authors such as 

French thinker Edgar Morin, 
can be seen throughout this 

publication. This is based on the 
understanding of the world as 

something indissociable and the 
necessary reconnection of the
different sides of knowledge in 

order to understand the universe.
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Antoni Tàpies
‘Air’ book cover • Texts from André du Bouchet, etchings and lithographs from Antoni Tàpies
published by Maeght Éditeur, Paris, 1971



Could we live in a world without rules, where nothing is constant and 
only chaos is permanent? Certainly, the answer for this question is 
negative. Be it in our relationship with nature, where laws of Physics, 
Chemistry and Biology rule, or in our interpersonal relations, with 
moral, religious and legal rules, as well as our customs, there is no 
doubt that humans have their existence interwoven by norms, and 
based on them, have supported their permanence and evolution in 
the world.

In this world full of norms and rules, where constancy and regularity 
are sought after, the philosophers have an important role, either to 
unveil subjacent realities or to create a new manner to talk about 
the world. In this context, philosophical and legal thinking mutually 
influence, both contributing to their evolutions in dealing with life 
issues, which become increasingly complex and dynamic. State 
and Society, State of Law and Human Rights, Separation of Powers, 
protection of trust and good faith, amongst others, are institutions 
currently included in virtually every civilization, and they come from 
the evolution in the philosophical, political and legal thought, and 
their practical implementation in modern societies.

The jurist should be attentive and aware of the vicissitudes of the 
legal system, interwoven by political and economic issues, in order 
to have their fundamental rights respected, as well as to work for the 
evolution (or creation) of the institutes and the guarantees necessary 
for individual protection. After all, this should always be every jurist’s 
concern. In Brazil, we live in a time where the Supreme Courts are 
calling upon them for a great institutional responsibility, which has 
led them to decide on legal issues of great political, economic and 
social significance. New judging methodologies, new procedural 
norms that make precedents binding, new ways to conform the legal 
discourse, all these added to this new institutional stance adopted 
by the Courts require lawyers to develop new instruments and tools 
to relate to the Judicial Branch.

Philosophers, lawyers and modern societies
by Flavio de Carvalho

Attentive to this evolution in our legal system that increases the 
complexity of the jurist’s activity at the present, we have been 
working strongly with the large tax issues in progress before the 
Brazilian Supreme Court (STF, in Portuguese), the Supreme Court 
of Justice (STJ) and the Administrative Council of Tax Appeals 
(CARF), including the leading cases not directly sponsored by our 
firm, to collaborate with the decisions so that we continue to follow 
our Constitution, and thus create a society that is free, fair and more 
equal, which, in our view, may only be achieved when the tax is 
used by the State as an element for social development, and not 
solely with the still prevailing nineteenth-century vision of financing 
state-based activities.

And as the legal practice cannot distance itself from the theory, 
especially at a time like this, with a growing complexity of legal 
relations, our firm took an important step towards this evolution.       
In order to do that, we created the Center for Continued Education 
(NEC), seeking internally to guarantee that our collaborators have 
continued education in the main current legal, accounting and 
economic issues. And since knowledge can only be useful when 
put to use, another step forward was the creation of the ‘Instituto 
Tributário’, an independent institution aimed at disseminating the 
debate of the main current tax and legal issues, acting as a channel 
of communication between Public Authorities, Academic Institutions 
and companies, always seeking Tax Justice.

Therefore, be it in the legal practice, in the relevant judgments         
pending at the Supreme Courts and in CARF, or through the 
permanent wish to improve, to make different, specialize and refine 
tax knowledge, we hope to be able to make our contribution for 
continuing to build the legal thought.

Arthur Bispo do Rosário, whose works illustrate the cover of this Yearbook (‘Presentation 
Cloak’) and this page (‘Twenty Bottles -Twenty Contents’), is considered one of the greatest 
Brazilian artists and built all his work during the period in which he was admitted to the
psychiatric hospital “Colônia Juliano Moreira”, in Rio de Janeiro. Diagnosed with paranoid 
schizophrenia, he was a recluse for around fifty years and his work was seen as a dialogue 
between art and craziness, the complexity of the mind and the organization of the world.



Evidently, it is necessary to dominate the key instruments of legal thought and for that,
we created the Center for Continued Education (NEC), in 2014, to manage knowledge and          
improve our team’s education. We hold weekly study groups about current themes, for which we             
invite speakers, analyze the best practices and organize courses about different areas of interest:
from computerized law to Civil Law, from people management to corporate and tax accounting.

It isn’t easy to work with Tax Law, one of the most dynamic areas of Law, which can go 
through a legislative change every hour. It is also one of the most sensitive areas, since tax 
rules have the power to stimulate or inhibit competitiveness, and to stimulate or retract 
the domestic economy. We must maintain our knowledge up to date, following the pace 
of law enactments, under the penalty of facing insecurity and mistakes in applying Law.

In 2014, all of ours
collaborators advanced
their knowledge in

Corporate Accounting,
taking part of a 5-month 

advanced course,
offered in-company,
by the Center for

Continued Education (NEC).

The Brand culture comes from our essence and is accomplished in our actions, continuously aligning discourse and practice. It’s the 
philosophy influencing routine operations; from processes to behavior, from people management to internal organization. For example, 
it’s far from being limited to the walls of our office, being clearly perceived by the clients, in the form of accounts that are closed, 
deadlines met and commitments followed through. These are some of the perceptions that, over time, contribute to creating the value 
of the Souza, Schneider, Brand. 

There is an effort in our firm to create an institutional environment capable of strengthening the feeling of belonging of our team and also 
the co-responsibility that, for us, is much more connected to awareness than to obedience. Follow the rules, yes, but with the autonomy of 
independent thought; respect the procedures, of course, but without compromising the freedom to adapt oneself to unforeseen situations.      
It is this readiness that our clients expect from a Tax Law boutique that is one of the most admired law firms by the largest companies in Brazil.

Actually, the idea to improve the team’s training is intimately connected to building this perception of value, the image of professionals who, 
besides being excellent lawyers with key knowledge, are inventive, aware and broad-thinking people, able to dream, project and search, and 
they may feel as “being born in each moment, in the eternal newness of the world”, according to the poet Fernando Pessoa. 

And maybe this poet is the one who better expresses the sense of completeness that portrays us so well. Whereas there is a phrase by 
Alberto Caeiro, in his complete simplicity, that says “I don’t have a philosophy, I have senses”, there is another as the erudite Ricardo Reis, 
with his traditional values: “To be great, be whole: nothing coming from you excludes or  exaggerates,” and all of them come from the same 
Fernando Pessoa.

Several men in just one

The Portuguese poet Fernando Pessoa 
(here seen in a tile panel designed by
the artist Julio Pomar, also Portuguese)
used in his works several authorships.
His heteronyms had their own personality 
and different literary characteristics.
Besides those already mentioned in the 
text, there is also Álvaro de Campos,
a poet who was mainly acrimonious and 
unsatisfied: “I am nothing. / I will never be 
anything. / I cannot wish to be anything. / 
Apart from that, I have in me all the dreams 
of the world.” And Fernando Pessoa,
himself: “The poet is a pretender”.

Poetry and mathematics. A balance of weights and freedom of movements. Sculptures redefined with every breath of air. So are the mobiles made by the American artist
Alexander Calder, who revolutionized sculpture, creating three-dimensional designs, made with pieces of industrial materials, folding and twisted wires. On the top left,

Untitled, a Calder hanging mobile from 1963.

Edgar Morin says that human life is made of prose and poetry.
“Poetry is not only a variety of literature, but also a way of living in participation, love,

enthusiasm, communion, [...] dance and singing that effectively transfigure the
prosaic life made of practical, utilitarian and technical tasks.” These two entities,

prosaic and poetic, coexist in us as two polarities mutually necessary.

Here at Souza, Schneider, law firm, exercising this connection between thinking and making
poetry is nothing new. This happens by the configuration of the society and the team, which combines

people that are organized, expansive, concentrated, eloquent, thinkers, every one young and passionate about
practicing law, each with their own acquirement and opinion, their cohesive way, sometimes controversal, but always complementary.

We work with texts all day long and are immersed in the world of interpretation. We are constantly looking for people who have a humanistic 
background, who enjoy studying, who can think, write and, especially, interpret, not only laws and contracts, but also clients.

Morin says that “cultivating humanities favors the skill to solve any large problem...”

Working in a Tax Law boutique such as Souza, Schneider, is not easy. In addition to understanding law, one needs to have a strategic,                                 
market-related and political understanding of the issues. In addition to being skilled with words and the radiance of arguments,

one needs to be impregnated by the culture of our Brand, which in a most silent and less visible manner will build long-term and trusting 
relations with clients and the team.
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The German theoretical
physicist Werner Heisenberg
was awarded the Nobel
Prize in Physics in 1932,for the creation ofquantum mechanics.He published theUncertainty Principle,

based on the logic fallibility,
in the contradiction present

in the physical reality
and in the indeterminacy
of the scientific truth.

extraction industry. The initiative was to gather, with an important 
entity dedicated to applied tax studies, a collective formed by large 
companies and by law firms, among which Souza, Schneider, – who 
is sponsoring the action before the STJ (Superior Court of Justice) –, 
in order to build a case with a consistency that would be unthinkable 
if treated as a particular case of just one segment by just one law firm. 

Even through that is not common practice, since it is not part of the 
modus operandi of the majority of law firms, soon History will convince 
everyone that, whenever there are shared interests from diverse
groups, everyone stands to gain with the complexity of the case
being discussed, with gathering efforts and shared responsibilities. 
Diversity is the genius. It works with the idea of abundance, not scarcity.

It’s evident that, if on the one hand, we must open our culture to 
allow external influences; we must also protect our singularity and 
the space of our Brand. This dilemma is not a novelty. According to 
Edgar Morin, it’s a paradox which has been at the origin of every 
culture since the ancient Roman civilization, which “was mixed from 
the start, assimilating the Greek inheritance, [...] was able to integrate 
in its pantheon foreign gods, and barbarian people into their territory, 
Roman feats in law, without losing their ethnical identity”.

This broad view of the world and its possibilities made us think 
seriously about a trend that started in Europe and the United States 
and is starting to be identified in Brazil. At least two decades ago, 
American and English law firms become international in order to 
follow and support their clients with foreign operations. Today, for 
Souza, Schneider, it makes sense to invest in an office abroad to 
accompany clients that trust our law firm and are changing from banks 
and investment funds in Brazil to international structures, of which we 
have good knowledge. We have partners who graduated in England, 
Netherlands and United States, where a good number of clients have 
moved to and to whom we have been developing important products. 
Considering our experience with the US tax legislation, opening an 
office in the United States may become a very interesting option.

Viewing the world as a network of relations can be seen in science and 
arts, in politics and philosophy. It’s in the ideas of urbanists such as 
Jane Jacobs, to whom the life of the cities happens on the sidewalks, 
where people, things and energies mix together. It’s in traditions such 
as flamenco, a result from the unlikely encounter of Arabic, Jewish, 
Spanish and Gypsy manifestations. It’s in the expression of artists 
such as Picasso, with his unique talent to make disparate materials in 
just one great discourse. 

In Law, this thought can be seen whenever the culture of teamwork 
overcomes dominant competitiveness, allowing the collective 
intelligence to produce surprisingly good results for everyone. This 
type of culture is part of the ideology of the founders of Souza, 
Schneider, law firm, which, from the start, adopted a collaborative 
work model that has been producing noteworthy solutions based on 
the broad discussion from ideas and sharing experiences.

Over the past few years, the trend to solve repetitive cases in only 
one process representing the controversial issue has stimulated the 
search for a new culture of solving problems based on collaborative 
methods. It’s worth mentioning an emblematic case, involving tax 
credits related to PIS and COFINS on the acquisition of inputs, a term 
that indicates any goods and services that are relevant, necessary 
and indispensable to corporate activity. The obvious challenge, 
though nothing simple, is to define the term ‘inputs’ according to a 
logic that makes sense to companies of the most diverse industries: 
from food to electronics, from the pharmaceutical to the mineral

A network of relations in constant miscegenation

Being a boutique law firm is our personality and our verve, which we 
have proved constantly. In the Brazilian context, boutique law firms 
dedicate to one or a maximum of two legal areas, which doesn’t mean 
that we must be confined to our expertise. If needed, we will gather a 
multidisciplinary team to better serve our clients. And we will continue 
to follow the movements of the market, in sync with the dynamics of 
the economy and resource allocation, which also goes through a 
discussion regarding economic stability and security. And on those 
fields, there are no absolute truths.

Maybe they do not exist in any field, not even in the Math and sciences 
category. Quantum Physics, for example, knocked down the precepts 
of Classical Physics, with its logic based on the contradictions against 
reality. One of its main names, Werner Heisenberg, who published 
The Uncertainty Principle, used to say: “In the history of Human 
thinking, the most fertile developments occur, in general, when two 
complete opposites meet each other. [...] and may only expect to see 
the  new and stimulating progresses.” This is valid for Physics and for 
any other area of knowledge.
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Who would imagine that the beat of the work songs of the American slaves, sung to the rhythm of the axe and hoe, would be the precursor of 
every American rhythm? And it would be mixed with blues, ragtime and spirituals and would give birth to jazz in the fertile land of the Creole 
culture of New Orleans. And from there jazz became integrated into the world for being more than a musical gender, a language, a certain 
way of playing any music. According to musician and guitar player Daniel Daibem, the jazz musician is a collector of words: the chords.       
And the scat that mystifies us so much only exists because there are the rules that determine the swing. 

That equation fascinates us. The structuring open rule for creative freedom. The academic knowledge that supports the innovative discourse. 
The individual interpretation to the light of the General Theory of Law. Consolidated knowledge put on debate. Those are the concepts that 
guided the creation of the Instituto Tributário, a non-profit association inaugurated in 2015.

Satellite dishes and ‘capoeira’

That institute was created to contribute to the development of 
society from the evolution of tax science so that the application 
of a fairer and more balanced fiscal policy favors the birth of an 
environment conducive to entrepreneurship and generation of 
income and wealth.

That institute has also the mission to spread knowledge that 
we build in our law firm’s daily routine, based on good practice 
and a very strong theoretical model. The program, open to 
everyone, will offer courses, meetings, seminars, round tables 
and lectures, with the contribution of people with most diverse 
expertise, including highly knowledgeable ministers, judges, 
public agents and company officers. 

We want the Instituto Tributário to be a place for debate, where 
the government comes to speak about taxation and is willing 
to debate the legality of taxes. We want it to be a forum for 
discussion, towards an effective political and social engagement. 
We want it to be a place for the intellectual production and for 
the promotion of publishing books with innovative points of view. 
We want it to be a place for continuing education where people 
can brush up their knowledge, in a country with an extremely 
complex system, which needs professionals with a strong 
capacity for critical analysis and understanding complexity.
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In Morin’s view, we exercise our citizenship when we act and participate 
in the decision-making, when we are effectively political and demo-
cratic, when we take sides and take a critical and creative position in 
the space we occupy, when we choose – and, by choosing, we love.

This reflection on the action taken before the challenges of our time 
is, in reality, a great reflection on ethics, which is directly connected 
to the increase in the sense of responsibility. For Morin, the moral act 
will always be an individual act of reconnection: “Without a doubt, 
there is an ethical duty of the individual to himself/herself, to his/
her honor, his/her dignity and to others. But there is also an ethical 
duty to society to which we belong and which makes us citizens”.

When we decided to be a Tax Law boutique, we chose to build 
knowledge for our clients’ success, without ever ignoring the 
broader effects and consequences of our discourse. We defend our 
client’s cause in a certain political, social and economic context, 
and, at the same time, we defend the moralization of relations that 
influence the practice of law and affect the society as a whole. When 
identical cases are judged differently, we all have an ambivalent 
result, something like individual success and a collective failure. 

This complexity includes being able to think well, write well and 
being able to hold arguments. And our contribution for society 
passes through the protection of the objective trust and good faith, 
in order to increase the level of discussions and guarantee that the 
rules always prevail over other interests.

In 1991, Gilberto Gil recorded the song ‘Parabolicamará’. On the 
album’s back cover, there is a photo of his daughter carrying on 
her head, as the traditional way from African and Brazilian women, 
a basket in antenna shape. ‘Parabólica’ is the Brazilian term for the 
satellite dish, which is seen everywhere, even in the most isolated 
places in Brazil, indicating the diffusing aspect of globalization. 
‘Camará’ is how the capoeira players call their partners in the singing 
and dancing. ‘Parabolicamará’ is the joint of these two words into one. 
And in each turn, the world becomes more miscigenated, and the 
culture is mixed. And, according to Gil, the most valuable thing we get 
from this is the “possibility of overcoming our immediate meanness 
and giving a more cosmic dimension to our actions in society”.

Five years ago, we implemented t
he Jeans Day, with 

the double proposition of involv
ing our employees 

in a social cause and financiall
y supporting the 

activities carried out by TUCCA 
- Associação para 

Crianças e Adolescentes com Cânc
er,

whose challenge is to increase t
he rates of

survival and improve the quality
 of life of

children with cancer. On Jeans D
ay, every last 

Friday of the month, employees c
an wear jeans

to work, provided they make a do
nation.

At the end of the year,

the office doubles the amount co
llected

and donates the money to the ins
titution.

Since 2008, we account everythin
g

we consume in our operational ac
tivities;

from paper to disposables, from 
power to fuel, 

including any type of trips and 
daily commute by 

our collaborators. All this was 
transformed into 

1,947 trees planted in Permanent
 Protection Areas 

(PPAs), making our office Carbon
 Free.
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