ANO III

"Navegar e preciso;
viver nao e preciso."

Fernando Pessoa, poeta

"To sail is necessary;
to live is not."
Fernando Pessoa, poet
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ara navegar pela imensidão azul dos oceanos, antes da
descoberta da bússola, os antigos navegadores se orientavam
pelo céu, as marés e o vento. Eles consultavam o sol e as estrelas
para estimar a localização da embarcação e, quando as nuvens
ocultavam a visão, se orientavam pelas vagas oceânicas longas e
regulares, produzidas por ventos constantes. Muitos só navegaram
mantendo terra firme à vista, mas outros marujos, mais corajosos,
superaram seus temores e rumaram para o mar aberto.
Em 800 a.C., os Fenícios �navegavam pelo mar Mediterrâneo
utilizando embarcações movidas a remo que contavam com uma
vela quadrada em um único mastro. Já a navegação atlântica
teve impulso durante os séculos XV e XVI, quando os ibéricos,
principalmente os portugueses, lançaram-se nos oceanos para
descobrir uma nova rota marítima para as Índias.
A Escola de Sagres, fundada pelos lusitanos, foi um importante
centro de ensino da arte náutica, que reunia mareantes,
cosmógrafos e cartógrafos, aliando o conhecimento dos
doutores da época com a prática dos hábeis marinheiros no
desenvolvimento de novos métodos para navegar. Honoráveis
descobridores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama se
formaram em Sagres. Foi aí que se deu o período das Grandes
Navegações e Descobrimentos Marítimos.
E assim, a cada novo descobrimento, novas estrelas eram
incluídas nos compêndios da astronomia. Mapeada, a Terra
deixava de ser um mistério, as ciências náuticas foram
aperfeiçoando-se e, se antes a um navio era possível navegar
apenas às margens da costa, logo os navegadores foram dotados
de conhecimentos que permitiram que os navios se localizassem
em pleno alto mar, sem perderem seu curso.
Atualmente, bússolas giroscópicas indicam o norte sem uma
agulha magnética e o Sistema de Posicionamento Global, GPS,
pode mostrar a localização exata de qualquer lugar com um
simples toque em um botão. A navegação tornou-se uma ciência
exata e os antigos marinheiros, verdadeiros heróis.
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          o navigate through the blue vastness of the oceans, before
the discovery of the compass, the ancient navigators guided themselves using
the sky, tides and wind. They consulted the sun and stars to estimate the
location of the vessel and, when the clouds obscured their view, they were
guided by long, regular ocean waves produced by constant winds. Many
sailors just sailed keeping land in sight, but other sailors, more courageous,
overcame their fears and headed out to open sea.
In 800 BC, the Phoenicians sailed the Mediterranean Sea using boats powered
by oars that relied on a square sail on a single mast. Navigation in the
Atlantic took off over the fifteenth and sixteenth centuries when the Iberians,
particularly the Portuguese, cast themselves to the oceans in order to discover
a new route to India.
The Sagres School, founded by the Lusitanian, was an important center for
marine art education, bringing together sailors, cosmographers and
cartographers, combining the knowledge of the doctors of that period with the
practice of skilled sailors in the development of new methods to navigate.
Honorable discoverers like Christopher Columbus and Vasco da Gama
graduated from Sagres. It was there that the period of the Great Navigation
and Maritime Discovery begun.
This way, with every new discovery new stars were included in astronomy
textbooks. As it was mapped, the Earth was no longer a mystery. Marine
science had been perfecting itself, when before ships could only sail along the
coast, sailors became equipped with knowledge allowing the ships to be orient
themselves in the high seas, without losing their courses.
Currently, gyrocompasses indicate north without a magnetic needle and the
Global Positioning System, GPS, can pinpoint the exact location of any place
with a simple touch of a button. Navigation has become an exact science and
the old sailors, true heroes.
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m nossa primeira edição, o jogo de xadrez foi a metáfora
usada para traduzir as estratégias e táticas de um escritório que
acabava de ser constituído. Na segunda, escolhemos a música
para mostrar o ritmo de crescimento do escritório, a ampliação do
nosso espaço físico e a abertura do braço de Brasília. Era o início
da consolidação de nossa marca.
Agora, utilizamos a navegação, ciência e arte de planejar e
executar uma viagem de um ponto de partida até seu ponto
de destino, como inspiração para o tema deste terceiro anuário
do escritório de advocacia Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz
Advogados, que tem a bordo uma tripulação experiente, que
navega com o entusiasmo e a determinação dos grandes
navegadores.
Nossa história já se tornou grandiosa. Em 2007 nos lançamos ao
mar e, em pouco tempo, já navegamos milhares de quilômetros,
firmando a nossa bandeira em territórios nacionais e internacionais.
O reconhecimento dos procedimentos corretos para elaborar as
diversas tarefas em uma sequência própria de marinharia requer,
além de conhecimentos específicos e domínio dos instrumentos
básicos de navegação, muito treinamento e disciplina.
Como marinheiros em alto mar, aliando qualidade técnica e
dedicação, singramos as águas do Direito Tributário e
conquistamos ao longo do percurso a confiança de grandes
empresas, tanto brasileiras quanto internacionais.
Com o foco no cliente e mãos firmes no leme, fechamos nosso
terceiro ano de atuação. Nas páginas seguintes, convidamos você
a conhecer os mares já navegados.
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n our first edition, the game of chess was the metaphor used to translate the strategies and tactics of an office that had recently been appointed.
In the second, we chose the music to show the growth rate of the office, the
expansion of our physical space and the Brasilia branch opening. It was the
beginning of the consolidation of our brand.
Now, we use navigation, the science and art of planning and executing a
trip departure to destination, as inspiration for the theme of this third yearly
publication of the Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm, which
has on board an experienced crew who navigates with the enthusiasm and the
determination of major sailors.
Our history is already grand. In 2007 we cast ourselves out to sea and in
little time we sailed thousands of miles by planting our flag on national and
international territories.
Recognizing the correct procedures to prepare the various tasks in a proper
sequence of seamanship requires in addition to specific knowledge and
mastery of the basic tools of navigation, a lot of training and discipline.
Just as sailors at high sea combined technical expertise and dedication,
we sail the waters of tax laws and, along the way we acquire the trust of
large companies, both Brazilian and international.
Focusing on clients and with a steady hand at the helm, we closed our
third year of operation. On the next pages we invite you to become familiar
with the seas already navigated.
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Ancorando Projetos

m sua primeira grande aventura, a Família Schürmann
passou dez anos no mar, navegando pelos oceanos Atlântico,
Pacífico e Índico. Eles conheceram lugares como Barbados,
Galápagos, Bora Bora, Madagascar e entraram em contato com
uma riquíssima diversidade paisagística, cultural e humana. Para
tornar o sonho possível, a preparação foi longa e exigiu grandes
esforços: foi necessário que a família dedicasse um ano de
planejamento para cada ano passado no mar.
O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados,
após mais um ano de muito planejamento e investimentos para
manter suas embarcações em uma rota de crescimento perene
e sustentável, chegou ao porto das consolidações, ancorando
projetos de administração, gestão e tecnologia.
Em 2008, implantamos um plano de carreira para os advogados
e colaboradores, tendo como fatores determinantes para o
crescimento dos profissionais na empresa o conhecimento,
a competência técnica e a excelência operacional. Este ano,
elegemos a excelência operacional como a norteadora no
desempenho de nossas atividades.
Como faroleiros, guiando os navegantes milhas e milhas à frente,
em 2010 estruturamos um sólido plano de carreira e de aposentadoria para os sócios, definindo regras claras de participação e
sucessão, que contemplam uma visão do escritório para as
próximas décadas. Acreditamos que pessoas satisfeitas e seguras
com seus projetos de vida garantem o clima de bordo e tornam o
ato de navegar, além de tecnicamente preciso e seguro, também
prazeroso.
Como velejadores manobrando a favor do vento e da correnteza,
procuramos alinhar o propósito institucional aos propósitos de
nossos profissionais e de nossos clientes, navegando por uma
rota firme e coesa, que já conta com uma tripulação fixa de 39
colaboradores, e mais de R$ 10 bilhões em passivo de clientes
administrado pelo escritório.
Com muito planejamento e dedicação, em 2010 obtivemos um
aumento de 41,3% no faturamento em relação ao ano anterior,
consolidando o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz
Advogados como um porto seguro dentro das águas do Direito
Tributário.

Anchoring Projects
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n its first adventure, the Schürmann Family spent ten years sailing the
Atlantic, Pacific and Indian Oceans. They toured places like Barbados,
Galapagos, Bora Bora, Madagascar and came into contact with a rich
diversity of landscape, culture and humanity. To make the dream possible,
the preparation was extensive and required huge efforts: the family devoted
a year of planning for each year spent at sea.
The Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm, after another year of
hard planning and investment to keep their ships on a course of continuing and
sustainable growth, reached the port of consolidations, anchoring projects of
administration, management and technology.
In 2008, we established a career path for lawyers and staff, making knowledge,
technical expertise and operational excellence determining factors for the
growth of professionals in the business. This year, we elected selected
operational excellence as guidance in performing of our activities.
As a lighthouse guiding sailors miles and miles ahead, this year we created a
solid career retirement plan for our partners, setting clear rules of participation
and succession, which include a vision of the office for the coming decades.
We believe that people who are satisfied and feel secure in their life’s projects
guarantee a good atmosphere on board and make the act of sailing
pleasurable, as well as technically accurate and safe.
Like the sailors maneuvering the wind and currents, we seek to align our
institutional goals with the goals of our professionals and our clients, navigating
through a steady and cohesive course. Our crew already has 39 full time
associates and over R$10 billion in liabilities from clients managed by the office.
Through much planning and dedication, in 2010 we achieved a 41.3% increase
in earnings compared to the year before, consolidating the Souza, Schneider,
Pugliese and Sztokfisz Law Firm as a safe port in the waters of tax law.

A

Tripulação Sincronizada
Synchronized Crew

parelhos como a bússola, o sextante, o cronômetro,
o radar e o Sistema de Posicionamento Global, que permitem
auxiliar com exatidão a posição de uma embarcação sobre o mar,
estão entre os maiores avanços científicos da humanidade.
A tecnologia possibilita maior agilidade e segurança no deslocamento de uma embarcação, assim como no ambiente corporativo.
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onduzir uma embarcação no mar exige um perfeito e
sincronizado trabalho em equipe.
Organizadas em três grandes células dentro da área do Direito
Tributário (Consultivo, Contencioso Administrativo e Contencioso
Judicial), nossas equipes interagem em um ambiente físico aberto,
concebido com divisórias transparentes, que favorece a integração
necessária para a realização de trabalhos colaborativos e para a
criação de soluções inovadoras para todos os clientes.
Com o suporte de uma empresa especializada na formatação de
Modelos de Gestão, continuamos realizando anualmente uma
Avaliação 360 graus envolvendo todos os colaboradores.
Ademais, neste ano colocamos nosso Balanced Scorecard, BSC,
em prática, alinhando o desempenho de cada profissional com a
visão da empresa por meio de metas, objetivos, planos de ações
e indicadores que permitem o controle e acompanhamento dos
resultados esperados.
E assim, sincronizando toda a tripulação com os propósitos
estabelecidos, do timoneiro ao proeiro, aprumamos continuamente
nossas velas e navegamos com entusiasmo e confiança, cada dia
mais próximos da concretização de sermos o melhor escritório de
Direito Tributário do Brasil.
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uiding a ship at the sea requires perfect and synchronized teamwork.

Organized into three large cells within the area of tax law (Advisory,
Administrative Litigation and Judicial Litigation), our teams interact in an open
physical environment, designed with glass walls, that facilitate the integration
necessary to conduct collaborative work and to create innovative solutions to
every client.
With the support of a company that specializes in formatting Management
Models, we continue to pursue an annual 360-degree Assessment involving
all associates.
Moreover, this year we put our Balanced Scorecard (BSC) in practice,
aligning the performance of each professional with the company’s vision
through goals, objectives, action plans and indicators that allow control and
monitoring of outcomes.
In this manner, synchronizing all the crew to the established goals, from the
steersman to bowman, we continually set our sails in position and sail with
enthusiasm and confidence, each day nearing the achievement of being the
best Tax Law Firm in Brazil.

Focados na excelência operacional desde a abertura do escritório,
com investimentos contínuos em sofisticados programas de
tecnologia de gerenciamento e segurança das informações,
neste terceiro ano de atuação incrementamos todos os processos
de digitalização, objetivando o alinhamento com os tribunais.
Com maior facilidade de acesso seguro aos documentos que
trafegam no escritório, obtida pela implantação bem-sucedida
do Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED), ficamos ainda
mais ágeis no atendimento ao cliente. Em 2011, com um novo site
mais moderno e funcional, o cliente poderá ter acesso ao status
de seu processo e, em um segundo momento, visualizar todos os
procedimentos relativos ao andamento do seu caso.
O compartilhamento de informações do escritório de São Paulo
também se estendeu ao escritório de Brasília, com a instalação
de um link dedicado que integrou efetivamente nossas duas
estratégicas bases de atuação. O escritório de Brasília é cada
vez mais procurado para a realização de trabalhos que requerem
especialização em Direito Tributário e forte atuação perante o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, bem
como com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Amantes e profissionais do mar sabem que a manutenção e a
constante vigilância com todas as partes da embarcação têm
de ser sistemáticas e consistentes para a perfeita operação da
embarcação.
Também com essa visão, e validando uma política de investimentos constantes em capital humano e tecnológico, estreitamos
nossa parceria com uma empresa de Tecnologia da Informação
que está integrada ao cotidiano do escritório e vai aprimorar dia a
dia nosso sistema, já tendo em vista a obtenção de certificação na
norma ISO 20.000 para os processos internos de informática.

Navegando com Tecnologia de Ponta
Navigating Using the Latest Technology
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evices like the compass, sextant, chronometer, radar and Global
Positioning System, which allow us to accurately position of a vessel at sea,
are among the most important scientific achievements of humanity. Technology
enables greater agility and security in the displacement of a vessel, as well as
in the corporate environment.
Focused on operational excellence since opening the firm by continually
investing in sophisticated programs of management technology and
information security, in this third year of operation we improved all digitizing
processes, aimed at bringing ourselves into line with the courts.
With easier access to documents moving within office, obtained by the
successful implementation of Electronic Management of Documents (EMD),
we became even quicker and more responsive clients. In 2011, with a new
website more modern and functional, the client may access the status of their
case and, at the same time visualize all the procedures related to the progress
of their case.
Sharing information from the São Paulo office was also extended to the office
in Brasilia with the installation of a dedicated link that effectively integrated our
two strategic bases of operations.
The demand for Brasilia office has increased for cases that require expertise in
tax law and strong representation before the Supreme Court and the Superior
Court of Justice, as well as the Administrative Counsel of Fiscal Resources
(CARF, in Portuguese).
Sea lovers and professionals know that the maintenance and vigilance
concerning all parts of the vessel must be systematic and consistent for the
perfect operation of the ship.
Also with this view and reinforcing our policy of constant investment in human
capital and technology, we expanded our partnership with an information
technology company integrated into the routine of the office, which will improve
our system day by day in order to obtain an ISO 20,000 certification to the
internal IT processes.

Porto de Conhecimento e Especialização
Port of Knowledge and Expertise

C
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omo o navegador respira o mar, nós respiramos Direito
Tributário e estamos focados diariamente nessa realidade.
Não somos um navio imenso, de movimentos lentos, mas uma
embarcação que reúne o conforto de um iate de cruzeiro e a
agilidade de um veleiro de competição, e que guarda um outro
diferencial: todos os passageiros são recebidos e acompanhados
até o seu destino pessoalmente pelos donos do barco.
O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados
tem se diferenciado por aliar a estrutura de uma grande empresa
com a prática de uma advocacia de boutique, com alto grau de
especialização, que permite acompanhar cada cliente durante
todo o processo de resolução de suas questões, do atendimento
até a entrega dos trabalhos. Nessa proximidade com o cliente,
fortalecemos vínculos de confiança e construímos parcerias
duráveis.
Para atualizar nossos clientes sobre novas legislações e assuntos
relevantes do universo tributário, pelo terceiro ano mantivemos
nosso compromisso inicial: transmitir conhecimento por meio de
Memorandos Informativos e Notas Tributárias.
Tendo como característica o aprimoramento profissional por meio
da busca e da produção de conhecimento, além da constante
participação em seminários e congressos, este ano publicamos
o ensaio Adequada Técnica Legislativa e a Justa Tributação da
Renda que expõe, com exemplos, algumas técnicas legislativas
firmadas para harmonizar os interesses comerciais e fiscais.
A produção dos sócios também se faz presente na obra
Planejamento Tributário e o “Propósito Negocial”, coordenada por
Luís Eduardo Schoueri.

“Sem a matemática, não poderia haver astronomia; sem os recursos maravilhosos da astronomia, seria completamente impossível a navegação.
E a navegação foi o fator máximo do progresso da Humanidade.” Manuel Amoroso Costa, matemático
“Without mathematics, there could be no Astronomy, without the wonderful resources of Astronomy, it would be completely impossible to navigate.
And navigation was the main factor of human progress.” Manuel Amoroso Costa, mathematician

A ênfase no desenvolvimento do capital humano por meio da
expansão do saber, da atualização científica e dos treinamentos
intensivos marcaram o rápido crescimento do escritório, que já é
reconhecido pelo mercado por seu alto nível de conhecimento e
inovação.
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s sailors breathe the sea, we breathe tax law and focus on that
reality every day. We are not a huge and slow moving ship but a vessel that
combines the comfort of a yacht with the agility of a competition sailing ship.
This includes another difference: every passenger is greeted and escorted
personally to their destination by the owners of the ship.
The Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm has differentiated
itself by combining the structure of a large firm with the practice of a highly
specialized small law firm, allowing us to accompany each client throughout
the process of resolving their issues: from the receptionist until delivery of the
work. By remaining close to our clients, we strengthen bonds of trust and build
lasting partnerships.
In order to update our clients about relevant new laws and tax issues, during
this third year we maintained our original commitment: to transmit knowledge
through Memorandums and Tax Bulletins.
We focus on professional improvement through the pursuit and building of
knowledge, and constantly participate in seminars and conferences. This year
we published the essay Adequate Legislative Technique and Fair Income
Taxation that expounds some tested legislative techniques to harmonize
commercial interests and taxation. The partners’ participation can also be
found on the book Tax Planning and “Negotiating Purpose”, coordinated by
Luís Eduardo Schoueri.
The emphasis on human capital development through knowledge building,
scientific updates and intensive training, marked the rapid growth of a firm that
is already known in the market for its high level of knowledge and innovation.

Novas Travessias Oceânicas e a Conquista de Mares Internacionais
New Ocean Crossings and Conquering International Seas
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travessar oceanos nunca foi uma tarefa fácil. Além
da experiência do capitão, da sincronia da tripulação e de
conhecimentos de meteorologia, oceanografia, astronomia e
navegação eletrônica, para realizar uma travessia com segurança
é necessário conhecer as normas internacionais de navegação e
as cartas náuticas dos países aonde se pretende navegar.
As projeções do FMI e da Economist Intelligence Unit (EIU)
apontam que o PIB brasileiro deve manter o ritmo de crescimento
acima dos 4% ao ano até a segunda década do século XXI. Vários
estudos e pesquisas também mostram que o Brasil será a quinta
maior economia do mundo até 2030.
Grande parte desse crescimento está relacionada ao comércio
internacional, e envolve questões tributárias importantes tanto para
as empresas nacionais que estão se internacionalizando como
para os conglomerados estrangeiros que procuram oportunidades
de negócios no Brasil. O escritório Souza, Schneider, Pugliese
e Sztokfisz Advogados acompanha esse crescimento de perto e
está preparado para atuar nessas negociações.

Nas águas do Direito Internacional, os ventos sopram a nosso
favor. Temos experiência com diferentes culturas de tributação,
mestrados na University of London, na Universidad de Salamanca
e na University of Florida, reconhecidos como os melhores cursos
de tributação internacional. Somos membros de associações e
institutos como o International Fiscal Association, IFA, e a Câmara
Suíça de Comércio (Swisscam).
Este ano, participamos do 64th Congress of the International
Fiscal Association, IFA, em Roma, um dos encontros de maior
prestígio dos profissionais de impostos do mundo, que apresenta
os principais estudos sobre leis internacionais e tendências do
universo da tributação.
Com uma visão estratégica dos principais modelos de tributação,
podemos indicar os melhores caminhos para que clientes
estrangeiros ou nacionais alcancem seus objetivos em operações
internacionais, minimizando riscos e otimizando resultados.
Aliando um profundo conhecimento sobre os tratados estrangeiros
a uma sólida rede de contatos com advogados e a administração
pública de diversos países, o escritório Souza, Schneider, Pugliese
e Sztokfisz Advogados vem ganhando reputação no exterior e
conquistando os mares do mundo – apenas em 2010, nossa carteira
de clientes internacionais teve aumento aproximado de 30%.
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rossing oceans has never been an easy task. Besides the captain’s
experience, synchronization of the crew and knowledge of meteorology,
oceanography, astronomy and electronic navigation, in order to make a safe
crossing one must know international standards of navigation and nautical
charts of the countries where you want to navigate.

In the waters of International Law, winds are blowing in our favor. We have
experience with different tributary cultures, master degrees from University of
London, Universidad de Salamanca and University of Florida, which are known
as the top courses in international taxation. We are members of associations
and institutes like the International Fiscal Association (IFA) and the Swiss
Chamber of Commerce (Swisscam).
This year, we attended the 64th Congress of the International Fiscal Association
(IFA) in Rome. This is one of the most prestigious gatherings of tax professionals
in the world, in which the main studies on international laws and trends in the
world of taxation are presented.

Projections by the IMF and the Economist Intelligence Unit (EIU) report that
the Brazilian GDP should keep its growth pace above 4% per annum, until the
second decade of the twenty first century. Various studies and surveys also
show that Brazil will be the fifth largest world economy by 2030.

Having a strategic vision of the main taxation models, we can indicate the best
ways for foreign and domestic clients to achieve their goals in international
operations, minimizing risks and optimizing results.

Much of this growth is related to international trade and involves important
tax issues for both domestic firms expanding internationally and for foreign
conglomerates seeking business opportunities in Brazil. The Souza,
Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm follows this growth closely and is
prepared to engage in such negotiations.

Combining a deep knowledge of foreign treaties to a solid network of contacts
with lawyers and government of various countries, the Souza, Schneider,
Pugliese and Sztokfisz Law Firm reputation is growing abroad and conquering
the seas of the world – in 2010 alone, our international client portfolio
increased approximately 30%.

Navegando a Favor dos Ventos
Sailing with the Wind
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m relatório da ONU aponta que o nível médio do mar vai
subir pelos próximos mil anos, alertando os governantes de todos os
países sobre a urgência de baixar as temperaturas médias globais
neste século.
Neste contexto, traçamos a rota do desenvolvimento sustentável
atentos aos valores que guiam a nossa advocacia, com atitudes
responsáveis em relação ao meio ambiente e às questões
trabalhistas e sociais; com isso, atraímos parceiros com mesmos
valores que os nossos e que também navegam na direção de um
horizonte mais azul para todos.
Investimos na qualidade de vida e no bem-estar no trabalho,
estimulando o desenvolvimento integral de todos os nossos
parceiros. Promovemos anualmente a participação dos advogados
e colaboradores em quatro maratonas, colocando um preparador
físico à disposição para uma avaliação geral da saúde e para
treinamentos antes da prova.
Iniciamos o Jeans Day, uma ação que além de contribuir para um
clima de descontração no escritório, apoia causas sociais:
na última sexta-feira de cada mês, os colaboradores que
quiserem trabalhar trajando calças jeans depositam um valor de
livre escolha em uma urna. Ao montante aferido ao final do ano,
o escritório acrescenta outro montante de mesmo valor, e essa
soma é entregue a uma ONG.

Em 2010, o valor arrecadado foi doado à Fundação Lia Maria
Aguiar, que promove a inclusão socioeconômica, educacional
e cultural de pessoas situadas nas faixas de renda mais
desfavorecidas da sociedade.
Como parte da nossa filosofia de gestão, evitamos desperdícios
durante a rotina de trabalho e, desde a abertura do escritório,
participamos do CarbonFree, um projeto de compensação das
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) relativas à operação
anual do escritório. Para compensar as emissões deste ano,
plantamos 267 árvores em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e ciliares degradadas, localizadas dentro dos limites do
bioma mata atlântica.
Assim, singramos pelos mares do nosso ofício, vencendo oceanos
unidos pela paixão e pela determinação de sermos os melhores
naquilo que fazemos, crescendo de forma sustentável e certos de
que nosso esforço e dedicação nos mantêm na rota da construção
de uma empresa sólida o suficiente para perdurar pelas próximas
décadas.
Que as futuras gerações possam levar a bandeira do escritório
Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados adiante,
desfrutando dos mares, das florestas e de tantas outras
maravilhas da nossa grandiosa natureza.
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UN report indicates that the average sea level is going to rise
during next thousand years, alerting rulers of all countries to the urgency of
lowering global average temperatures in this century.

In 2010, the amount collected was donated to Lia Maria Aguiar Foundation,
which promotes the socioeconomic, educational and cultural inclusion of those
part of the poorest income groups in society.

In this context, we trace the route of sustainable development attentive to
the values that guide our advocacy with responsible attitudes towards the
environment, labor and social issues. Thus, we attract partners with our same
values who also sail toward a clearer horizon for all.

As part of our management philosophy, we avoid wastefulness during the work
routine. Since opening the office we participate in the “CarbonFree”, a project
of offsetting emissions of greenhouse gases (GHGs) related to the annual
operation of the office. To offset this year’s emissions, we planted 267 trees in
Permanent Preservation Areas (PPAs) and degraded riparian areas located
within the boundaries of the Atlantic Forest.

We invest in quality of life and well-being at work, stimulating integral
development of all our associates. Annually, we promote the participation
of lawyers and staff in four marathons, making a trainer available for health
checkups and training before the race.
We came up with “Jeans Day”, a move that besides contributing to a relaxed
atmosphere in the office also supports social causes: the last Friday of each
month, associates who would like to wear jeans to work, will deposit a donation
of their choice in an urn. At the end of the year the money is collected and the
firm will match that amount, donating it to an NGO.

In this fashion, we sail through the seas of our profession conquering oceans.
We are united by the passion and determination to be the best at what we do,
growing sustainably and confident that our effort and dedication will keep us
on the path to build a solid company that will last for decades.
Future generations may carry the flag of Souza, Schneider, Pugliese and
Sztokfisz Law Firm forward, enjoying the sea, the forests and many other
great wonders of our nature.

Visao
Ser o melhor escritório de Direito Tributário do Brasil.

Missao
Criar soluções inovadoras para problemas complexos relativos
à Tributação de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, de forma
personalizada, segura, ágil e comprometida com o resultado.

Valores
Foco permanente no cliente.
Gostamos do que fazemos.
Orientar as ações pela competência, integridade e confiança.

Vision
To be the best tax law firm in Brazil.

Mission
To create innovative solutions to complex problems related to the
taxation of individuals and businesses, in a personalized, secure,
agile manner, dedicated to results.

“A partir de um certo ponto não há mais qualquer possibilidade de retorno. É exatamente esse o ponto que devemos alcançar.” Franz Kafka, escritor
“From a certain point there’s no possibility of return. This is exactly the point that we must achieve.” Franz Kafka, writer

Values
Continuous focus on client.
We like what we do.
Guide our actions by competence, integrity and trust.

Chega de Ditadura Fiscal

Enough of Fiscal Dictatorship

O Brasil precisa navegar rumo à simplificação da legislação tributária,
com maior transparência das opiniões relacionadas à aplicação da legislação que rege o assunto.

D

iversas autuações fiscais vêm causando alvoroço entre
empresários e operadores do Direito Tributário. Em geral, são casos
em que se discute a validade das operações tidas como simuladas,
vez que realizadas com o único propósito de se deixar de pagar
tributos.
Exemplos desses casos são as operações chamadas de “casa
e separa”, “incorporação às avessas”, aquelas relacionadas
à dedutibilidade da despesa com amortização de ágios
fundamentadosexclusivamente na perspectiva de rentabilidade
futura dos investimentos, reestruturações internas entre empresas
de mesmo grupo e dedutibilidade das despesas com o pagamento
de remuneração de debêntures com participação nos lucros das
empresas, dentre outras.
O que mais impressiona ao se analisar esses casos é a forma
muitas vezes adotada pelas autoridades brasileiras na constituição
desses créditos tributários, tratando de maneira generalizada os
contribuintes como contraventores e transferindo para eles o dever
de fazer a prova de que as suas operações são lícitas, em vez de
provarem as supostas irregularidades dessas operações. Assim,
com base no dogma de que a operação teve como único objetivo a
economia de tributos (como se isso fosse, por si só, algum ilícito),
as operações são simplesmente desconsideradas exclusivamente
para fins tributários, ainda que sejam operações válidas para todos
os demais fins de Direito. Ademais, a ampla divulgação nos veículos
de imprensa desses fatos acaba por constranger os contribuintes
que, mesmo assessorados pelos seus consultores, auditores e
advogados, sentem-se inseguros em adotar determinadas posições
no momento de definir as suas estratégias empresariais.
O que reforça essa insegurança é o fato do Fisco não mais divulgar
de maneira aberta, pública e transparente, sua opinião acerca da
aplicação da legislação tributária em diversas situações, como
era feito no passado por intermédio dos chamados Pareceres
Normativos, que garantiam a todos os operadores do Direito
Tributário uma segurança em saber qual o pensamento do Fisco
acerca de determinada matéria, permitindo que os contribuintes
pudessem se organizar em conformidade com esse pensamento.

Brazil Needs to Navigate Towards the Simplification of Tax Laws with Greater Transparency of Opinions
Related to the Application of Legislation Governing the Matter.

Hoje, o que as autoridades fiscais muitas vezes praticam é o que
vem sendo apelidado de “planejamento fiscal às avessas”: as leis
são publicadas, o Fisco não se manifesta sobre como interpreta a
aplicação dessas leis e, posteriormente, as aplica com a interpretação que sempre permite uma maior arrecadação. Com isso,
o contribuinte vira refém dessa desenfreada ânsia arrecadatória.
Contudo, o Brasil é um país livre e democrático e não há sentido
em se dar voz a essa verdadeira ditadura fiscal, pelo que devemos
todos navegar em sentido contrário a essa maré e exigir dos nossos
governantes uma maior transparência fiscal, representada pelo
posicionamento público e rápido por parte do Fisco acerca de como
ele interpreta a aplicação das leis nos mais diversos casos que
surgem, como um dia já ocorreu aqui no Brasil.
Essa atitude de tentar condenar operações juridicamente válidas,
com a ampla e equivocada divulgação de informações junto à
opinião pública, é gravíssima e se assemelha ao que fizeram
regimes ditatoriais passados, que a pretexto de salvaguardarem
o interesse dos países nos quais foram instalados, manipulavam
fatos e desconsideravam os atos jurídicos perfeitamente realizados
pelos contribuintes para se apropriarem indevidamente de seus
patrimônios.
Contudo, ainda que questionável fosse tal postura, nesses regimes
havia previsões constitucionais e legais para tanto, criadas por
ditadores cruéis e insanos. No Brasil não há norma que suporte
essa atitude. Os nossos agentes públicos devem tomar o adequado
cuidado com as análises que estão sendo publicamente divulgadas
e saber segregar o joio do trigo. Cada caso deverá ser tratado de
forma individualizada e será a pormenorizada e isenta análise dos
fatos que determinará a hipótese de ocorrência, ou não, da suposta
simulação.
Ainda, para que se evitem arbitrariedades e subjetivismos, é
preciso que voltemos a ter publicamente divulgadas as opiniões dos
órgãos das administrações tributárias sobre os fatos que ensejam a
tributação. Que voltem os Pareceres Normativos!
Igor Nascimento de Souza,
Sócio do escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

S

everal tax assessments have been causing commotion among
businessmen and tax law practitioners. In general, these cases related to the
validity of operations taken as simulated, since their sole purpose is to avoid
paying taxes.
Examples of these cases are transactions called “wed and separate,”
“incorporation in reverse,” those related to the deductibility of expenses with
amortization based solely on the prospect of future profitability of investments,
internal restructuring among companies within the same group, deductibility of
expenditures on payment of remuneration of debentures with participation in
the company’s profits, among others.
The most impressive when analyzing these cases, is the manner frequently
adopted by the Brazilian authorities in setting up these tax credits. They
treat taxpayers generally as offenders and transfer to them the responsibility
to prove that their operations are legal, instead of themselves proving the
alleged irregularities. Thus, based on the dogma that the operation had the
sole purpose of the tax savings, as if this was illicit on its face, the operations
are simply disregarded for tax purposes, even if the operations are valid for
all other legal purposes. The extensive disclosure of these facts to the media
eventually embarrass the taxpayers who, even advised by their consultants,
auditors and lawyers, feel insecure in adopting certain positions when defining
their business strategies.
What reinforces this insecurity is that the Revenue Service does not disclose
more openly, publicly and transparently its opinion about the application of tax
legislation in various situations. This was done in the past through the so called
Normative Opinions, which guaranteed all tax law professionals confidence in
knowing what the Revenue Service thought about a specific subject matter,
allowing taxpayers to organize accordingly.

Today, taxation authorities often practice what has been called the “tax
planning in reverse:” the laws are published; the Revenue Service does not
disclose how it interprets the application of these laws; and then it applies
them with an interpretation that maximizes collection. This makes the taxpayer
hostage to such uncontrolled taxation greed.
However, Brazil is a free and democratic country and there is no sense in
yielding to this fiscal dictatorship. We all must sail away from this tide and
demand from our administrators greater fiscal transparency in the way of public
and fast posturing by the Revenue Service, regarding how they interpret the
law application in the various cases that may come up, as it once the practice
here in Brazil.
This attitude of publicly condemning legally valid operations with wide and
misleading information dissemination to the public is very serious and is similar
to that of dictatorial regimes in the past. These actions were taken based
on a pretext of safeguarding the interests of the countries they controlled,
by manipulating the facts and disregarding perfectly done judicial acts by
taxpayers in order to misappropriate their assets.
However, despite such posture being questionable, during these regimes there
were both constitutional and statutory provisions to do so that were created
by ruthless and insane dictators. In Brazil there is no such standard to support
this attitude. Our public officials should be careful in what analyses are being
released to the public and learn how to separate the wheat from the chaff.
Each case must be treated individually and the detailed and unbiased analysis
of the facts will determine the occurrence, or not, of the alleged simulation.
In order to avoid arbitrariness and subjectivism, it is necessary that the
opinions of tax administration bodies regarding the facts that lead to taxation
are publicly disclosed. Bring back the Normative Opinions!
Igor Nascimento de Souza,
Partner of the Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm

“Navegar é preciso; viver não é preciso.”

Viver não é necessário; o que é necessário é criar.
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.
Só quero torná-la grande,
ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a
(minha alma) a lenha desse fogo.
Só quero torná-la de toda a humanidade;
ainda que para isso tenha de a perder como minha.
Cada vez mais assim penso.

“To sail is necessary; to live is not.”
I want to own the soul of this saying,
transformed to match who I am:
To live is not necessary; to create is necessary.
I do not count on enjoying my life; I do not even think about it.
All I want is to make it grand,
even if for that my own body (and my soul)
is to become wood to feed this fire.
I want my life to belong to all humanity;
even if it ceases to be mine.
More and more, this is what I find.

Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue
o propósito impessoal de engrandecer a pátria
e contribuir para a evolução da humanidade.

More and more, I bring forth from the soul essence of my blood
the impartial goal of aggrandizing the nation and contributing
to the evolution of humanity.

É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.

This is how the mystic spirit of our Race has taken shape inside me.

Fernando Pessoa, poeta

Fernando Pessoa, poet

fotos/photos: João Caldas

Quero para mim o espírito (d)esta frase,   
transformada a forma para a casar como eu sou:
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