
ANO IV



Leonardo Da Vinci

"Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia."
"All that is reality Today was a dream Yesterday.”



The capability of man to make his dreams come true, reflected in the conquest 
of sky and space, is the theme we chose to illustrate the 4th edition of the year-
book from Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm.

The desire to fly and reach the stars is one of the most ancient human dreams.  
It is said that one of the first man’s attempts to fly happened in 400 B.C., when 
Archytas, an Ancient Greek thinker, built a wooden pigeon capable of flying for 
an approximate distance of 180 meters.
  
Later in time, Italian Leonardo da Vinci, regarded as one of the greatest minds in 
history, was fascinated by the phenomenon of flying. He made several drawings 
and detailed studies about flying machines, based on his observation of birds.

On October 19th, 1901, Brazilian Alberto Santos Dumont flew around the Eiffel 
Tower in an airship, and became known as the greatest aviator in the world. Five 
years later, after several studies and attempts, Dumont made his first flight in a 
motorized aircraft: the 14-Bis. In 1909, he built Demoiselle, the prototype for the 
modern airplanes.

In 1947, Chuck Yeager broke the sound barrier and, one decade later, 60 million 
people were flying from a continent to another, in big passenger jet airplanes.
After conquering skies, driven by enthusiasm and the impulse to exceed limits, 
man longed for the stars - and landed on lunar soil. 

Today, we discuss a return to the Moon and a manned travel to Mars. Space 
tourism is already a reality. 

     quando o sonho                      vira realidade
  when    a dream comes true

A capacidade de o homem realizar seus sonhos, expressa pela 
conquista do céu e do espaço, é o tema escolhido para ilustrar 
a quarta edição do anuário do escritório de advocacia Souza, 
Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados.

A vontade de voar e alcançar as estrelas é um dos sonhos mais 
antigos da humanidade. Acredita-se que uma das primeiras 
tentativas reais do homem voar ocorreu 400 anos a.C., quando 
Archytas, um estudioso da Grécia Antiga, construiu um pombo 
de madeira capaz de se manter no ar por cerca de 180 metros. 

Depois veio o italiano Leonardo da Vinci, considerado um dos 
maiores gênios da história que, fascinado pelo fenômeno do 
voo, produziu vários desenhos de máquinas voadoras e estudos 
detalhados, baseado na sua observação dos pássaros.

Em 19 de outubro de 1901, o brasileiro Alberto Santos 
Dumont contornou a Torre Eiffel em um balão dirigível, sendo 
reconhecido como o maior aeronauta do mundo. Cinco anos 
depois, após muitos estudos e tentativas, Dumont fez o primeiro 
voo em um artefato motorizado: o 14-Bis. E em 1909 chegou ao 
Demoiselle, o protótipo dos aviões modernos.

Em 1947, Chuck Yeager quebrou a barreira do som e, uma década 
depois, 60 milhões de pessoas já voavam de um continente a 
outro em grandes aviões de passageiros impulsionados a jato.

Depois de atingir o céu, tomado pelo entusiasmo de seus sonhos 
e o ímpeto de vencer limites, o homem desejou as estrelas – 
e pisou no solo lunar.

Atualmente, cogita-se a volta do homem à Lua e uma viagem 
tripulada para o planeta Marte. O turismo espacial já é uma 
realidade. 



Para manter a altitude do voo, o escritório optou por crescer de forma sustentável sem perder de vista o atendimento personalizado que 
caracteriza o seu serviço.

Com o aumento das demandas externas de trabalho (80,3% de crescimento no faturamento em relação ao ano anterior), o escritório continuou 
a investir na ampliação da sua estrutura física, que dobrou com a ocupação de mais um andar.

O escritório também ganhou novas salas para reuniões, workshops e um auditório com capacidade para cerca de 40 pessoas, reservado a 
debates e palestras sobre o direito tributário.

Dessa forma, além de abrir novos espaços para cursos de aprimoramento e atualização da equipe interna, o escritório estreita ainda mais sua 
relação com os clientes que, em reconhecimento ao compromisso com o resultado prometido, a cada ano entregam casos mais complexos 
aos seus cuidados.

To maintain our flight altitude, we have chosen to grow in a sustainable fashion, always keeping in sight the customization of our services.
 
Given the external work demands (a revenue growth of 80.3% in comparison to the previous year), we continued to expand our office’s physical facilities, which doubled 
with the acquisition of another floor.

The office has also gained new rooms for meetings and workshops, as well as a conference room for approximately 40 people, to hold debates and lectures about tax law. 
Besides having new spaces to offer continued education for our internal team, we have been strengthening our relationship with clients who, recognizing our commitment 
with results, bring us more complex cases each year.
 
In order to keep up with such growth and to maintain an effective performance before the Federal Supreme Court, the Justice Supreme Court, the National Congress,              
and the Administrative Council for Fiscal Resources, we have increased  the number of employees as well as the size of our Brasília’s site, which today consolidates              
our brand reputation as an important problem  solver before government offices.

           voando         cada vez                   mais alto       

  flying         higher

Os sócios do escritório apostaram no sonho da abertura de um escritório especializado em Direito Tributário que fosse referência no país e 
que pudesse oferecer um atendimento de boutique, com soluções inovadoras e focadas no negócio dos clientes.

Com planejamento, excelência na gestão do conhecimento e ações alinhadas o escritório fez sua decolagem,
chegando ao 4º ano de atuação voando em grandes altitudes. O que um dia foi sonho, enfim, virou realidade!

The office’s partners cherished the dream of opening an office specialized in Tax Law to be a reference in the country, and offer a customized service, with innovative 
solutions focused on the clients’ business.  With good planning, management excellence and aligned actions, our office took off,

and it is now flying high in its 4th year of operation. What was once a dream has finally become reality!



Na persistente busca da realização do seu objetivo de voar, Santos 
Dumont tornou-se um homem culto e dedicou-se aos estudos de 
física, eletricidade, química e mecânica. Em cerca de doze anos 
de atividades intensas (1898 a 1909), ele produziu um invento         
importante a cada seis meses. Sua rapidez de concepção e de 
produção de inovações tecnológicas foi extraordinária. Naquele 
período, concebeu, construiu e testou (com reais e constantes       
riscos de morte) dois balões, doze dirigíveis e três tipos de aviões, 
entre outros inventos e pesquisas.

Para o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz                           
Advogados é sempre um desafio atingir o objetivo de cada                      
cliente, entregando a melhor qualidade de prestação de serviços 
em matéria tributária, com soluções exclusivas.

Para alcançar esse resultado, o escritório procura manter a per-
sistência e o entusiasmo de toda equipe por meio de um consis-
tente plano de carreira, e de programas intensivos de estudos, 
aperfeiçoamento e integração, como a Avaliação 360 graus que 
acontece anualmente. 

Assim, em 2011 o escritório obteve altos índices de desempenho 
no que tange a orientação para clientes, gestão de conhecimento 
técnico, construção de rede de relacionamentos e desenvolvimento 
de trabalho em equipe.

Já a pesquisa de satisfação interna, realizada para avaliar o com-
prometimento organizacional da equipe, e que envolveu todos os 
níveis de cargos, revelou que os índices alcançados pelo escritório 
de advocacia Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados 
são equivalentes aos das melhores empresas para se trabalhar        
no Brasil.

Para manter esse clima, o escritório investiu na contratação de 
mais um profissional para cuidar exclusivamente da gestão de 
recursos humanos e acompanhar o plano de carreira – elemento 
fundamental de seu modelo de negócio – que este ano foi con-
solidado com a promoção de um dos advogados a novo sócio do 
escritório.

Também o investimento em cursos e benefícios para os                         
colaboradores do escritório foi ampliado. Este ano, seu valor                
bruto (somado a FGTS e demais tributos) atingiu a marca de 
22,5% das receitas do escritório.

Ainda, com foco não apenas na satisfação dos colaboradores, 
mas também em sua qualidade de vida, pelo quarto ano con-
secutivo reiterou-se o incentivo à prática de atividades físicas, 
promovendo quatro corridas corporativas. Também manteve-se 
o mensal Jeans Day, quando o uso de calças jeans é liberado     
dentro do escritório para os colaboradores, que depositam um 
valor de livre escolha em uma urna para doação. Ao término do 
ano, o escritório duplica o valor arrecadado e o entrega a uma 
ONG que promove inclusão social de pessoas das faixas de     
renda mais desfavorecidas da sociedade.

Na área ambiental, o escritório seguiu com as práticas respon-
sáveis com o meio ambiente, priorizando o compartilhamento 
de documentos em pdf para redução de papel, utilizando pa-
pelaria em material reciclado só quando necessário, evitando                    
desperdícios no escritório e participando do CarbonFree, projeto 
de compensação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
Este ano, para compensar a operação anual, plantou 350 árvores 
em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ciliares degra-
dadas dentro dos limites do bioma mata atlântica.

Coerentes com a sua filosofia de gestão, o escritório mantém 
uma equipe motivada, preparada para superar desafios e encon-
trar as melhores soluções na prestação de serviços jurídicos.      superando desafios        com entusiasmo



In his continuous pursuit of his flying goals, Santos Dumont became a        
knowledgeable man, dedicating himself to the study of physics, electricity, 
chemistry, and mechanics. For about 12 years of intense activities (1898 
– 1909), he came up with important inventions every six months. He was
extraordinarily fast at creating and producing technological inventions. During 
that period, he created, built and tested (with real and constant risk of death) two 
balloons, twelve airships, and three types of airplanes, among other inventions 
and research.

For Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm, accomplishing the      
objective of each client is always challenging, and we seek to achieve superior 
quality in the supply of tax-related services, with unique solutions. 

In order to achieve such results, our office seeks to keep the entire team persis-
tent and enthusiastic, by offering them a consistent career plan, intensive study 
programs, and qualification and integration. One example is our annual 360 
Degree Evaluation. 

Thus, in 2011, our office achieved high performance rates related to client guid-
ance, technical knowledge management, networking, and teamwork develop-
ment.

The internal satisfaction survey, carried out to evaluate the team’s organizational 
commitment in every position, has revealed that the rates achieved by Souza, 
Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm match those of the best companies 
to work for in Brazil.

To maintain this scenario, our office has hired a professional exclusively             
dedicated to manage human resources and monitor career planning – a key 
element in our business model – which has been consolidated this year with the 
promotion of one of our lawyers to partner.

overcoming           
        challenges      
   with enthusiasm

We have also raised investments in training and benefits for our employees.    
The total amount this year, including the FGTS and other taxes, has reached 
22.5% of the firm’s revenues. 

With this focus on both quality of life and employees’ satisfaction, we have been 
encouraging our staff to do physical exercises by promoting an annual corporate 
race for the fourth year in a row.  

Focusing on quality of life and employees’ satisfaction, we have encouraged our 
staff to do physical exercises by promoting an annual race for the fourth year in a 
row.   We also have our monthly Jeans Day, when the employees are allowed to 
wear jeans in the office and are encouraged to make a donation of any amount 
for charity purposes.  By the end of the year, our office doubles the total amount 
of their contribution, and donates it to an NGO dedicated to help those in need 
through social inclusion programs.  

In the environmental field, our office continues to adopt environment-friendly 
practices, such as prioritizing PDF documents over paper and using stationery 
made of recycled material - only when necessary - to avoid waste.

The company also participates in the CarbonFree project, an effort to reduce 
greenhouse gas emissions. This year, in order to compensate for the annual 
operation, the project has planted 350 trees in Permanent Conservation Areas 
and degraded areas inside the limits of the Rain Forest’s biome
. 
Following our management philosophy, our office keeps a motivated team,      
prepared to overcome challenges and find the best solutions when rendering 
law services.  



More than 300 years ago, Isaac Newton revealed the action and reaction           
principle, which has enabled the development of the technology used in rockets 
and spacecrafts.  In 1969, Apollo 11 astronauts landed on the Moon. After this 
accomplishment, dozens of non-manned missions have been sent to almost 
every planet in the solar system, except Pluto. This way, through knowledge 
transmission, man has fulfilled dreams that once seemed impossible.

The creation and transmission of knowledge are inherent in the work of Souza, 
Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm. The experience of our partners 
in producing and conveying knowledge in an academic manner contributes to 
building a structure suited to manage such knowledge and put a harmonious, 
highly-qualified team together. 

As we encourage professional development and continued education in and out 
of the office, our employees rely on our support to engage in post-graduation 
courses and internal research. We regularly promote lectures and study groups 
on important themes for the Tax Law field. 

Furthermore, in order to achieve excellence in knowledge management, our 
office continuously invests in technology aimed at information security and          
management. We have a system that enables us to integrate data and share 
content with the entire team, in a matter of seconds. 

This year, our first group of interns became part of the office’s professional 
team after graduating, thus consolidating our culture, value and unique work                
performance. 

By giving free reign to knowledge, our office has grown in a sustainable fashion, 
with excellent customer service, focusing on details and on an exclusive way to 
meet our clients’ needs.

Há mais de 300 anos, Isaac Newton revelou o princípio da ação e 
reação que permitiu o desenvolvimento da tecnologia utilizada nos 
foguetes e nas espaçonaves. Em 1969, os astronautas da Apollo11 
chegaram à Lua. Após esse feito, dezenas de missões não tripuladas 
já foram enviadas para quase todos os planetas do sistema solar, 
com exceção de Plutão. E assim, por meio da transmissão do saber, 
o homem concretizou sonhos que pareciam impossíveis.

A construção e a transmissão do conhecimento fazem parte da 
essência do trabalho do escritório de advocacia Souza, Schneider, 
Pugliese e Sztokfisz Advogados. A experiência dos sócios docentes 
com a produção e a transmissão do saber nos moldes da academia 
contribui para a construção de uma estrutura adequada para a 
gestão do conhecimento e para a formação de uma equipe coesa, 
altamente especializada. 

Mantendo uma política de incentivo ao aperfeiçoamento profissional 
e motivando a educação continuada dentro e fora do escritório, os 
colaboradores recebem apoio para realização de pós-graduações 
e pesquisas internas, com a promoção de palestras e grupos de 
estudos sobre temas avançados do Direito Tributário periodicamente. 
Ademais, para atingir a excelência na gestão do conhecimento,            
o escritório investe continuamente em tecnologia de gerenciamento 
e segurança de informações, contando com um sistema que permite 
integração de dados e compartilhamento de conteúdos, em fração 
de segundos, entre toda a equipe.

Este ano, a primeira leva de estagiários formados foi integrada ao 
corpo jurídico do escritório, consolidando a cultura, os valores e uma 
maneira própria de realizar os trabalhos.

Dando asas ao conhecimento, o escritório cresceu de forma 
sustentável, com um atendimento de excelência, fundamentado no 
cuidado com os detalhes e na forma diferenciada de concretizar a 
necessidade de cada cliente.

  knowledge’s        wings
 asas do saber



 presença  em outros universos
A cada ano, o escritório de advocacia Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados dá mais um passo em direção à interatividade 
com o cliente.

Alinhando-se com as mais modernas tendências de comunicação, em 2011 ingressou nas mídias sociais, fortalecendo sua imagem de 
escritório de advocacia contemporâneo, que compartilha experiências e se comunica com a sociedade, indo além das fronteiras dos 
livros e códigos. 

Também investiu na funcionalidade do website, melhorando sua navegabilidade e abrindo caminho para que em breve seja possível           
o acesso dos clientes ao andamento de seus processos. Por meio dos site e blog, com fóruns on-line e troca de comentários, abriram-se 
novos canais de comunicação com o mundo empresarial, com o mercado jurídico, clientes e estudantes do país e do exterior.

E, compartilhando sua produção e experiência com toda a comunidade, o escritório amplia a reflexão sobre a construção de leis mais 
justas que concretizam os princípios constitucionais, firmando a sua presença em outros universos.



 presence in other             universes
Each year, Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm takes a 
new step towards interactivity with clients. In 2011, in alignment with the 
most recent communication trends, the company engaged in social media                 
activities. 

By doing so, it strengthened its image as a modern law office, which shares             
experiences and communicates with the community, reaching beyond books 
and law codes.  

We have also improved our website functionalities, making enhancements 
so that our clients will be able to check the status of their processes in a 
near future.  

Through our website and blog, which have online forums and comments 
sections, we have been able to create new channels to communicate with 
the business world, the law market, our clients and Brazilian and foreign 
students.

By sharing our work and experience with the entire community, we foster 
reflection about the creation of fairer laws that put constitutional principles into 
practice. This enables us to consolidate our presence in different universes.



O projeto que culminou com o pouso da Apollo 11 no solo lunar 
em 20 de julho de 1969 foi o resultado de um conjunto de missões 
espaciais que se estendeu por uma década. O programa Apollo 
incluiu quatro tipos de foguetes lançadores e 11 missões tripuladas 
e não tripuladas ao espaço. A exploração espacial resultou em sig-
nificativas revelações sobre a origem do nosso sistema solar, mar-
cando a façanha tecnológica de mais forte lembrança na história.

Como numa grande missão, o escritório de advocacia Souza,       
Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados tem se preparado para 
um crescimento significativo na área de consultoria internacional. 

O Brasil está cada vez mais integrado no cenário mundial. Eventos 
de alcance global como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpía-
das de 2016 fomentam significativas oportunidades de negócios, 
possibilitando um maior desenvolvimento para o Brasil como na-
ção sustentável.

O escritório acompanha esse importante momento do país,               
envolvendo-se cada vez mais com as questões internacionais.  
A participação do escritório em casos relevantes dentro da área 
de tributação internacional cresce a cada ano, tanto na prestação 
de consultorias a empresas estrangeiras que investem no Brasil 
como a nacionais que buscam estruturar seu negócio no exterior. 
Ainda, passou a fazer parte de uma rede internacional de escritóri-
os de advocacia tributária, como a United Tax Network, presente 
em mais de 20 países. 
 

 a conquista        do espaço The project reached its culmination in the first Apollo 11’s moon landing, on 
July 20th, 1969. This was the result of a series of space missions  conducted 
throughout one decade. The Apollo Program had four types of rockets and 
sent 11 manned and non-manned missions to space. Space exploration 
resulted in important revelations about the origin of the solar system, and 
marked the most remembered technological achievement in history. 
As in a great mission, Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm 
has been preparing itself to achieve a significant growth in the international 
consultancy field. 

Brazil is more and more integrated into the world scenario. Global events, 
such as the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games will foster key 
business opportunities, enabling a greater development for Brazil as a        
sustainable nation. 

Our office seizes this opportune moment for the country by being                             
increasingly involved with international affairs. 

Our participation in relevant cases in the international taxation field grows 
each year, through consultancy services for both foreign companies invest-
ing in Brazil and domestic companies seeking a way to structure their busi-
ness abroad. 

In order to offer an accurate consultancy service internationally, we not only 
rely on the experience of partners with diverse expertise in taxation, but we 
have also expanded our network and information exchange with partners 
abroad. Moreover, we are now part of an international network of tax law     
offices, the United Tax Network, present in more than 20 countries. 
Once more, our professionals participated in the 65th Congress of the           
International Fiscal Association (IFA), held in France this year, to keep track 
of case law interpretations and new taxation trends worldwide. 
With a strategic vision of the international taxation scenario, our team      
carefully studies the clients’ cases and the applicable legislation, seeking to 
offer lower prices and lower fiscal risk to them.

By acting as an instrument of Justice, every small step we take towards 
meeting our clients’ goals is a great step towards the country’s social and 
economic development.

As the human journey goes on and man clears the path to the infinite,            
Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Law Firm establishes and 
strengthens its brand in the market as a benchmark in law/tax services, and 
takes off in a flight towards the future, motivated by its dreams. 

 the conquest
            of space

“Este é um pequeno passo para um homem,
mas um grande passo para a humanidade.”

Neil Armstrong, ao pisar pela primeira vez na superfície da Lua em 1969

“That’s one small step for a man,one giant leap for mankind.”
Famous quote by Neil Armstrong, when he touched

the surface of the Moon for the first time, in 1969

Mais uma vez, seus profissionais participaram do 65th Congress of 
the International Fiscal Association (IFA), que este ano aconteceu 
na França, acompanhando as interpretações da jurisprudência no 
exterior e as novas tendências sobre as questões tributárias no 
mundo. 

Com uma visão estratégica do cenário tributário internacional, a 
equipe do escritório estuda todos os detalhes da operação de seus 
clientes e da legislação, buscando o menor custo e risco para eles 
sob o aspecto fiscal.

E a cada pequeno passo dado no cumprimento da meta de seus 
clientes, como instrumentos de construção da justiça, o escritório 
também garante um grande passo para o desenvolvimento socio-
econômico do país.

Enquanto a odisseia humana prossegue e o homem abre caminho 
em direção ao infinito, o escritório de advocacia Souza, Schneider, 
Pugliese e Sztokfisz Advogados perpetua e concretiza sua marca 
no mercado como referência na prestação de serviços jurídico-
tributários de excelência e, levado por seus sonhos, se lança num 
voo para o futuro.



Visão
Ser o melhor escritório de Direito Tributário o Brasil.

Missão
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.

nossa missão,nossa visão,    nossos valores  

0ur mission,our vision,our values
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. 

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



“Não se espante com a altura do vôo. Quanto mais alto, mais longe do perigo.
Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane.
É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar.” 

“Don’t be frightened at the flight altitude. The higher you fly, the farther away from 
danger you get. The higher you go, the more time you have to identify a breakdown.

It is when you are close to the ground that you have to be alert.”

Alberto Santos-Dumont
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