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Por isso, corre, por servir-me, 
Sobre o papel
A  pena, como em prata firme 
Corre o cinzel.

Torce, aprimora, alteia, lima 
A  frase; e, enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
Como um rubim.

Por isso, corre, por servir-me, 
Sobre o papel
A  pena, como em prata firme 
Corre o cinzel.

Torce, aprimora, alteia, lima 
A  frase; e, enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
Como um rubim.

Quero que a estrofe cristalina, 
Dobrada ao jeito 
Do ourives, saia da oficina 
Sem um defeito:

E horas sem conto passo, mudo, 
O olhar atento,
A  trabalhar, longe de tudo 
O pensamento.

Porque o escrever - tanta perícia, 
Tanta requer,
Que ofício tal... nem há notícia 
De outro qualquer.



O olhar atento,
A  trabalhar, longe de tudo 

O pensamento.

Porque o escrever - tanta perícia, 
Tanta requer,

Que oficio tal... nem há notícia 
De outro qualquer.

‘Moça lendo em Itu’ • ‘Young lady reading in Itu’
José Ferraz de Almeida Júnior, 1892

Fragments of the poem 
‘Profession of Faith’, by Olavo 
Bilac

In his inaugural poem, Olavo Bilac 
compares the poet to a goldsmith 
fashioning his jewelry. He defends 
the cult of style, the purity of 
language and the correction of form 
that characterize Parnassian poets.

The Parnassian movement in Brazil •
1880s

Fragmentos do poema
‘Profissão de Fé’, de Olavo Bilac

Neste, que foi o poema inaugural 
de sua obra, Olavo Bilac compara 
o poeta a um ourives que trabalha 
sua joia. Defende o culto do estilo, 
a pureza da linguagem e a corre-
ção da forma, o que caracteriza     
os poetas parnasianos.

Movimento Parnasiano no Brasil • 
década de 1880



Free, academic, precise, poetic. The word entangles people with its eloquence, enchanting them with the 
rhythm of sonnets, influencing them with the logic of ideas, enriching their knowledge.

Word and thought, one does not exist without the other. The former constructs meaning; the latter ensures 
its expression. Literature and Law resemble in essence, they are both ‘professions of faith’. Whether in a 
thesis or a poem, we must learn how to transit the intricacies of the language and ideas, and carve and 
polish the words the way a goldsmith treats their jewelry.  

And there are other similarities that are close to Law and Literature. Both are marked by movements 
representing the spirit of the times, each with their own worldview, their dominant theme and style. And 
they give birth to the Schools of Thought that strongly influence thinking in their time and continue to be 
transformed and revisited to influence times to come.

When looking at the path of the law firm Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados we recognize 
the movements that constitute its history. The birth of a small law office that would become, in a few years, 
one of the best of tax law boutique in Brazil. Its search for the company’s professional management, being 
guided by a rigorous, objective and almost Parnassian metric, resulted in it becoming a management 
benchmark to law firms. Continuous innovation in form, in conduction and in approach to lawsuits, 
comparable to the modernists’ poetic freedom, breaking with the individualistic way of working, serving 
customers in partnership with other law firms, exchanging information on international forums and creating 
groups to share knowledge, all of which culminated in the creation of the Instituto de Estudos Tributários 
Aplicados Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz (in English, the ‘Institute of Applied Tax Studies’).

As in Literature, movements succeed one another in waves, alternating phases of greater expansion and 
internationalization with others of greater concentration on strengthening internal policies. And it is in this 
lapping of waves that resides the momentum of growth and consolidation of a Brand that longs for being 
perennial, recognized for practicing a sophisticated and of great added-value work in law.

In moments of reflection, the partners say that the law firm is a means of achieving a greater project, of 
generating well-being for everyone over time. For them, the law firm exists to serve the society, not just the 
partners who currently constitute it. In moments of euphoria, they celebrate the favorable outcome in a 
high-profile lawsuit or one of the partners featuring the Who’s Who magazine1, international publication that 
recognizes professionals worldwide by their relevant services.

We invite the readers to join us in this journey of reflections, euphoria and hard work, savoring every word.

In the practice of Literature and Law, the art of word.

Livre, acadêmica, precisa, poética. A palavra envolve as pessoas com sua eloquência, encantando-as com o ritmo dos 
sonetos, influenciando-as com a lógica das ideias, enriquecendo seu conhecimento.

Palavra e pensamento, um não existe sem o outro. Este constrói o sentido, e aquele, garante sua expressão. Nisso, Letras e 
Direito assemelham-se na essência, ambas ‘profissões de fé’. Seja em uma tese ou em um poema, há que se saber transitar 
pelos meandros da língua e das ideias e lapidar as palavras tal como um ourives o faz com sua joia. 

E há outras semelhanças que aproximam Direito e Literatura. Ambas são marcadas por movimentos que representam o 
espírito das épocas, cada uma com sua visão de mundo, sua temática dominante e seu estilo. E fazem nascer as Escolas, que 
influenciam fortemente o pensar do seu tempo e seguem sendo transformadas e revisitadas para influenciar tempos que virão.

Ao olhar para a trajetória do Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados, reconhecemos os movimentos que constituem 
sua história. O nascimento de um pequeno escritório que viria a ser, em poucos anos, uma das melhores butiques de Direito 
Tributário do Brasil. A busca pela administração profissional do escritório, seguindo uma métrica quase parnasiana, rigorosa 
e objetiva, até se tornar benchmark de gestão de escritórios de advocacia. A contínua inovação na forma, condução e  
abordagem dos casos, comparável à liberdade poética dos modernistas, rompendo com a maneira individualista de trabalhar, 
atendendo clientes em parceria com outros escritórios, trocando informações em fóruns internacionais e criando grupos para 
compartilhar conhecimentos. Tudo isso culminou na criação do Instituto de Estudos Tributários Aplicados Souza, Schneider, 
Pugliese e Sztokfisz.

Tal como acontece na Literatura, os movimentos sucedem-se em ondas, alternando fases de maior expansão e 
internacionalização e outras de maior concentração no fortalecimento das políticas internas. E é nesse balanço que reside 
o impulso do crescimento e da consolidação de uma Marca que se quer perene, reconhecida por praticar uma advocacia 
sofisticada de grande valor agregado.

Em momentos de reflexão, os sócios dizem que o escritório é um instrumento de viabilização de um projeto maior: gerar bem-
estar para todos ao longo do tempo. Para eles, o escritório existe para servir à sociedade, e não apenas aos sócios que a 
constituem hoje. Em momentos de euforia, comemoram o ganho de um caso de alta relevância ou o fato de um dos sócios sair 
na Who’s Who1, publicação internacional que reconhece profissionais do mundo inteiro pela prestação de serviços relevantes.

Convidamos os leitores a nos acompanhar nessa trajetória de reflexões, euforias e muito trabalho, saboreando cada palavra. 

No ofício das Letras e do Direito, a arte da palavra.

1 Igor Nascimento de Souza foi reconhecido como um dos mais importantes profissionais do Direito pela Who’s Who Legal 2013.1 Igor Nascimento de Souza was recognized as one of the most prominent legal practitioners by Who’s Who Legal 2013.



Fragments from the book 
‘Quincas Borba’, by Machado de 
Assis

Considered the most famous name 
in the Brazilian literature, Machado 
de Assis was a Parnassian poet 
and novelist, writer of theater 
plays and feuilleton, literary critic 
and reporter for political events of 
his time. In novels, he portrayed 
the world as a whole; in short 
stories, only the small part that 
made sense. He traveled between 
realism and romanticism and his 
biographers attribute this sudden 
mutation to movements of the soul.

Fragmento de ‘Quincas Borba’,
de Machado de Assis

Considerado o maior nome da lite-
ratura nacional, Machado de Assis
foi poeta parnasiano e romancista, 
escritor de peças de teatro e folhe-
tins, crítico literário e relator de 
eventos políticos da sua época.
No romance, representou o mundo
como um todo; no conto, apenas
a pequena parte que fazia sentido.
Transitou entre o Realismo e o
Romantismo, e seus biógrafos
atribuem essa mutação brusca
aos movimentos da alma.

Enquanto uma chora, outra ri;
é a lei do mundo, meu rico senhor; é a perfeição universal.
Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo;
mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas,
acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária,
e faz-se o equilíbrio da vida...

‘Saudade’ • ‘Missing’
José Ferraz de Almeida Júnior, 1899



Para nós que privilegiamos o conteúdo, a forma pura poderia parecer algo de somenos. Mas há momen-
tos em que ela tem muito a dizer. Quando mudamos de uma pequena sala de 10 m2 para outra 100 vezes 
maior, passamos uma mensagem para nossos clientes. Quando montamos o escritório em que estamos 
hoje e inauguramos o de Brasília, ou quando investimos em tecnologia de ponta, nosso discurso foi ainda 
mais eloquente. De alguma forma, esses movimentos físicos falam do tipo de caso em que nos envolvemos 
e dos clientes que atendemos.

Nossa atividade fim é nossa arte. Estamos absolutamente concentrados nela, com todas as atenções volta-
das para os clientes e seus negócios: observar o mercado junto com a equipe, analisar tendências, cons-
truir oportunidades, treinar pessoas, escrever e despachar. 

De alguns anos para cá, iniciamos o movimento de profissionalização da administração do Souza, Schneider, 
Pugliese e Sztokfisz Advogados, algo incomum entre os escritórios de advocacia, em que o sócio costuma 
fazer tudo, desde a gestão de pessoas até a compra na papelaria. Fez toda a diferença. Ser uma butique 
profissionalizada significa foco, especialização, produtividade e vantagem competitiva. Hoje, temos 15 pes-
soas dedicadas à administração do escritório. Quem se ocupa da gestão é um profissional do mercado, e 
não um advogado. Com o apoio de um comitê de administração, integrado por dois sócios e renovado a 
cada ano, ele é o responsável por todos os processos administrativos, financeiros, de gestão de pessoas 
e governança. Cada vez mais, nosso gestor tem sido solicitado para dar palestras sobre administração de 
escritórios de advocacia especializados em todo o Brasil. 

Mais recentemente, reforçamos nosso departamento de RH com a contratação de um profissional sênior 
com a meta de inverter a tendência de quanto maior o escritório menor a rentabilidade, o que normalmente 
acontece quando se quer crescer investindo-se pouco em pessoas. Quisemos crescer na medida certa, 
contratando e retendo os melhores talentos do mercado. No nicho das butiques de Direito Tributário, é 
importante ser forte e profissionalizado para atender com excelência as maiores empresas do Brasil. São 
clientes que demandam muito, que geram muita riqueza. Devemos estar preparados para atendê-los. 

Tudo isso está ligado a algo maior, que dá o norte e impulso aos nossos movimentos e nos acompanha 
desde sempre: o propósito de servir à sociedade e não apenas aos sócios de hoje. O plano de carreira 
do nosso escritório foi concebido sob a perspectiva da sucessão. Prevê que todo advogado possa chegar 
a sócio, desde que tenha os atributos para tanto. Prevê também que, aos 65 anos, os sócios fundadores 
retirem-se da sociedade a fim de promover a renovação dos pensamentos, a atualização das visões e a 
longevidade da nossa Marca.

Para os parnasianos, a simplicidade, o sentimentalismo e a brasilidade dos românticos escondiam as 
verdadeiras qualidades da poesia. E então, fizeram o movimento oposto: propuseram uma poesia ob-
jetiva, que cultuava a forma, as palavras eruditas e o amor à língua, fiéis ao princípio da arte pela arte.

A arte pela arte.

For those who privilege the content, like us, the pure form might look something of 
minor importance. But there are times when form has a lot to say. When we moved 
from a small room of 10 square meters to a room 100 times larger, we sent out a 
message to our customers. When we assembled the law firm we are in today we 
launched the one in Brasília, or when we invested in state-of-the-art technology, 
our discourse was even more eloquent. Somehow, these physical movements 
profess the type of legal cases we undertake and the clients we serve.

Our main activity is our art. We are absolutely concentrated on it, with all atten-
tion focused on our clients and their businesses: watch the market along with 
the team, analyze trends, create opportunities, train people, write and dispatch. 

A few years ago, we started a movement aiming at professionalizing the man-
agement of Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados, something quite 
unusual among small law firms, in which the partners usually carry out all the 
tasks, from managing people to buying stationery. It made all the difference. 
Being a professional tax law boutique means focus, specialization, productivity 
and competitive advantage. Today, we have 15 people dedicated to the office’s 
management. The management is performed by a market professional, not a 
lawyer. With the support of a management committee, composed by two part-
ners and renewed every year, the professional is responsible for all financial, ad-
ministrative, personnel management and governance processes. Our manager 
has been increasingly asked to give lectures on management of specialized law 
offices throughout Brazil. 

Recently, we have reinforced our HR department by hiring a senior professional 
to reverse the trend of the larger the law firm, the lower the profitability, which is 
what happens when one wants to grow by not investing enough in people. We 
wanted to grow to the right fit, hiring and keeping the best talent in the market. 
In the niche of tax law boutiques, it is important to be strong and professional 
in order to serve the largest companies in Brazil with excellence. Clients are very 
demanding, they generate a lot of wealth and we must be prepared to serve them. 

All this is connected to something bigger, something that guides us, gives im-
petus to our movements and accompanies us since the beginning: the purpose 
of serving the society, not just the current partners. The career path of our law 
firm has been conceived with the perspective of succession. It provides that 
each and every lawyer can be a partner, if they have the attributes for it. It also 
provides that at 65 years of age the founding partners shall withdraw from the 
company in order to promote the renewal of thoughts, update of viewpoints and 
longevity of our Brand.

For Parnassians, the simplicity, sentimentalism and the Brazilianity of the 
romantic authors hid the true qualities of poetry. And, then, they gave birth 
to the opposite movement: proposed an objective poetry, which worshiped 
the form, the erudite words  and the love for language, loyal to the principle 
of art for art’s sake.

Art for art’s sake.
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Fragmento do ‘Manifesto da 
Poesia Pau-Brasil’, de Oswald de 
Andrade

Oswald de Andrade rediscutiu 
a realidade sob uma linguagem  
novíssima, natural, avessa ao pe-
dantismo. Valorizava a originalidade 
nativa, a imaginação e a liberdade 
de espírito. O movimento culminou 
na Semana de Arte Moderna, de 
1922, uma revolução artística em 
busca da alma nacional a partir das 
raízes primitivas brasileiras e da 
abertura cosmopolita para o mundo.

Primeira fase do Movimento
Modernista no Brasil • de 1922 a 
1930

Fragments of the ‘Manifesto da 
Poesia Pau-Brasil’, by Oswald de 
Andrade

Oswald de Andrade re-discussed 
the reality with a brand new, natural 
language averse to pedantry. He 
valued native originality, imagination 
and freedom of spirit. The movement 
culminated in the Week of Modern 
Art in 1922, an artistic revolution 
pursuing the national soul from the 
Brazilian primitive roots and the   
cosmopolitan openness to the world.

First phase of the Modernist     
Movement in Brazil • 1922 to 1930

‘Abaporu’ • ‘Abaporu’
Tarsila do Amaral, 1928
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As últimas décadas têm sido de grande transformação. 
Migramos de um modo de trabalho focado em casos in-
dividuais, em que cada advogado concentra-se na sua 
própria tese e limita-se à sua própria experiência, para 
um mundo de resoluções universais de casos similares, 
da uniformização da jurisprudência, da informação com-
partilhada à distância em tempo real e do envolvimento 
simultâneo de vários escritórios em um mesmo caso.

Seria impensável até poucos anos atrás uma companhia 
contratar dois, três ou até mais escritórios para trabalha-
rem em um único caso, cada um atuando em um nível 
específico da mesma ação. Gostando ou não, o mundo 
contemporâneo exige que se tenha essa flexibilidade, 
que acaba permitindo que cada um exerça seus melho-
res atributos com a maior competência. 

Com os grandes clientes aprendemos a pensar mais em 
relacionamentos de longo prazo do que no atendimento 
de casos específicos. Somos parceiros de nossos clien-
tes, o que faz de nós um escritório de muitos casos, e 
não de um caso só. 

Um dos movimentos mais interessantes da nossa traje-
tória deu-se a partir da participação do Souza, Schneider, 
Pugliese e Sztokfisz Advogados em casos de grande 
repercussão. Isso mudou o rumo da nossa história. Não 
são casos fáceis, pois não é só a técnica que está en-
volvida, mas também o entendimento de aspectos polí-
ticos, estratégicos e de poder que repercutem na com-
panhia e no mercado. É necessário estar muito próximo 
do cliente, ter uma escuta ativa, entender seu modelo 
de negócio e ter especial sensibilidade para perceber 
as diferentes nuances do cenário. Casos assim dão tra-
quejo ao advogado e levam-no a uma nova forma de 
advogar. No seu terceiro ano de vida, nosso escritório 
já era referência em casos de grande repercussão, con-
correndo, de igual para igual, com os grandes escritó-
rios brasileiros.

A chamada Semana de 22 significou uma ruptura 
com o tradicional, uma época em que o país vivia sua 
independência cultural. Os modernistas deixaram de 
lado as métricas e as formas fixas e transformaram 
por completo o modo como se escrevia até então.

Mudar o curso da história.

The last few decades have presented great transformation. We 
migrated from a way of working centered on individual legal           
cases, with each lawyer focused on their own thesis and limited to 
their own experience, to a world of universal resolutions of similar 
lawsuits, from the uniformity of jurisprudence, real time distance 
sharing information and simultaneous participation in several law 
offices in the same lawsuit.

It would be unthinkable, even a few years ago, for a company to 
hire 2 or 3, and even more, law offices to work on a single legal 
case, each acting on a specific level of it. Like it or not, today’s 
world demands this flexibility, which ends up allowing that each 
person performs their best attributes with greater competence. 

With major clients, we have learned to think in long-term relation-
ships, rather than in working on a single particular lawsuit. We act 
like partners to our clients, what makes us a law office of many 
legal cases, not only one. 

One of the most interesting movements of our history occurred 
with the participation of Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz 
Advogados in high-profile cases. This changed the course of our 
history. They are not easy legal cases because not only the tech-
nique is involved. It also involves the understanding of political, 
strategic and power aspects that have impact on the company 
and the market. These cases imply working very close to the client, 
employing active listening, understanding their business model 
and having special sensitivity to notice the different nuances of the 
scenario. Such cases provide the lawyer with experience and lead 
them to a new form of practicing law. In its third year, our law office 
had already become a benchmark in high-profile cases, compet-
ing on equal terms with major Brazilian law offices.

The famous 1922’s Week meant a break with the traditional 
at a time when the country was undergoing its cultural inde-
pendence. The modernists abandoned the metrics and fixed 
forms and transformed entirely the way they had been writing 
up until that stage.

Changing the course of history.



Fragmento do poema ‘Mundo 
Grande’, de Carlos Drummond

de Andrade

A poesia brasileira vivia seus 
melhores momentos. Amadurecia. 
Não precisava mais escandalizar 
os meios culturais e acadêmicos 
e podia levar adiante, tranquila-
mente, seu projeto de liberdade 

de expressão. E criar versos livres, 
que falam das questões universais 

do homem e da sociedade. 

Segunda fase do
Movimento Modernista no Brasil • 

de 1930 a 1945

Fragments of the poem
‘Mundo Grande’, by Carlos

Drummond de Andrade

The Brazilian poetry was
experiencing its best moments.

It matured, aged. It no longer   
needed to scandalize the cultural 
and academic circles and could 

carry on, quietly, its project of    
freedom of expression, and create 
free verses that speak of universal 

and society human questions.

Second phase of the Modernist 
Movement in Brazil • 1930 to 1945 

Não, meu coração não é maior que o mundo.
É muito menor.

Nele não cabem nem as minhas dores.
Por isso gosto tanto de me contar.

Por isso me dispo,
por isso me grito,

por isso freqüento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias:
preciso de todos.

O mundo é grande.

Então, meu coração também pode crescer.
Entre o amor e o fogo,
entre a vida e o fogo,

meu coração cresce dez metros e explode.

– Ó vida futura! Nós te criaremos.

‘Fogo’ • ‘Fire’
Cândido Portinari, 1945



Não há dúvida de que no mundo contemporâneo só haverá espaço para aqueles que estiverem dispostos 
a aprender continuamente e a ser generosos com seu saber. No nosso escritório, sempre tivemos uma 
política de desenvolvimento de pessoas que permeia desde as práticas corriqueiras até os investimentos 
mais expressivos.

Em 2013, os feedbacks entre sócios e equipes, antes esparsos, tornaram-se mensais, fazendo circular 
informações e percepções em um ritmo que entusiasmou a todos. Para os sócios, significou afinar a sen-
sibilidade na tomada de decisões. Para as equipes, ampliou o comprometimento com as metas do escri-
tório. E os impactos fizeram-se sentir no rigor dos processos, na qualidade do desenvolvimento técnico e 
na rapidez da entrega dos produtos.

Entre os investimentos mais expressivos, a fundação do Instituto de Estudos Tributários Aplicados Souza, 
Schneider, Pugliese e Sztokfisz concretiza aquela que sempre foi uma das grandes vocações do escri-
tório: disseminar o conhecimento. O Instituto nasce com a missão social de aprofundar os estudos das 
questões tributárias, aprimorar competências técnicas e relacionais das equipes e propagar a cultura or-
ganizacional do escritório, mantendo-a viva no pensar e nos fazeres do dia a dia. O Instituto toma também 
para si o papel de gerenciar todas as iniciativas nesse campo.

Já há alguns anos, frequentam o escritório grandes nomes do Direito. Vêm como convidados, uma vez a 
cada bimestre, para falar sobre questões jurídicas emergentes. Contribuem para ampliar os repertórios 
e cultivar o gosto pelo saber. Outra iniciativa são os Grupos de Estudos, que acontecem quinzenalmente 
e têm suscitado discussões e gerado teses inovadoras. Uma das metas desses grupos é estudar temas 
ligados às áreas específicas de atividade dos nossos clientes, preparando os profissionais para um aten-
dimento especializado. E há ainda uma terceira iniciativa, cujo programa ainda está em gestação, que vem 
consolidar o desenvolvimento de pessoas: a Academia Corporativa, que será implementada pelo Instituto 
de Estudos Tributários Aplicados Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz dentro de nosso escritório. Não é 
de hoje que cada sócio é tutor de um grupo de profissionais e acompanha suas carreiras. Não é de hoje 
que financiamos cursos de idiomas e parte dos estudos de especialização para pessoas da equipe. Em 
2013, 22 colaboradores participaram de algum dos nossos programas de benefícios: um deles cursando 
mestrado na Holanda; outro, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos.

Por tudo isso, o Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados torna-se referência para quem passa 
por aqui. Faz parte dos nossos planos de 2014 reunir, pelo menos uma vez por ano, os talentos que já 
trabalharam conosco a fim de manter vivas as conexões. Na essência dessa prática inovadora, adotada 
por grandes escritórios americanos, reside a ideia de manter os bons profissionais por perto, promover a 
integração interna e externa, fomentar o networking e estreitar os laços para o bem de uma convivência 
ética, colaborativa e duradoura.

There is no doubt that in the contemporary world there will only be room for those 
who are willing to continually learn and be generous with their knowledge. In our 
office, we have always had a policy of developing people that permeates from 
the everyday practices to the most significant investments.

In 2013, the feedbacks among partners and teams, that prior to that would       
occur sparsely, were practiced monthly, circulating information and perceptions 
at a pace that excited everyone. For members, that meant tuning sensitivity in 
decision making. For teams, that expanded the commitment to the goals of the 
office. And the impacts were felt in the severity of the processes, the quality of 
the technical development and the rapid delivery of products.

Among the most significant investments, the foundation of the Instituto de Es-
tudos Tributários Aplicados Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz concretizes 
what has always been one of the major office’s vocation: disseminating knowl-
edge. The Institute was given birth with the social mission of deepening the 
study of tax issues, enhancing technical and relational skills of the teams and 
spreading the organizational culture of the office, keeping it alive in the thinking 
and doings of everyday life. The Institute also takes on the role of managing all 
initiatives in this field.

It has been some years that famous names in the Law field started visiting the 
law firm. They come as guests, once every two months, to discuss emerging 
legal issues. They contribute to enlarge the repertoire and to cultivate the taste 
for knowledge. Another initiative is the Study Groups that take place fortnightly 
and have instigated discussions and generated innovative theses. One of the 
goals of these groups is to study topics related to specific areas of activity of 
our clients, preparing professionals for a more specialized service. And there is 
also a third initiative, whose study program is still being developed, which con-
solidates the movement of developing people: the Corporate University, which 
will be implemented by the Instituto de Estudos Tributários Aplicados Souza, 
Schneider, Pugliese e Sztokfisz in our office. It is not new that each partner is tu-
tor to a group of professionals and monitors their careers. We have been funding 
language courses and part of the specialization studies for the team members. 
In 2013, 22 employees participated in some of our benefit programs, with one 
of them taking a master’s degree in the Netherlands and other an exchange in 
the United States.

For these reasons, Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados has be-
come a benchmark to anyone who visits us. It is part of our 2014 plans to gather 
the talents who have worked with us, at least once a year, to keep the connections 
going. At the core of this innovative practice, adopted by major U.S. law firms, 
the idea is to keep good professionals close, to promote internal and external 
integration, to foster networking and to narrow ties for the sake of an ethical,   
collaborative and lasting relationship.

Depois de uma primeira fase de transformações e arroubos, o Movimento Modernista consolida-se. 
Os ideais difundidos em 1922 espalham-se e normalizam-se, podendo surgir os novos poetas.

Novos talentos.After a first phase of transformations and ecstasy, the modernist move-
ment is consolidated. The ideas disseminated in 1922 are spread and be-
come norm, and new poets may arise.

New talents.

third m
ovem

ent

te
rc

ei
ro

 m
ov

im
en

to



‘Contradição espacial’ • ‘Spatial contradiction’
Waldemar Cordeiro, 1958

Fragmento do poema
‘O Ovo de Galinha’,

de João Cabral de Melo Neto

Para João Cabral de Melo Neto, 
poeta modernista da Geração de 

45, poesia não é inspiração. É cons-
trução. É fruto da observação obje-
tiva da realidade e de um trabalho 
linguístico primoroso. Não dá lugar 
ao individualismo dos românticos.

O poema comunica por si só, diz a 
que veio de forma objetiva e direta.

Terceira fase do Movimento
Modernista no Brasil • de 1945 a 1960

O ovo revela o acabamento 

a toda mão que o acaricia, 

daquelas coisas torneadas 

num trabalho de toda a vida. 

E que se encontra também noutras 

que entretanto mão não fabrica: 

nos corais, nos seixos rolados 

e em tantas coisas esculpidas 

cujas formas simples são obra 

de mil inacabáveis lixas 

usadas por mãos escultoras 

escondidas na água, na brisa. 

No entretanto, o ovo, e apesar 

de pura forma concluída, 

não se situa no final: 

está no ponto de partida.



O particular e o universal.

O todo e a parte mantêm um diálogo constante no nosso escritório.

Um dia, estamos em São Paulo, atentos ao fato de que as legis-
lações classificaram o mercado em setores, indicando a urgência 
de aprender sobre cada um deles. Para nós, isso significa montar 
grupos de trabalho e aprofundar o conhecimento sobre as áreas de 
atividade dos nossos clientes. É preciso entender seus modelos de 
negócio, a regulação do setor e a tributação que incide sobre ele. 
Isso vai nos permitir sair à frente, antecipar as demandas e propor 
soluções inovadoras.

Um dia, nos estabelecemos em Brasília, cidade onde transitam 
as questões mais universais do nosso Direito e de onde podemos 
atuar nos leading cases em curso perante os Tribunais Superiores 
e órgãos administrativos federais {com destaque para o Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), junto ao qual, sem dú-
vida, somos um dos escritórios mais ativos dentre os que lá atuam}. 
Estar em Brasília é ter oportunidade de tomar conhecimento dos 
processos que interessam e participar deles. 

E um dia talvez estejamos com um novo escritório, em Viena ou em 
Nova York, a fim de acompanhar o movimento de internacionali-
zação das empresas brasileiras, iniciado há cerca de 10 anos. Os 
escritórios de advocacia seguiram logo atrás das empresas. Co-
nhecer o Direito Internacional é fundamental para dar opções aos 
investidores brasileiros lá fora. Participar nos fóruns e congressos 
na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos significa conhecer os re-
gimes jurídicos aplicáveis nos diversos países. E é também uma for-
ma de apresentar uma das melhores butiques brasileiras de Direito 
Tributário para aqueles que vêm investir no Brasil.

Seja onde for, o papel do escritório Souza, Schneider, Pugliese e 
Sztokfisz Advogados é atender bem. É construir soluções para que 
os clientes possam lidar bem com o Direito e exercer suas ativida-
des dentro da lei, de forma mais econômica e mais efetiva. Atender 
bem é o mote do futuro. Implica estar atento aos movimentos do 
mercado e se movimentar com eles. Implica estar profundamente 
integrado ao negócio do cliente, com a visão no mundo.

A Geração de 45 transformou a produção poética do Modernis-
mo, resgatando todo o valor da palavra escrita: forma e conteú-
do, ritmo e significado. Acolheu temas universais e revisitou os 
costumes regionais.

Fragments of the poem
‘O Ovo de Galinha’,

by João Cabral de Melo Neto

For João Cabral de Melo Neto, 
modernist poet of the Generation of 

1945, poetry is not inspiration.
It’s construction. It is the result of 

objective observation of reality 
and an exquisite language work. 
There’s no place for the romantic 

poets’ individualism. The poem 
communicates by itself, states its 

purposes objectively and directly.

Third phase of the Modernist  
Movement in Brazil • 1945 to 1960

qu
ar

to
 m

ov
im

en
to



The particular and the universal.

The whole and the part are in constant dialogue in our law firm.

On a given day, we are in São Paulo sensitive to the fact that the legislations 
classified the market into sectors, indicating the urgency to learn about each 
one of them. For us, this means assembling working groups and deepening their 
knowledge of the areas of activity of our clients. It is necessary to understand 
their business models and the sector’s regulation and taxation. This will allow 
us to be at the front, anticipate the demands and propose innovative solutions.

One day we opened an office in Brasília, city where the most universal questions 
of the Brazilian law are, and where we can act in the ongoing leading cases be-
fore the High Courts and federal administrative agencies (especially the Board 
of Tax Appeals/CARF, where we are undoubtedly one of the most active offices 
working there). Being located in Brasília represents the opportunity to examine 
the legal cases we have interest in and participate in them. 

And one day, perhaps, we will have a new law office in Vienna or New York in 
order to follow the movement of internationalization of the Brazilian companies, 
which began about 10 years ago. Law firms were created soon after the com-
panies. Knowing international law is crucial to give options to Brazilian investors 
abroad. Participating in forums and conferences in Europe, Asia and the United 
States means knowing the legal regimes applicable in different countries. And it 
is also a way of introducing one of the best Brazilian tax law boutiques to those 
who want to invest in Brazil.

Wherever it is, the role of the law firm Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz 
Advogados is to serve well. It is to create solutions that clients can deal well with 
the Law and perform their activities pursuant to the law, in the most economical 
and effective manner. The motto of the future is to serve well. It implies being 
attentive to market movements and move with them. It implies being deeply inte-
grated with the client’s business, attentive to what is happening out in the world.

The Generation of 1945 transformed the poetic production of modernism,
restoring the entire value of the written word: form and content, rhythm and 
meaning. They welcomed universal themes and revisited regional customs.
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O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados trilhou pelo ano de 2013 com passos firmes. Muitos foram os desafios supera-
dos pelo escritório na incessante busca pela excelência na prestação de serviços jurídicos aos seus clientes, fruto de pesados investimentos 
realizados na área de treinamento de seus colaboradores, infraestrutura, tecnologia de informação e produção de conhecimento específico.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), o escritório participou ativamente da construção de decisões importantes, como, por exem-
plo, no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre a importação, tirando daí 
resultados financeiros expressivos para os clientes; no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o tema das contribuições previdenciárias 
incidentes sobre o terço constitucional de férias e demais verbas não retributivas do trabalho; e, ainda no campo das discussões fiscais 
perante o Poder Judiciário, o escritório vem liderando o debate sobre a invalidade da cobrança, após o ano de 2007, por esgotamento de 
finalidade, da contribuição social de 10% incidente sobre a dispensa sem justa causa, relacionada ao FGTS, tendo obtido, para seus clien-
tes, inúmeras liminares e sentenças procedentes com todas as implicações financeiras positivas daí decorrentes.

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o escritório defendeu, com êxito, muitos clientes em face de Autos de Infração 
relativos a diversos temas, como aquele relacionado ao descumprimento da IN 86, o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e 
Cofins, a tributação dos lucros auferidos no exterior, IRPJ, PIS e Cofins no contexto da desmutualização das bolsas, PDV, PLR, stock option 
e hiring bonus. No Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo (TIT/SP), o escritório participou da discussão de assuntos relevantes, como 
guerra fiscal, guerra dos portos, tributação, pelo ICMS, de operações de transferência de tecnologia, tributação de ICMS/ST, redução de 
base do ICMS para produtos de higiene pessoal e ITCMD nas transmissões patrimoniais, sempre com resultados positivos para os clientes. 
E, no Conselho Administrativo de Tributos Municipais de São Paulo, o escritório envolveu-se, dentre outros temas, no complexo debate acer-
ca da tributação, pelo ISS, da exportação de serviços, mais especificamente a respeito do conteúdo do conceito de resultado para fins de 
repercussão da imunidade tributária.

No ano de 2013, o escritório respondeu a um sem-número de consultas, de crescente complexidade, para diversos setores da economia 
nacional e envolveu-se na elaboração de operações sempre com vista à economia lícita de tributos, com apoio na interpretação sistemática 
da legislação aplicável e na jurisprudência dos Tribunais Judiciais e Administrativos.

No âmbito do Poder Legislativo, o escritório participou ativamente dos debates a respeito da MP 627 a fim de fazer prevalecer o justo inte-
resse dos contribuintes, travando contato com representantes de entidades de classes e promovendo palestras e encontros para discutir o 
tema da convergência da apuração dos impostos e contribuições às novas regras contábeis da Lei nº 11.638/2007.

Desse modo, sempre pautado nos mais altos padrões de governança corporativa e respeito inequívoco à legislação trabalhista, fiscal e 
ambiental, o Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados segue sua firme trajetória para figurar como um dos mais importantes escri-
tórios de advocacia tributária do Brasil.

Eduardo Pugliese Picelli • sócio do Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

Souza, Schneider, Pugliese and Sztokfisz Advogados law firm had a steady 2013. 
Several challenges were overcome by the law firm in the relentless pursuit of ex-
cellence in rendering legal services to its clients, a result of heavy investments in 
training, infrastructure, information technology and production of specific knowl-
edge.

In the Brazilian Supreme Court, the law firm actively participated in important deci-
sions, such as in the lawsuit to exclude tax on sales (ICMS) from the calculation 
basis of other tax on sales (PIS and COFINS) levied on import, with a significant 
financial outcome for the clients; the same happened in the Superior Court of Jus-
tice, but regarding social security contributions levied on the one-third calculated 
on the paid annual vacation pay and other work allowances; and also in tax discus-
sions before the Judiciary, the law firm has been leading the debate on the invalid-
ity of the 10% of social security on the Government Severance Indemnity Fund for 
Employees (FGTS) to be paid to employees upon unfair dismissal after the year 
2007 on the basis of its lack of purpose, having obtained for their clients many 
injunctions and favorable judgments, with favorable financial outcomes.

In the Administrative Council for Tax Appeals (CARF), the law firm successfully 
defended many clients on Notice of Infraction related to several topics, such as 
breach of the Normative Instruction Nº 86; the concept of input for purposes of 
payment of tax on sales (PIS and COFINS); taxation of profits earned abroad; 
income tax (IRPJ) and tax on sales (PIS and COFINS) in the context of demutual-
ization of stock exchanges; PDV; PLR; stock option e hiring bonus. In the Court of 
Taxes and Duties of São Paulo (TIT/SP), the law firm participated in the discussion 
of relevant issues, such as fiscal war, ports war, tax on sales (ICMS) on technology 
transfer operations, taxation of tax on sales (ICMS/ST), basic reduction of ICMS 
for toiletries, inheritance tax (ITCMD) in asset transfers, always with favorable out-
comes for our clients. And in the Administrative Council for Municipal Taxes in São 
Paulo, the law firm was involved, among other topics, in the complex debate on 
taxation of ISS (service tax) on export of services, more specifically on the content 
for the concept of outcome for the impact on tax immunity.

In 2013, the law firm had a countless amount of consultations with increasing com-
plexity regarding various sectors of the domestic economy, and was involved in 
drafting operations always aiming licit economy of taxes, based on the systematic 
interpretation of the applicable legislation and in the jurisprudence of the Judicial 
and Administrative Courts.

In the Legislative, the law firm actively participated in the debates on the Provision-
al Measure Nº 627, making contact with representatives of trade unions in order to 
enforce interests of taxpayers and promote lectures and meetings to discuss the 
topic of convergence of the calculation of taxes and contributions pursuant to the 
new accounting rules of Act Nº 11638/2007.

Thus, always based on the highest standards of corporate governance and une-
quivocal compliance with the labor, tax and environmental law, the law firm follows 
its steady path towards ranking as one of the most important tax law firms in Brazil.

Eduardo Pugliese Picelli • partner at Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados

carta aos clientes
letter to our clients



Ao longo desta publicação, muito nos valemos da poesia para relatar nossa trajetória. E por acreditar nas palavras de Oswald de 
Andrade, não poderíamos deixar de apresentar alguns fatos que mostram a dimensão do trabalho que temos realizado nos últimos 
seis anos. Uma síntese de casos especialmente relevantes da nossa história:

•  defesa dos interesses de empresas dos setores varejista, prestação de serviços, construção civil, comunicação/internet, por intermédio 
da propositura de medida judicial para afastar a sujeição ao adicional de 10% do FGTS (artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01). O valor 
aproximado envolvido nas demandas é de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais);

•  defesa dos interesses de empresas importadoras com o objetivo de excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins-Importação os valo-
res de outros tributos (como, por exemplo, do ICMS-Importação, IPI-Importação, Imposto de Importação e do valor do próprio PIS/Cofins-
-Importação), bem como de obter provimento jurisdicional reconhecendo o direito de crédito da empresa e possibilitando-lhe recuperar os 
valores pagos a tais títulos sobre o que exceder o valor aduaneiro. O valor aproximado envolvido é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais);

•  defesa dos interesses de empresa do setor financeiro em que se objetiva o levantamento de valor depositado nos autos da ação cuja 
decisão transitou em julgado de forma desfavorável ao contribuinte, uma vez que o Auto de Infração foi constituído com manifesto erro de 
direito. O valor aproximado envolvido é de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais);

•  defesa dos interesses de empresa do setor de alimentos em execução fiscal movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio 
da qual se objetiva afastar a responsabilidade por grupo econômico dos antigos controladores da empresa no que tange à exigência da 
cobrança de IRPJ, CSLL, IR/FONTE. O valor aproximado envolvido é de R$ 570.000.000,00 (quinhentos e setenta milhões de reais); 

•  defesa dos interesses de empresas dos setores de comunicação, varejo e financeiro com a propositura de medidas judiciais, por meio 
das quais se objetiva a suspensão e a restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre diversas verbas indenizatórias. O valor 
aproximado envolvido é de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

•  defesa de empresa do setor de tecnologia da informação em Autos de Infração lavrados para a cobrança de IPI e multas aduaneiras, no 
valor total de, aproximadamente, R$ 3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões de reais), sob a alegação de que a empresa teria 
praticado importações irregulares;

•  defesa de empresa do setor agroindustrial em Autos de Infração lavrados para a cobrança de IRPJ e CSLL, no valor total de, aproxima-
damente, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sob a alegação de que a referida empresa teria deduzido, indevidamente, despesas 
decorrentes de operações de hedge no exterior;

•  defesa de empresa do setor agroindustrial em Auto de Infração lavrado para a retificação do saldo de créditos da não cumulatividade 
de PIS e Cofins, bem como para exigência de créditos tributários de tais contribuições, com valor total envolvido de, aproximadamente,             
R$ 223.000.000,00 (duzentos e vinte e três milhões de reais), sob a alegação de que a empresa teria apropriado créditos em relação a 
despesas que, nos termos da legislação aplicável, não são geradoras de crédito. A autuação em questão também envolveu os correlatos 
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação;

•  assessoria na implementação de planejamento tributário na venda de empresa de tecnologia em operação que envolveu, aproximada-
mente, R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);

•  assessoria de grupo vendedor de instituição financeira na administração e definição das estratégias de atuação relacionadas às contin-
gências tributárias e gestão da conta gráfica de garantia da operação que envolveu passivos tributários da ordem de R$ 400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais);

•  assessoria de empresa do setor de seguros na identificação dos critérios de aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de cálculo 
negativas, bem como do ágio, em operação de aquisição de empresa também do setor de seguros. O valor aproximado envolvido é de                      
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

A poesia existe nos fatos.
Frase extraída do ‘Manifesto Antropófago’, de Oswald de Andrade



•  protection of the interests of companies in the retail, services, construction, and communication/interne sectors by instituting legal action in order to avoid the         
additional 10% of the FGTS [Government Severance Indemnity Fund for Employees] (Article 1 of Supplementary Act Nº 110/01). The amount involved in the claims is 
approximately BRL 400,000,000.00 (four hundred million Brazilian Reais);

•  protection of the interests of importing companies aiming to exclude from the calculation basis of tax on sales (PIS and Cofins) the values of other tax on sales (e.g., 
the ICMS, IPI, import tax and the value of PIS/Cofins), as well as to obtain jurisdictional provision recognizing the Company’s right to credit and allowing it to recover 
the amounts paid for such securities in the amount exceeding the customs value. Approximate amount of BRL 50,000,000.00 (fifty million Brazilian Reais);

•  protection of the interests of companies in the financial sector aiming to raise the amount specified in the records, with unfavorable decision to the taxpayer, as the 
Notice of Infraction was issued with a law error. The amount involved is approximately BRL 65,000,000.00 (sixty-five million Brazilian Reais);

•  protection of the interests of companies in the food sector with regard to tax collection by the National Treasury so as to exempt by economic group the former   
owners of the company from the obligation to pay income taxes (IRPJ, CSLL, IR/FONTE). Approximate amount of BRL 570,000,000.00 (five hundred and seventy 
million Brazilian Reais);  

•  protection of the interests of companies in the communications, retail and financial sectors by instituting legal action with the objective of suspending and refunding 
security contributions on several indemnifications. Approximate amount of BRL 200,000,000.00 (two hundred million Brazilian Reais); 

•  protection of a company in the information technology sector regarding notice of infraction issued for the collection of tax on sales (IPI) and customs fines, under 
the claim that the company would have practiced illegal imports. Approximate amount of BRL 3,300,000,000.00 (three billion, three hundred million Brazilian Reais);  

•  protection of a company in the agribusiness sector regarding notice of infraction issued for the collection of income taxes (IRPJ and CSLL), under the claim that the 
company had wrongly deducted expenses from hedging operations abroad. Approximate amount of BRL 1,000,000,000.00 (one billion Brazilian Reais);  

•  protection of a company in the agribusiness sector regarding notice of infraction issued for the rectification of non-cumulative balance of tax on sales (PIS and 
Cofins), as well as for requesting tax credits of such taxes, under the claim that the company would have acquired credits related to expenses that, pursuant to the 
applicable legislation, do not generate credit. Approximate amount of BRL 223,000,000.00 (two hundred twenty-three million Brazilian Reais). The assessment in 
question also involved the corresponding requests of indemnity and compensation statements;

•  advising on the implementation of tax planning on a sale of a technology company, in an operation involving approximately BRL 800,000,000.00 (eight hundred 
million Brazilian Reais); 

•  advising a sales group from a financial institution on the management and definition of operating strategies related to tax contingencies and management of escrow 
account for the operation, which involves tax liabilities of BRL 400,000,000.00 (four hundred million Brazilian Reais); 

•  advising a company in the insurance sector on identifying criteria for tax loss carryforward and negative calculation basis, as well as goodwill in acquisition of     
businesses in the insurance sector. Approximate amount of BRL 200,000,000.00 (two hundred million Brazilian Reais).

The poetry exists in facts.

Throughout this publication, we have greatly used poetry to describe our path. And by believing in the words of Oswald de Andrade, we could not refrain 
from presenting some facts that give the dimension of the work we have been doing over the last seven years: a synthesis of the lawsuits especially 
important in our history.

Phrase extracted from the ‘Cannibal Manifest’, by Oswald de Andrade



Acreditamos que o escritório existe para servir à sociedade, e há muito a 
fazer para além da atividade profissional. Por isso, escolhemos como fio 
condutor do nosso anuário a analogia entre o Direito e a Literatura para 
que o leitor tenha o prazer de ler, ou reler, fragmentos dos escritos dos 
nossos maiores autores. Pela mesma razão, patrocinamos atividades de 
relevância cultural, como a vinda ao Brasil da Orquestra Filarmônica de 
Israel, atualmente regida pelo renomado maestro indiano Zubin Mehta.

Para nossos colaboradores, promovemos corridas, a fim de incentivar 
a prática esportiva, e instituímos o Jeans Day, para que eles tenham a 
oportunidade de se envolver em uma causa e dar sua contribuição. O 
Jeans Day acontece uma sexta-feira por mês, há 4 anos, quando os co-
laboradores podem vir trabalhar de jeans e são convidados a fazer uma 
doação para a TUCCA, Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer, fundada em 1998 com a proposta de elevar as taxas de cura e 
melhorar a qualidade de vida de crianças com câncer. No final do ano, 
o escritório duplica o valor arrecadado e repassa-o para a instituição.

Sarau das Letras e da vida.

We believe that the law firm exists to serve the Society and there is plenty of work 
beyond the professional activity. So we chose as the leitmotif of our yearbook the       
analogy between Law and Literature, so that the reader has the pleasure to read or 
reread fragments of the writings of our greatest authors. For the same reason, we 
sponsor activities of cultural relevance, such as the Israel Philharmonic Orchestra’s 
concert in Brazil, led by the renowned Indian conductor Zubin Mehta.

For our employees, we promote running to encourage sports. And we instituted the 
Jeans Day in order for them to have the opportunity to engage with a cause and make 
their contribution. The Jeans Day has been taking place one Friday every month for 4 
years, and employees are invited to make a donation to TUCCA, the Association for 
Children and Adolescents with Cancer, founded in 1998, with the objective of increas-
ing cure rates and improving quality of life of children with cancer. At the end of the 
year, the law firm doubles the amount raised and gives to the institution. 

Soiree of word and life.

Fragments from the book ‘Macunaíma’ (chapter IX, Letter to Icamiabas),
by Mário de Andrade

Ora sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é 
tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra.

‘Mário de Andrade I’ • ‘Mário de Andrade I’
Anita Malfatti, 1921-1922

‘Macunaíma’ (capítulo IX, Carta pras Icamiabas),
de Mário de Andrade
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Este anuário não tem a pretensão de ir a fundo nos grandes movimentos literários 
brasileiros, mas, apenas, pontuar momentos importantes das nossas Letras,
que nos permitiram construir analogias inspiradoras com o Direito, agregando valor
e beleza à nossa história.

Por respeito à integridade e à musicalidade dos textos literários citados, optamos 
por apresentá-los somente em suas versões originais, em português.

This yearbook does not intend to go in depth into the great Brazilian literary move-
ments, but only to highlight important moments of our Literature, which allowed us to 
build inspiring analogies with the Law, adding value and beauty to our history.

Aiming to protect the integrity and musicality of the aforementioned literary texts, 
we’ve chosen to present them only in their original versions in Portuguese.
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