


VI BRYDER 
GRÆNSERNE

VERDEN ER FULD AF 

MULIGHEDER. 

VI SKABER ADGANG 

TIL DEM.

Vi rådgiver virksomheder, der ønsker at

investere i Brasilien, og brasilianske

virksomheder, der ønsker at operere på eller

udvide sin tilstedeværelse på den nationale

og internationale scene.



GUNSTIGT JURIDISK MILJØ

Brasilien er den største destination for direkte udenlandske investeringer i 

Latinamerika, da der i landet er love, der beskytter de udenlandske investorer samt 

et moderne og effektivt finansielt system. I henhold til loven har investorer 

hertillands tilladelse til at sende deres overskud til deres hjemlande, og udenlandsk 

kapital behandles, som var det national kapital. Desuden er der aftaler med en 

række forskellige lande verden over vedrørende dobbeltbeskatning.

MULIGHEDER I 
BRASILIEN

Kilde: Apex-Brasil



HVOR INTERNATIONAL 
ER DU REELT? 

At blive internationaliseret omfatter mere end blot at kunne begå sig på 

udenlandske markeder. Det handler om at være fuldt integreret på dem, 

at operere i deres markedskultur og at have ADGANG til alle de 

skattemæssige fordele, som dit aktivitetsområde kan tilbyde dig. At have 

praktisk forståelse for hvert enkelt lands lovgivning gør en forskel.



GLOBALT
DNA

Vi tilpasser os ikke for at kunne 

betjene vores udenlandske kunder.

Vi er globale fra naturen af. 

Det er sådan, vi er støbt.

DET LIGGER I VORES DNA.



RENATO PACHECO NETO

Renato Pacheco Neto er medstifter af Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm og har i de
seneste 25 år specialiseret sig i rådgivning indenfor internationale transaktioner til
udenlandske klienter i en række forskellige lande. Han har i mange år deltaget i bestyrelsen
i flere bilaterale og multilaterale institutioner: som formand for CAE-EuroChambres og EBO
Worldwide i Bruxelles (2015-2019), juridisk direktør for SwedCham (2005-2019), for
FinnCham og Eksportrådet. Han er den ansvarlige direktør for Alliuris i Latinamerika, en
international sammenslutning, der er tæller over 500 advokater fra mere end 25 lande i
Europa, Asien og Nord-, Syd, - og Mellemamerika, og desuden også for Global Yingke
Alliance i Kina, der råder over mere end 7.000 advokater i hele verden. Udover disse
honorære funktioner blev Renato desuden i 2012 udnævnt af H.M. Kong Carl XVI Gustav til
svensk generalkonsul. Renato har flydende sprogfærdigheder i de germanske, latinske og
nordiske sprog, foruden engelsk, samt gode sprogfærdigheder i både mandarin og russisk.
Han har en bachelorgrad fra det juridiske fakultet USP og en række eksamensbeviser fra
videregående uddannelser i virksomhedsledelse fra FGV (EAESP), og fra andre lande,
herunder Finland (GMP), Frankrig (D.E.A), Tyskland (LL.M.), Holland (ITC), Sverige (EMP) og
USA (LLF). Før han stiftede advokatkontoret, underviste han i international ret i flere
videregående uddannelsesprogrammer på universiteterne UNAERP, UNIRP og USP i den
indre del af staten São Paulo, i byerne Ribeirão Preto og S.J. Rio Preto.

"I en verden, der til stadighed bliver mindre, og med stigende internationale

udfordringer, er det yderst vigtigt at beskytte sine investeringsprojekter i

udlandet under vejledning af et multikulturelt juridisk team. Gennem vores

globale alliancer tilbyder vi desuden såvel know-how som know-who i de

forskellige lande og dette inden for en global forretningsvision."

http://www.pnst.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/
http://www.ebowwn.com/
http://www.swedcham.com.br/
http://www.finncham.org.br/
http://brasilien.um.dk/en/the-trade-council/tradecouncil-in-brazil/our-advisory-board/
http://alliuris.com/home-en/members/brasil/singleview/?tx_ttnews%5btt_news%5d=662&cHash=fb2939b879715d1697fb6996d3bf20f1
http://yingke.com/global-network/China/1/Contact%20Us/9/S%C3%A3o%20Paulo/51
http://www.consuladosueciasp.org.br/
http://www.direito.usp.br/
http://portal.fgv.br/
http://www.aalto.fi/en
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/Fakultaeten/Rechtswissenschaft
http://law.leidenuniv.nl/
https://www.hhs.se/
http://www.law.harvard.edu/
http://unaerp.br/index.php/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/


"At have kendskab til de særlige juridiske forhold i hvert

land er i dag en strategisk fordel for dem, der ønsker at

internationalisere deres aktiviteter."

Andreas Sanden er medstifter af Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm. Som tysk
advokat arbejder han med internationale transaktioner i Brasilien og er medlem af både
den brasilianske advokatsammenslutning (OAB), afdeling São Paulo, og den tyske
advokatforening i Freiburg. Hans specialeområde er rådgivning til udenlandske investorer,
navnlig ledende koncerner fra tysktalende lande, som han har bistået de sidste 25 år.
Sandens ekspertise spænder fra strukturering af “start-ups” til komplekse M&A-
transaktioner, og han har tidligere arbejdet i bl.a. Price Waterhouse og Mattos Filho Law
Firm. Han er direktør for i Det tysk-brasilianske handels- og industrikammer i São Paulo og i
Den tysk-brasilianske juristforening (DBJV). Sanden har været formand for
ungdomskammeret til Det tysk-brasilianske handels- og industrikammer i São Paulo.

ANDREAS SANDEN



"At have to nationaliteter indebærer, at man kender og

forener værdierne og kulturerne fra begge lande, og på

den måde kan tilbyde muligheder til gensidig nytte.”

Jean François Teisseire er medstifter af Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm. Han er
fransk statsborger og har sin jurauddannelse fra Universitetet i Paris II – Assas. Teisseire har
advokatbevilling i Frankrig, São Paulo og Rio de Janeiro, og har bistået klienter med
internationale transaktioner mellem Brasilien og Frankrig i over 30 år. Han er en anerkendt
autoritet på sit felt og i det fransk-brasilianske miljø. I sit virke har han særlig fokus på
arbejdsret, konkurrenceret, fusioner og opkøb, udenlandske investeringer samt mægling og
voldgift. Teisseire er generalsekretær i bestyrelsen i Eurochamber Mediation and
Arbitration Chamber (CAE), formand for Brasiliansk forening for fransktalende advokater,
bestyrelsesmedlem med ansvar for internationale relationer i Nationalrådet for mægling og
voldgift (CONIMA) og medlem af Brazilian Arbitration Committee, og derudover sidder han i
bestyrelsen for de franske handelskamrene i Brasilien. Hans modersmål er fransk, og han
behersker portugisisk og engelsk flydende.

JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE



“Vi vurderer forskellige scenarier og muligheder for at kunne

tilbyde løsninger, som er skræddersyet til din virksomhed.”

Juliana G. Meyer Gottardi er medstifter af Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm og har
mere end 15 års erfaring i strukturering og gennemførelse af virksomhedsaftaler,
ejendomstransaktioner samt rådgivning i forbindelse med fusioner og opkøb. Hun har
arbejdserfaring fra anerkendte advokatfirmaer og juridiske afdelinger i private selskaber og
offentlige repræsentationer. Meyer Gottardi er desuden medlem af studiegruppen for
familiebedrifter (GEEF) ved Getulio Vargas-stiftelsen, sidder i udvalget for byplanlægning i
Den brasilianske advokatforening i Sao Paulo (OAB/SP) og er komitéleder for Alliance of
Merger & Acquisition Advisors (AM&AA). Hun er medforfatter af følgende bøger: Aspectos
Relevantes de Empresas Familiares (Relevante aspekter ved familiebedrifter), udgivet af
Getulio Vargas-stiftelsen i 2013, og Empresas Familiares, Uma Visão Interdisciplinar
(Familiebedrifter, en tværfaglig tilgang), udgivet af Getulio Vargas-stiftelsen i 2015. Desuden
benyttes hun som foredragsholder i forskellige fora tilknyttet brasiliansk selskabsret. Hun er
uddannet jurist fra Det katolske universitet i Paraná, PUC-PR (2000) og har en kandidatgrad i
selskabsret og økonomisk ret fra ISAE/FGV (2002). Meyer Gottardi har desuden
specialiseret sig i internationale kontrakter fra COGEAE/PUC-SP (2006) og i
ejendomsinvesteringer fra FGV/SP (2010). Hun er frivillig juridisk rådgiver for Kolibri-
projektet, som er en nonprofit organisation. Hun behersker engelsk flydende og har
færdigheder i spansk.

JULIANA G. MEYER GOTTARDI

http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares


Daniel Miotto er partner og ansvarlig for kontorets skatteretslige afdeling. Han er uddannet
fra São Judas Tadeu-universitetet (USJT) og har specialiseret sig i skatteprocesret fra Det
katolske universitet i São Paulo (PUC). Han havde mere end 10 års erfaring som advokat i
bagagen, før han begyndte hos Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm og har arbejdet
som skatteadvokat for kendte advokatfirmaer og selskaber i Brasilien (Fraga, Bekierman &
Pacheco Neto Law Firm, Itautec S.A., Gaia, Silva, Gaede Associados). Han har specialiseret
sig i alle aspekter knyttet til direkte og indirekte skatter og afgifter, herunder international
beskatning. Efter behov har han også kompetence til at procedere i forvaltningstvister og
retstvister for de respektive domstole. Miotto er rådgiver for en række brancher og
virksomheder, herunder tjenesteleverandører, med fokus på at forbedre skatte- og
forretningsstrukturen. Han er medlem af Det brasilianske institut for skatteret (IBDT).
Miotto har portugisisk som modersmål og har desuden færdigheder i engelsk og spansk.

DANIEL MIOTTO

“I en tid med globalisering er det blevet vigtigt at analysere det

brasilianske skattesystem, og hvordan det forholder sig til

international skatteret. Korrekt skatterådgivning er en afgørende

forudsætning for at fremme erhvervslivet på bedst mulig måde.”



Adriano Consentino is a partner in Pacheco Neto, Sanden Teisseire Advogados with
expertise in corporate law, mergers & acquisitions and corporate reorganizations, as well as
innovation and startups, with an emphasis on foreign direct investment in Brazil. He is the
leader of PNSTart, an initiative of the office for the response of the legal needs of the
innovation and startups market. He joined the firm in 2009. Adriano is graduated from the
Universidade Presbiteriana Mackenzie and holds an MBA from Fundação Getúlio Vargas
(FGV). He has studied and lived in France, where he pursued a first LL.M. at Université de
Paris II (Panthéon-Assas, Paris), with focus in international business law. Afterwards he
studied and lived in the United States of America, where he concluded a second LL.M.
University of Notre Dame Law School (Notre Dame, Indiana), with emphasis on corporate
law and securities regulation, being awarded the Faculty Award for Excellence in the
Payment Systems program. Adriano speaks Portuguese, English and French fluently.

ADRIANO BORDONE CONSENTINO



Praktisk erfaring med de største europæiske virksomheder, navnlig i Tyskland, Frankrig og

Skandinavien, samt amerikanske virksomheder og Kina.

STÆRK NATIONAL OG 
INTERNATIONAL TILSTEDEVÆRELSE

I VERDEN

I BRASILIEN
Vores hovedsæde er beliggende i Brasiliens største by, São Paulo, og råder over et team på ca. 40

fagfolk. Kontorer i Salvador, Rio de Janeiro og Brasília.



Vores erfaring og positive omdømme understøttes af den tillid, de vigtigste handelskamre 

verden over viser os.

INTERNATIONAL 
ANERKENDELSE



SPECIALISTER OPDELT EFTER REGION

SPECIALISTER OPDELT EFTER AKTIVITETSOMRÅDER

SPECIALISTER OPDELT EFTER FORRETNINGSOMRÅDER

EN HELHEDSORIENTERET 
TILGANG TIL JURA

Tværkulturelle erfaringer. Vi forstår de love, der finder anvendelse på dit forretningsområde, vi

forstår deres relationer til dit land, og vi fastlægger de optimale strategier for din virksomhed,

således at du får størst muligt udbytte ud af nationale og internationale forhandlinger.

Vores arbejde udføres i dialog mellem kontoret og klienten og understøttes af en forståelse

for, at det på et globalt og gensidigt afhængigt marked er af afgørende betydning at være

ajourført om status for behandlingen af sagerne for at kunne forudsige retsafgørelsers

konsekvenser for virksomhedens regnskaber.



DIFFERENTIERET 
STRUKTUR

VI STÅR TIL RÅDIGHED PÅ ALLE NIVEAUER

Hvad enten det drejer sig om konsulenter eller partnere, har kunden altid mulighed for at komme 

til at tale med et hvilket som helst medlem af Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm. På 

kontoret er der altid et engageret hold, der superviseres af én af partnerne, og som er udvalgt til 

at tilbyde vores klienter den bedst mulige service, der tilpasses hver enkelt sag og dens 

kompleksitet. Vi sætter alt ind på at levere smidige, skræddersyede og effektive løsninger.



ÉT TEAM, MANGE KULTURER

Det er en del af det daglige arbejde for de ansatte hos Pacheco 

Neto Sanden Teisseire Law Firm at have at gøre med mennesker 

af forskellig nationalitet. Udover at vores talenter på kontoret i 

deres daglige arbejde har forbindelse til klienter fra en række 

forskellige områder i verden, er de desuden i deres kerne 

multikulturelle. Der vil altid være én med en fremmed accent, der 

har en anden indgangsvinkel til det samme emne. 

TEAM



FÆLLES VISION

Ligesom partnerne hos Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm deler alle de 

ansatte på kontoret en fælles international vision for jura. De har alle international 

erfaring og viden og en god forståelse for vores klienters kultur, hvilket danner 

tryggere rammer for såvel de brasilianske som de udenlandske erhvervsudøvere, 

og dette forstærkes af, at klienterne betjenes på det sprog, de måtte foretrække.

Vi betjener kinesere, tyskere, franskmænd og engelsktalende 

klienter, samt en række øvrige sprog, på deres modersmål.

TEAM



KOMPETENCEOMRÅDER

SPÆNDVIDDE – Vi rådgiver vores klienter om transaktioner inden for vidt forskellige

økonomiske sektorer på den nationale og internationale scene indenfor en række

forskellige kompetenceområder:

• ARBEJDSRETLIG RÅDGIVNING OG 

ARBEJDSRETLIGE SAGER

• FAMILIE- OG ARVERET

• FORRETNINGSAFTALER

• FORVALTNINGSRET

• FUSIONER OG OVERTAGELSER

• INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

• KONKURRENCERET OG ØKONOMISK RET

• MÆGLING OG VOLDGIFT

• MILJØLOVGIVNING

• RÅDGIVNING OG CIVILE SØGSMÅL

• REGULERENDE LOVGIVNING

• SELSKABSRET

• SKATTERÅDGIVNING OG 

SKATTETVISTER

• TRANSAKTIONER VEDRØRENDE FAST 

EJENDOM

• UDENLANDSK INVESTERING



KLIENTER

• Australien

• Belgien

• Brasilien

• Danmark

• England

• Finland

• Frankrig

• Holland

• Italien

• Japan

• Kina

• Luxembourg

• Norge

• Schweiz

• Spanien

• Sverige

• Sydafrika

• Tyskland

• USA

• Østrig



www.pnst.com.br
Telefon: +55 (11) 3897-4400 / +55 (11) 3063-6177 

São Paulo • Rio de Janeiro • Brasília • Salvador

Al. Franca, 1050 - 10º - 11º floor  - CEP: 01422-001 – São Paulo/SP - Brazil

http://www.pnst.com.br/

