


Å SPRENGE 
GRENSER

VERDEN ER FULL AV 

MULIGHETER.

VI SKAPER TILGANG 

TIL DEM.

Vi bistår utenlandske selskaper som ønsker å

investere i Brasil og brasilianske selskaper

som ønsker å etablere eller utvide sin

virksomhet hjemme og ute.



GUNSTIG RETTSORDNING

Brasil er den største mottakeren av direkte utenlandsinvesteringer i Latin-

Amerika. Dette fordi landet har lover som beskytter utenlandske investorer

samt et moderne og effektivt finanssystem. Brasil gir investorer

lovbeskyttet rett til å sende overskudd til sine hjemland, og utenlandsk

kapital behandles som om den var nasjonal. Videre har Brasil bilaterale

skatteavtaler med flere land.

BRASIL 
MULIGHETER

Kilde: Apex-Brasil



ER DU VIRKELIG  
INTERNASJONAL?

Å være internasjonal innebærer mer enn å kunne forholde seg til 

internasjonale markeder. Det betyr å være fullstendig integrert i 

dem, ha innpass i markedskulturen og TILGANG til de respektive 

skattefordelene som gjelder for hver bransje. Å ha praktisk 

forståelse av lovene i de ulike land, utgjør en forskjell.



GLOBALT
DNA

Vi behøver ikke tilpasse oss for å 

bistå utenlandske klienter. 

Vi er naturlig globale. Vi er født slik.

DET LIGGER I VÅRT DNA.



RENATO PACHECO NETO

“I en stadig mindre verden med økende internasjonale utfordringer er det

avgjørende for investorer å sikre sine investeringer i utlandet med veiledning

fra et flerkulturelt juridisk team. Gjennom våre verdensomspennende nettverk

kan vi i tillegg tilby både know-how og know-who i forskjellige land innenfor

et globalt forretningsperspektiv.”

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto er grunnlegger og partner i Pacheco Neto Sanden
Teisseire Law Firm og de siste 25 årene har han spesialisert seg på rådgivning i
internasjonale transaksjoner for utenlandske klienter fra mange land. I en årrekke har han
sittet i styret til diverse bilaterale og multilaterale organisasjoner, både som styreleder i
Eurochamber Mediation and Arbitration Chamber (CAE) og EBO Worldwide i Brüssel (2015-
2019), og som juridisk ansvarlig styremedlem i SwedCham (2005-2019), FinnCham og
Danish Trade Council. Videre er han latinamerikansk representant i styret til Alliuris, et
internasjonalt nettverk bestående av over 500 advokater i vel 25 land i Europa, Asia og
Nord- og Sør-Amerika, samt nestleder i styret til Global Yingke Alliance i Kina, med over
7 000 advokater på verdensbasis. Utover disse tillitsvervene ble han i 2012 utnevnt til
svensk generalkonsul av H.K.H. kong Carl XVI Gustav i Sao Paulo og fem andre brasilianske
delstater. Han behersker både engelsk og germanske, latinske og nordiske språk flytende, i
tillegg har han gode ferdigheter i mandarin og russisk. Han er uteksaminert fra Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Sao Paulo (USP) og har også tatt videreutdannelse i
bedriftsledelse ved FGV (EAESP). I tillegg har han vitnemål fra videreutdannelser i flere
land, herunder Tyskland (LL.M.), USA (LLF), Finland (GMP), Frankrike (D.E.A.), Nederland
(ITC) og Sverige (EMP). Før han etablerte advokatfirmaet foreleste han i internasjonal rett
på videreutdannelsesprogrammer ved UNAERP, UNIRP og USP i byene Ribeirao Preto og S.J.
Rio Preto i delstaten Sao Paulo.

http://www.pnst.com.br/
http://www.euroarbitragem.com.br/
http://www.ebowwn.com/#%21ebowwn-board-of-directors/c1uaq
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.uni-bielefeld.de/(en)/Universitaet/Einrichtungen/Fakultaeten/Rechtswissenschaft
http://www.law.harvard.edu/
http://www.aalto.fi/en
http://www.univ-paris1.fr/
http://law.leidenuniv.nl/
https://www.hhs.se/
http://unaerp.br/index.php/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/


ANDREAS SANDEN

“Å ha kunnskap om juridiske særegenheter i ulike land er

i dag en strategisk fordel for den som ønsker å bli

internasjonal.”

Andreas Sanden er grunnlegger og partner i Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm. Som
tysk advokat arbeider han med internasjonale transaksjoner i Brasil og er medlem av både
Den brasilianske advokatforeningen (OAB), avdeling Sao Paulo, og Den tyske
advokatforeningen i Freiburg. Hans spesialfelt er rådgivning til utenlandske investorer,
særlig ledende konsern fra tysktalende land, som han har bistått de siste 25 årene. Sandens
ekspertise spenner fra strukturering av “start-ups” til komplekse M&A-transaksjoner og han
har tidligere jobbet i bl.a. Price Waterhouse og Mattos Filho Law Firm. Han er styremedlem
i Det tysk-brasilianske handels- og industrikammeret og i Den tysk-brasilianske
juristforeningen (DBJV). Sanden har vært styreleder i ungdomskammeret til Det tysk-
brasilianske handels- og industrikammeret i Sao Paulo.



JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE

“Å ha to nasjonaliteter innebærer at man kjenner og

forener verdiene og kulturen i begge land og på den

måten kan tilby muligheter til gjensidig nytte.”

Jean François Teisseire er grunnlegger og partner i Pacheco Neto Sanden Teisseire Law
Firm. Han er fransk statsborger og har sin utdannelse fra Universitetet i Paris II – Assas.
Teisseire har advokatbevilling i Frankrike, Sao Paulo og Rio de Janeiro, og har bistått klienter
med internasjonale transaksjoner mellom Brasil og Frankrike i mer enn 30 år. Han er en
anerkjent autoritet på sitt felt og i det fransk-brasilianske miljøet. I sitt virke har han særlig
fokus på arbeidsrett, konkurranserett, fusjoner og oppkjøp, utenlandske investeringer og
megling og voldgift. Teisseire er generalsekretær i styret til Eurochamber Mediation and
Arbitration Chamber (CAE), leder for Brasiliansk forening for fransktalende advokater,
styremedlem med ansvar for internasjonale relasjoner i Nasjonalrådet for megling og
voldgift (CONIMA) og medlem av Brazilian Arbitration Committee samt at han sitter i styret
for de franske handelskamrene i Brasil. Hans morsmål er fransk og han behersker
portugisisk og engelsk flytende.



JULIANA G. MEYER GOTTARDI

“Vi vurderer ulike scenarier og muligheter for å kunne

tilby løsninger som er tilpasset din virksomhet.”

Juliana G. Meyer Gottardi er grunnlegger og partner i Pacheco Neto Sanden Teisseire Law
Firm og har mer enn 15 års erfaring i strukturering og gjennomføring av konsernavtaler,
eiendomstransaksjoner samt rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Hun har
arbeidserfaring fra anerkjente advokatfirmaer og juridiske avdelinger i private selskaper og
offentlige etater. Meyer Gottardi er medlem av studiegruppen for familiebedrifter (GEEF)
ved Getulio Vargas-stiftelsen, sitter i utvalget for byplanlegging i Den brasilianske
advokatforeningen i Sao Paulo (OAB/SP) og er komitéleder for Alliance of Merger &
Acquisition Advisors (AM&AA). Hun er medforfatter av følgende bøker: Aspectos Relevantes
de Empresas Familiares (Relevante aspekter ved familiebedrifter), utgitt av Getulio Vargas-
stiftelsen i 2013, og Empresas Familiares, Uma Visão Interdisciplinar (Familiebedrifter, en
tverrfaglig tilnærming), utgitt av Getulio Vargas-stiftelsen i 2015. Videre benyttes hun som
foredragsholder i ulike fora tilknyttet brasiliansk selskapsrett. Hun er utdannet jurist fra Det
katolske universitetet i Paraná, PUC-PR (2000), og har tatt MBA-programmet i selskapsrett
og økonomisk rett ved ISAE/FGV (2002). Meyer Gottardi har etterutdannelse i
internasjonale kontrakter fra COGEAE/PUC-SP (2006) og i eiendomsinvesteringer fra FGV/SP
(2010). Hun er frivillig juridisk rådgiver for Kolibri-prosjektet, som er en ideell organisasjon.
Hun behersker engelsk flytende og har spanskkunnskaper.

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


DANIEL MIOTTO

Daniel Miotto er partner og ansvarlig for kontorets skatterettslige avdeling. Han er
utdannet fra Sao Judas Tadeu-universitetet (USJT) og har videreutdannelse i skatteprosess
fra Det katolske universitetet i Sao Paulo (PUC). Han hadde mer enn 10 års erfaring som
advokat før han begynte hos Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm og har arbeidet som
skatteadvokat for kjente advokatfirmaer og selskaper i Brasil (Fraga, Bekierman & Pacheco
Neto Law Firm, Itautec S.A., Gaia, Silva, Gaede Associados). Han har spesialisert seg på alle
aspekter knyttet til direkte og indirekte skatter og avgifter, herunder internasjonal
beskatning. Ved behov har han også kompetanse til å prosedere i forvaltningstvister og
rettstvister for de respektive domstoler. Miotto gir råd til en rekke bransjer og selskaper,
herunder tjenesteleverandører, med fokus på å forbedre skatte- og forretningsstrukturen.
Han er medlem av Brasiliansk institutt for skatterett (IBDT). Miotto har portugisisk som
morsmål og har i tillegg engelsk- og spanskkunnskaper.

“I en tid med globalisering er det blitt viktig å analysere

det brasilianske skattesystemet og hvordan det forholder

seg til internasjonal skatterett. Riktig skatterådgivning er

grunnleggende for å fremme næringsvirksomhet på best

mulig måte.”



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 viktigste europeiske aktørene, særlig i Tyskland, Frankrike og

Skandinavia, i tillegg til amerikanske foretak og Kina.

EN STERK TILSTEDEVÆRELSE 
I BRASIL OG INTERNASJONALT

INTERNASJONALT

I BRASIL
Hovedkontoret ligger i Brasil største by, São Paulo, og består av et team på ca. 40 medarbeidere.

Vi er også til stede i Salvador, Rio de Janeiro og Brasilia.



Vår erfaring og vårt solide rykte støtter seg på tilliten fra viktige handelskamre over hele verden.

INTERNASJONAL 
ANERKJENNELSE



SPESIALISTER PÅ REGIONER

SPESIALISTER PÅ KOMPETANSEOMRÅDER

SPESIALISTER PÅ FORRETNINGSOMRÅDER

JUS MED ET GLOBALT 
PERSPEKTIV

Tverrkulturell erfaring. Vi forstår de lovene som gjelder for din virksomhet, vi forstår hvordan

de forholder seg til ditt hjemland og vi utvikler de beste strategiene for at du skal kunne få

størst mulig utbytte av nasjonale og internasjonale forhandlinger.

Dialogen mellom vårt kontor og den enkelte klient angir tonen for vårt arbeid. Dette forsterkes

gjennom forståelsen av at det i et marked kjennetegnet av globalisering og gjensidig

avhengighet, er avgjørende å være informert om saksgangen for å kunne forutsi hvilken

innvirkning rettslige avgjørelser vil ha på virksomhetens resultater.



SKREDDERSYDD 
STRUKTUR

TILGJENGELIGHET PÅ ALLE NIVÅAER

Klientene har alltid mulighet til å snakke med noen hos Pacheco Neto Sanden

Teisseire Law Firm, enten det måtte være konsulenter eller partnere. På kontoret er

det til enhver tid et dedikert team som ledes av en partner og er håndplukket for å

tilby klientene best mulig service tilpasset hver enkelt sak og dens kompleksitet. Vi

gjør alt for å levere raske, skreddersydde og effektive løsninger.



ETT TEAM, MANGE KULTURER

Å forholde seg til mennesker av ulike nasjonaliteter, er en del 

av hverdagen for den som arbeider i Pacheco Neto Sanden 

Teisseire Law Firm. I tillegg til å omgås klienter fra ulike deler 

av verden, er våre talentfulle medarbeidere også selv 

flerkulturelle. Det finnes alltid noen med en annen bakgrunn 

som kan gi en sak en ny vinkling. 

VÅRT TEAM



ET FELLES PERSPEKTIV

På same måte som partnerne i Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm, har alle 

medarbeiderne på kontoret et globalt juridisk perspektiv. De har internasjonal kompetanse og 

forstår kulturen til klientene de betjener. På den måten kan de tilby et mer behagelig miljø 

både for brasilianske og utenlandske bedriftseiere, noe som understrekes ved at klientene 

blir tatt imot på det språket de foretrekker.

Vi bistår bl.a. kinesere, tyskere, franskmenn og engelsktalende på 

deres egne morsmål.

VÅRT TEAM



KOMPETANSE-
OMRÅDER

BREDDE – Vi bistår våre klienter i deres virksomhet innenfor mange ulike bransjer både

i Brasil og internasjonalt og på diverse kompetanseområder:

• ÅNDSRETT

• ARBEIDSRETTSLIG RÅDGIVNING OG 

ARBEIDSTVISTER

• EIENDOMSTRANSAKSJONER

• FAMILIE- OG ARVERETT

• FORRETNINGSAVTALER

• FORVALTNINGSRETT

• FUSJONER OG OPPKJØP

• KONKURRANSERETT OG ØKONOMISK RETT

• MEGLING OG VOLDGIFT

• MILJØRETT

• REGULERING OG 

KONTROLLORGANER

• SELSKAPSRETT 

• SIVILRETTSLIG RÅDGIVNING OG 

RETTSTVISTER

• SKATTERÅDGIVNING OG 

SKATTESAKER

• UTENLANDSINVESTERINGER



KLIENTER

• Australia

• Belgia

• Brasil

• Danmark

• Finland

• Frankrike

• Italia

• Japan

• Kina

• Luxemburg

• Nederland

• Norge

• Spania

• Storbritannia

• Sveits

• Sverige

• Sør-Afrika

• Tyskland

• USA

• Østerrike



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

Sao Paulo • Rio de Janeiro • Brasilia • Salvador

Al. Franca, 1050 - 10º e 11º andar  - CEP: 01422-001 – Sao Paulo/SP


