


VIDGA 
DINA GRÄNSER

VÄRLDEN ÄR FULL AV 

MÖJLIGHETER. 

VI GER DIG 

TILLGÅNGEN TILL DEM. 

Vi hjälper företag som vill investera i Brasilien

och brasilianska företag som önskar verka

och utvidga sin närvaro på den inhemska

eller internationella marknaden.



EN GYNNSAM RÄTTSLIG MILJÖ

Brasilien är den största mottagaren för utländska direktinvesteringar i 

Latinamerika eftersom landet har lagar som skyddar utländska investerare 

och ett modernt och effektivt finanssystem. Här har investerare rätt enligt 

lag att remittera vinster till sina egna länder, och utländskt kapital 

behandlas på samma sätt som inhemskt. Dessutom finns det 

dubbelbeskattningsavtal med flera länder runtom i världen.

BRASILIEN 
MÖJLIGHET

Källa: Apex-Brasil



ÄR DU VERKLIGT
INTERNATIONELL?

Att bli internationell handlar om mycket mer än att kunna relatera till 

utländska marknader. Det betyder att bli helt och hållet integrerad med 

dem, att kunna röra sig smidigt i deras affärskulturer och få TILLGÅNG 

till alla skatteförmåner som gäller inom olika verksamhetsområden. Att 

verkligen förstå lagarna i varje enskilt land gör en skillnad.



GLOBALT
DNA

Vi anpassar oss inte för att möta 

behoven hos utländska klienter.

Vi är naturligt globaliserade.

Vi föddes så.

DET LIGGER I VÅRT DNA



RENATO PACHECO NETO

Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto är grundare av Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm och en
internationellt högt ansedd jurist och språktalang med ett gediget nätverk av globala kontakter. Renatos mål
var att etablera ett brasilianskt företag som byggdes på djup juridisk kunskap i kombination med överlägsen
mångkulturell service för att tillgodose behoven hos brasilianska företag och internationella företag som
också är varse om Brasiliens viktiga roll i världsekonomin. I över tjugoåtta år har Renato rådgivit klienter i
gränsöverskridande transaktioner och som en framstående ledare, i Brasilien liksom internationellt, har
Renato varit aktivt engagerad i utformningen och främjandet av sammarbetet mellan Brasilien och andra
länder. Renato har genom åren haft många styrelseuppdrag i bilaterala och multilaterala institutioner och
nätverk. Han har varit ordförande i The Eurochamber’s Mediation and Arbitration Chamber – CAE och
ordförande i Brysselbaserade EBO Worldwide Network ASBL (2015-2019). Renato är därutöver
styrelseledamot och juridisk rådgivare för Svenska Handelskammaren (2005-2019), Finska
Handelskammaren och för Danska Handelskammaren. Renato är även styrelseledamot och företrädare för
Latinamerika i Alliuris, ett internationellt nätverk som består av mer än femhundra affärsjurister från
tjugofem länder i Europa, Asien och Amerika. Dessutom är han vice ordförande för, Kinabaserade, Global
Yingke Alliance, en allians bestående av mer än sju tusen advokater världen över. År 2012 utsågs Renato till
svensk honorär generalkonsul av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf. Flytande i flera germanska språk
(inklusive Engelska), latinska och nordiska språk (framför allt svenska), besitter Renato också utmärkta
kunskaper i mandarin och ryska. Renato är examinerad från USP Law School i Sao Paulo och erhöll en double
degree, Ph.D. vid Université Paris I-USP, 2001. Han har vidare diplomerats inom juridik, business och
ekonomi vid FGV (PEC EAESP) Brasilien, samt i andra länder, inklusive Finland (GMP Aalto –
Kauppakorkeakoulu), Frankrike (D.E.A. Paris I Sorbonne, DSU Paris II Assas), Tyskland (LL.M. Bielefeld, FNSt
Scholar, Freiburg DAAD Scholar), Nederländerna (ITC Leiden), Sverige (EMP IFL Handelshögskolan
Stockholm) och USA (LLF Harvard Law School). Före grundandet av PNST föreläste även Renato i
internationell rätt vid UNAERP, UNIRP och USP FUNDACE, universitet belägna i São Paulo-staten.

“I en allt mindre värld med växande utmaningar av internationell karaktär

är det viktigt att skydda sina investeringsprojekt utomlands med vägledning

av ett mångkulturellt team. Tack vare våra internationella allianser erbjuder

vi både know-how och know-who i olika länder med en global affärskultur. “

http://www.pnst.com.br/sv/om-oss/
http://www.euroarbitragem.com.br/en/
https://ebowwn.com/
http://www.swedcham.com.br/en/
http://www.finncham.org.br/portal/
http://danchamb.com.br/
https://www.alliuris.org/
http://www.yingkeinternational.com/
http://www.direito.usp.br/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds/
https://portal.fgv.br/
https://www.aalto.fi/
http://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.u-paris2.fr/en
http://www.jura.uni-bielefeld.de/
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid
https://www.hhs.se/
https://hls.harvard.edu/
https://unaerp.br/ensino/direito
http://www.unirp.edu.br/
https://www5.usp.br/tag/fundace/


"Knowing the peculiarities of law in every country today

is a strategic advantage for those who want to

internationalize."

Andreas Sanden is a founding partner of Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm, a
German Lawyer acting in cross-border transactions with Brazil, admitted by the Brazilian
Bar Association (OAB), São Paulo chapter, in addition to his Freiburg license from the
German Bar Association. Specialized in advising foreign investors especially for leading
German-speaking groups over the last 25 years, his practice includes from structuring
startups to M&A operations. He has worked, amongst others, at Price Waterhouse and
Mattos Filho Law Firm. He is director of the German-Brazilian Chamber of Commerce and
Industry, São Paulo and of the Brazilian-German Lawyers Association – DBJV and was the
President of the German-Brazilian Junior Chamber of Commerce and Industry, São Paulo.

ANDREAS SANDEN



"To be binational implies knowing and conjugating values

and cultures from the two countries in order to offer

mutual opportunities."

Jean François Teisseire is a founding partner of Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm.
He is French and completed his legal education in Paris, France at University of Paris II –
Assas and is admitted to practice in France, São Paulo and Rio de Janeiro, Brazil. Jean
François Teisseire advises clients in cross-border settings between Brazil and France for well
over 30 years and, thus, is recognized as a trusted benchmark in his area and in the French-
Brazilian community. His consulting focus lies in particular on Social Law, Business
Competition Law, Mergers and Acquisitions, Foreign Investment, Intervention and
Arbitration, respectively. Jean François Teisseire holds the position of General Secretary of
the Board of the European Chamber of Mediation and Arbitration (CAE), President of the
Brazilian Association of French speaking Attorneys, International Relation Director of the
National Council of Intervention and Arbitration (CONIMA) and member of the Brazilian
Committee of Arbitrations and of the Board of Directors of the Chambers of Commerce
France – Brazil. He is native in French and is also fluent in Portuguese and English.

JEAN FRANÇOIS TEISSEIRE



"We explore angles and opportunities to tailor solutions to your

business."

Juliana G. Meyer Gottardi is a founding partner of Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm
and has more than 15 years of experience in structuring and implementing corporate
agreements, real estate transactions and mergers and acquisitions advisory. She has
worked in well-regarded law firms as well as in legal departments of private sector
companies and Governmental agencies. She is also a member of the Study Group of Family
Owned Companies (GEEF) at Fundação Getúlio Vargas University
(http://direitogv.fgv.br/grupos/grupo-estudos-empresas-familiares) and a full member of
the Real Estate and Urbanism Committee of the Brazilian Bar Association in São Paulo and
Chapter Leader member of the Alliance of Merger & Acquisition Advisors (AM&AA). She is
the co-author of 2 books (i) “Relevant Aspects of a Family Owned Business” published by
Fundação Getúlio Vargas (FGV) in 2013; (ii) "Family Businesses: an Interdisciplinary View"
published by Fundação Getúlio Vargas (FGV) in 2015. She is an active speaker in different
conferences and events related to Brazilian Corporate Law. She holds a Bachelor's Degree in
Law from the Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1999), and a Master's Degree in
Corporate and Economic Law from Fundação Getúlio Vargas University (2002) and is also a
specialist in International Contracts by the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2005), as well as Real Estate Transactions by Fundação Getúlio Vargas University (2010).
Juliana is volunteer as legal advisor for Beija-Flor Cultural Project, a social non-profit
organization. Juliana is fluent in English, with knowledge of Spanish.

JULIANA G. MEYER GOTTARDI

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


Daniel Miotto is a Partner and Head of the Tax group at PNST. He is graduated from the
USJT - Law School (Universidade São Judas Tadeu) and obtained a specialist degree in Tax
Procedural Law from PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). With more
than 10 years of professional experience, before joining Pacheco Neto Sanden Teisseire Law
Firm, he worked as a tax lawyer for prestigious law firms and companies in Brazil (Fraga,
Bekierman & Pacheco Neto Law Firm, Itautec S.A., Gaia, Silva, Gaede Associados). He is
specialized in handling any aspects of corporate and sales taxes, including international tax.
Where necessary, he also handles taxes disputes before the judicial and administrative tax
courts. Daniel advises a large variety of industries and companies, including service
providers, with a particular focus of development of the best business structure. He is a
member of the Brazilian Institute of Tax Law (IBDT). He is native in Portuguese and has
knowledge of English and Spanish.

DANIEL MIOTTO

"In a time of globalization, the national tax system and its

relationship with international tax law has gained in

importance. An accurate advice is essential to use it in

the most efficient possible way.”



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 erfarenhet från arbete med stora europeiska företag, särskilt från Tyskland, Frankrike och

Skandinaven, såväl som amerikanska företag och Kina.

EN STARK NÄRVARO
I BRASILIEN OCH UTOMLANDS

I VÄRLDEN

I BRASILIEN
Vårt huvudkontor ligger i Sao Paulo, Brasiliens största stad, och består av ett team på runt 40

personer. Vi har även kontor i Salvador, Rio de Janeiro och Brasilia.



Erfarenhet och ett gediget anseende uppbackat av förtroende från stora Handelskammare runtom i 

världen.

INTERNATIONELLT 
ERKÄNNANDE



REGIONALA EXPERTER 

EXPERTER EFTER VERKSAMHETSOMRÅDE 

EXPERTER EFTER AFFÄRSOMRÅDE 

JURIDIK MED EN 
GLOBALISERAD VISION 

Interkulturell erfarenhet. Vi förstår lagarna som gäller för din verksamhet, vi förstår hur de

relaterar till ditt land och vi använder de bästa strategierna så att du kan få ut det mesta av

inhemska och internationella förhandlingar.

Vårt arbete präglas av en intensiv dialog mellan vårt kontor och klienten. Detta backas

upp av vetskapen att på en globaliserad marknad kännetecknad av ömsesidigt

beroende är den noggranna uppföljning av utvecklingen i varje fall avgörande för att

kunna förutse vilka följder juridiska beslut har för affärerna.



EN UNIK 
ORGANISATION

TILLGÄNGLIGHET PÅ ALLA NIVÅER

Våra klienter har alltid tillgång till Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm 

medarbetare, vare sig det gäller partners eller annan personal. På vårt kontor möts 

du alltid av ett engagerat team som leds av en av våra partners och som har 

handplockats för att erbjuda våra klienter den allra bästa servicen i varje enskilt fall 

och utifrån dess komplexitet. Vi strävar alltid efter att förmedla snabba, personliga 

och effektiva lösningar. 



ETT TEAM, MÅNGA KULTURER

Att handskas med människor av andra nationaliteter är en del 

av vardagen för dem som arbetar på Pacheco Neto Sanden 

Teisseire Law Firm. Förutom att hantera kunder från olika delar 

av världen, präglas även företagets personalstyrka av 

mångfald. Det finns alltid någon som kan bidra med sin syn på 

samma ärende med en annan infallsvinkel, utifrån deras 

erfarenhet och nationalitet.

VÅRT TEAM



EN GEMENSAM VISION

Precis som Pacheco Neto Sanden Teisseire Law Firm partners har också alla 

våra medarbetare ett internationellt juridiskt perspektiv. De har specialiserat sig 

internationellt och förstår klientens kultur och kan erbjuda en bekvämare 

arbetsmiljö för både brasilianska och utländska entreprenörer, i synnerhet då 

dessa kan samtala på det språk de själva föredrar.

Bland annat kinesiska-, tyska-, franska- och engelsktalande klienter, 

betjänas på respektive språk.

VÅRT TEAM



OMRÅDEN
SPETSKOMPETENS 

Vi hjälper våra klienter vid affärer inom de mest skiftande näringsgrenarna både

inhemskt och internationellt inom många juridiska områden:

• AFFÄRSAVTAL

• ARBETSRÄTT OCH TVISTER

• BOLAGSRÄTT

• CIVILRÄTT OCH TVISTER 

• FAMILJE- OCH ARVSRÄTT 

• FASTIGHETSRÄTT

• FÖRHANDLING, MEDLING OCH 

SKILJEFÖRFARANDEN

• FÖRVALTNINGSRÄTT

• IMMATERIALRÄTT

• KONKURRENSRÄTT

• M&A

• MILJÖRÄTT

• REGULATORISKA FRÅGOR

• SKATTERÄTT OCH TVISTER

• UTLÄNDSKA INVESTERINGAR



KLIENTER

• Australien

• Belgien

• Brasilien

• Danmark

• England

• Finland

• Frankrike

• Italien

• Holland

• Japan

• Kina

• Luxemburg

• Österrike

• Norge

• Tyskland

• Schweiz

• Spanien

• Sverige

• Sydafrika

• USA



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/

