
Pacheco Neto Sanden Teisseire Advogados / PNST é um 
escritório full-service com foco empresarial, experiência em 
diversas culturas e clientes em mais de 20 países além do 
Brasil, especialmente Alemanha, França, Escandinávia, Estados 
Unidos e China. 

Vivência intercultural  Entendemos as leis que se aplicam ao seu 
negócio, compreendemos como elas se relacionam com o seu país 
e definimos as melhores estratégias para você ter a melhor 
posição em negociações nacionais e internacionais. 

Inserção  Temos papel relevante em diversas Câmaras de 
Comércio e em alianças jurídicas locais e internacionais. Nossa 
sede está em São Paulo, e contamos com parceiros estratégicos 
no interior do Estado, Rio de Janeiro e Brasília.  

Pessoas  Desde seu nascimento em 1999, o escritório concentra 
um time com talento excepcional e capacidade de se comunicar 
em diferentes línguas estrangeiras, para dar aos clientes um 
atendimento customizado que nunca se afasta da melhor técnica 
jurídica. 

Multiculturalismo, 
clareza no 
atendimento e 
reporte, e sempre 
a melhor técnica 
jurídica são os 
pilares de PNST 
Advogados.

We do global lawyering.



“
”

• Investimento Estrangeiro Direto (para dentro e fora do Brasil) 

• Fluxos Internacionais de Capitais (incluindo RDE-IED; RDE-ROF e CDNR) 

• Direito Societário e Reorganizações Societárias 

• SPE, SCP e outros veículos de investimentos 

• Fusões e Aquisições e Due Diligence 

• Negociação, Mediação e Arbitragem 

• Contencioso Tributário e Planejamento Tributário Nacional e Internacional 

• Consultivo e Contencioso Trabalhista 

• Direito Regulatório e Direito Ambiental 

• Operações Imobiliárias e Regularização de Terrenos e Matrículas 

• Contratos Comerciais, Monitoramento de INCOTERMS e Tratados 

• Propriedade Intelectual, Marcas, Software, Royalties 

• LGPD, Cybersecurity e Data Protection 

• Inovação, através da PNSTart Innovation Law

Áreas de Atuação

Assessoramos nossos clientes em operações nos mais 
diversos setores da economia no cenário nacional e 
internacional, em diversas áreas de atuação.

Alianças Internacionais

A Alliuris é uma aliança 
internacional presente 
em mais de 25 países 
da Europa, Ásia e 
Américas. Ocupamos a 
Diretoria responsável 
pela América Latina. 

Ocupamos a vice-
presidência da Aliança 
Global Yingke da 
China, com sede em 
Beijing. 

Somos parceiros da 
MauerGroup rede de 
Consultoria Fiscal, Jurídica, 
de Investimentos e 
Auditoria Corporativa, com 
atuação na Europa e sede 
em Moscou.

São Paulo 
Al. Franca, 1050 - 10º e 11º andares 
CEP: 01422-001 - São Paulo - SP 
+55 (11) 3897-4400 | +55 (11) 3063-6177 
www.pnst.com.brWe do global lawyering.


