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Eduardo Paz Ferreira e Associados 
reforça presença no Brasil 

 
 
 
 

Reforçando a sua estratégia de crescimento internacional a EPF&A estabeleceu, 
recentemente, uma parceria com a sociedade de advogados brasileira – Erik Bezerra 
Advogados, tendo em vista a assessoria jurídica a empresas e investidores portugueses 
em processo de internacionalização no Brasil, bem como a representação jurídica de 
cidadãos portugueses no Brasil nas mais diversas áreas.  

 
Com escritórios em Brasília, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, a Erik Bezerra 

Advogados é um escritório de referência em planeamento tributário internacional e 
contencioso tributário, prestando, igualmente, assessoria jurídica em direito 
empresarial, direito trabalhista, societário, direito do ambiente e direito civil. O 
escritório tem também parceiras em Espanha, Itália e Estados Unidos.  

 
O sócio fundador da Erik Bezerra advogados, Dr. Erik Bezerra, é Doutor em 

Direito Tributário pela Universidade de Salamanca e Especialista em Direito Tributário 
Internacional. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT/USP e da 
Academia Brasileira de Direito Tributário.  

 
Atualmente é Professor de Planejamento Tributário e Fusões e Aquisições do 

IBMEC-Brasília, ocupando, ainda, o cargo de Presidente do Tribunal de Ética e 
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – DF. É autor de diversas publicações nas 
áreas de especialização.  

 
Em sentido oposto, esta parceria visa apoiar a empresas brasileiras em processo 

de internacionalização na Europa mas também cidadãos brasileiros que se desloquem 
temporária ou permanentemente à Europa, região onde as condições legais de 
estabelecimento diferem bastante.  

 
Mónica Velosa Ferrreira, sócia da Eduardo Paz Ferreira e Associadas e 

responsável pela Brazilian Desk, encontra-se destacada no Brasil no âmbito desta 
parceria tendo em vista o acompanhamento personalizado e integrado dos clientes, 
encontrando-se, ainda, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – DF. 

 


