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Eduardo é um advogado experiente, com mais de 30 anos de prática profissional, 

adquirida não só em escritórios de advocacia no Brasil, mas também como líder de 

equipes internacionais jurídica e de compliance, em empresas como Merck Sharp Dohme, 

Wyeth (atualmente, Pfizer) e Plascar. 

 

Antes de unir-se ao Escritório em 2022, Eduardo foi o Head da área Jurídica da 

farmacêutica Merck Sharp & Dohme, de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2022, para a 

América Latina e o Brasil, cargo que cumulou com o de Compliance Officer para a América 

Latina e o Brasil entre janeiro de 2015 a fevereiro de 2022.  

 

Possui extensa experiência na revisão, implementação e administração de programas de 

compliance, e na redação de políticas internas para empresas no Brasil e na América 

Latina. Atua com avaliação de risco de compliance em atividades comerciais e 

promocionais, “due diligence” anticorrupção de fornecedores e parceiros comerciais, 

investigações internas bem como treinamentos de executivos e equipes multidisciplinares.  

 

Além disso, possui sólida experiência no aconselhamento de desenvolvimento de negócios 

em novos mercados, negociando acordos comerciais complexos e redigindo contratos, no 

Brasil e na América Latina, entre agentes privados e com entidades públicas. Ele também 

tem experiência relacionada à responsabilidade sobre o produto perante o consumidor, 

“recall” e outros temas comerciais e contratuais complexos - inclusive, licenças 

compulsórias de patentes.   

 

É membro da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção São Paulo), da Associação Brasileira 

da Propriedade Industrial (ABPI), do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), da 

International Law Association (ILA) e da Licensing Executives Society (LESi); foi também o 

Coordenador do Comitê Jurídico da Interfarma (Associação Brasileira das Indústrias 

Farmacêuticas de Pesquisa) no período 2004/2005. 
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Participou de diversos Congressos e Seminários, no Brasil e no exterior, como palestrante 

e ouvinte e publicou artigos jurídicos sobre temas de propriedade intelectual, arbitragem 

e direito internacional.  

 
Professor de Direito Comercial e de Direito Internacional em São Paulo, SP (mais 

informações sobre a atividade e produção acadêmica podem ser obtidas na plataforma 

Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq) – 

http://lattes.cnpq.br/6329830595433105.  

 

As suas principais áreas de atuação são Compliance, Direito Regulatório e da Saúde, 

Direito Contratual, Direito Internacional e Direito Societário. 

 

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol. 

 

E-mail para contato: eroncolatto@brentanironcolatto.adv.br   
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