


Ribeiro & Damasceno Sociedade de  Advogados  é composta por 

profissionais experientes nas áreas consultiva e contenciosa (administrativo 

e judicial), com atendimento personalizado e compatível com as exigências 

e necessidades de cada cliente.

Além da unidade Belo Horizonte/MG e da sede em Varginha/MG, a          

Sociedade conta, ainda, com parceiros e associados em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília e Manaus.

O escritório

Unidade de Belo Horizonte
Rua Aimorés, 2001 - 6o andar - Lourdes

Contato
(31) 2523-8488

contato@ribeiroedamasceno.com.br



A equipe de Direito Ambiental da Ribeiro e Damasceno Sociedade de Advogados tem 

experiência nas esferas consultiva e contenciosa, tanto administrativa como  judicial, 

sendo o Dr. Leandro Eustaquio de Matos Monteiro o sócio responsável pela área, bem 

como o Diretor da Unidade de Belo Horizonte. 

Nosso sócio Diretor é Advogado com experiência de mais de 20 anos na atuação na 

Advocacia Ambiental. É Mestre em Direito Público pela PUCMinas e Professor de Direito 

Ambiental em cursos de Graduação, Pos Graduação e Cursos Preparatórios para 

Concursos Públicos. Além disso, Leandro Eustáquio é Conselheiro Estadual do Meio 

Ambiente em Minas Gerais, atuando na Câmara Técnica de Proteção à Biodiversidade 

e Áreas Protegidas (CPB) e na Unidade Regional Alto São Francisco (URC-ASF), que tem 

sede em Divinópolis e envolve 61 cidades da região.

A equipe de Direito Ambiental do nosso escritório presta serviços jurídicos                                 

especializados, na Consultoria jurídica, no contencioso administrativo e judicial,             

Palestras, Cursos in company, além do premiado Projeto Direito Ambiental na sua 

Escola.

Direito Ambiental



Os nossos serviços de CONSULTORIA JURÍDICA incluem a realização de 

diagnósticos, auditorias e avaliações de conformidade legal, com o propósito 

de verificar se as atividades do cliente estão em conformidade com as diretrizes 

legais. 

Oferecemos também a realização de due diligence ambiental, com análise 

junto aos órgãos competentes relativos aos empreendimentos de interesse, bem 

como a atuação junto ao Ministério Público e ao Judiciário para levantamentos e 

contingenciamento de eventuais passivos atinentes a estes projetos.

A nossa consultoria jurídica também trabalha com acompanhamento de 

procedimentos de licenciamento ambiental e urbanístico, confecção de pareceres 

e orientação jurídica durante os procedimentos fiscalizatórios e participação em 

reuniões técnicas com os profissionais do cliente e/ou terceiros por ele indicados, 

inclusive com órgãos da administração pública.



No CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, fazemos a elaboração de defesas administrativas 

ou de recursos em razão de penalidades impostas em autos de infração lavrados pelos 

órgãos ambientais, com o respectivo acompanhamento até última instância.

Também fazemos a elaboração e acompanhamento, até última instância, de recursos 

administrativos contra decisões do Poder Público que sejam denegatórias de licenças 

ambientais ou impositivas de condicionantes contrárias aos interesses do cliente.

Além disso, nossa atuação na esfera contenciosa administrativa envolve o acompanhamento 

de Inquéritos Civis, incluindo a orientação jurídica ao cliente, atuação junto ao Ministério 

Público, participação em reuniões e elaboração das peças necessárias.



Já nosso CONTENCIOSO JUDICIAL tem expertise na 

elaboração de petições iniciais ou defesas e demais peças a 

serem protocoladas durante o curso do processo.

  Comparecemos às reuniões necessárias ao deslinde da ação 

e às audiências designadas pelo Juízo, bem como fazemos a 

interposição dos recursos cabíveis. Em outra frente, atuamos 

também em favor dos interesses de nossos clientes face a 

eventual responsabilização por Crime Ambiental.



Como nossa equipe de Direito Ambiental é composta por professores, 

temos experiência na realização de Palestras e cursos in company, 
sendo que os Temas e a carga horária são definidos conforme a demanda 

apresentada. 

Por fim, nosso Escritório vem Levando Palestras sobre Meio Ambiente e 
Direito Ambiental para escolas Brasil afora, desde o ensino fundamental 

até o ensino superior, o que pode ser muito interessante para a parte 

social de sua empresa.




