
 

 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Leopoldo Penteado Butkiewicz 

Cargo: Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental 

Nível do cargo: DAS 101.05 

Órgão de atuação: Secretaria de Qualidade Ambiental  

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Tipo de curso: Graduação 

Nome do curso: Direito 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Concluído em Dez/2004. 

 

Tipo do curso: Pós-Graduação  

Nome do curso: Especialização “Lato Sensu” em Direito Ambiental e Gestão 

Estratégica da Sustentabilidade, PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – COGEAE – https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-

mba/a-cogeae), carga horária de 384 horas, duração de quatro semestres, sob a 

coordenação da professora Dra. Consuelo Yoshida, início em setembro de 2011 e 

término em julho de 2013. 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

Monografia: “Análise do licenciamento ambiental paulista de loteamentos 

habitacionais sob a ótica das competências legislativa e material ambientais”. 

 

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil 

 

Secretaria de Relações Internacionais 

Início: 03/2011                                Fim: 01/2020  

Cargo: Diretor do Departamento de Temas Globais e Organismos Multilaterais da 

Secretaria de Relações Internacionais 

  

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/a-cogeae
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/a-cogeae


Atividades: Direção de equipe de analistas, análise de processos administrativos, 

representação da Secretaria e do Ministério em comissões nacionais e 

internacionais, produção de relatórios e textos sobre o tema ambiental no contexto 

de direito público nacional e internacional, desenvolvimento de estratégias de 

apoio às políticas e programas ambientais brasileiros em questões de são de 

natureza e abrangência global; desenvolvimento da atuação institucional com 

organismos internacionais relevantes e definir estratégia ambiental de ação nestas 

entidades; atuação como ponto focal para contatos com representantes de governo, 

do setor privado e da comunidade científica internacional para assuntos globais e 

multilaterais; e desenvolvimento da ação institucional com outros órgãos do 

governo para definir estratégias convergentes com os interesses nacionais. 

 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil 

 

Secretaria de Relações Internacionais  

 

Início: 03/2020                               Fim: 08/2020  

Cargo: Diretor do Departamento Meio Ambiente e América Latina da Secretaria 

de Relações Internacionais 

 

Atividades: Direção de equipe de analistas, análise de processos administrativos, 

representação da Secretaria e do Ministério em comissões nacionais e 

internacionais, produção de relatórios e textos sobre o tema ambiental no contexto 

de direito público nacional e internacional; desenvolvimento de estratégias de 

apoio às políticas e programas ambientais brasileiros, com ênfase em países 

fronteiriços e nas regiões latino-americanas; atuação como ponto focal para 

contatos com representantes de governo, do setor privado e da comunidade 

científica internacional; desenvolvimento de ações de apoio às secretarias de 

biodiversidade, desenvolvimento sustentável, qualidade ambiental e de 

ecoturismo; desenvolvimento da atuação institucional com organismos regionais 

relevantes e definição da estratégia ambiental de ação nessas entidades; apoio ao 

desenvolvimento e à implementação de políticas de cooperação bilateral, de 

intercâmbio, de capacitação de pessoal e de gestão de unidades de conservação 

transfronteiriças. 

 

Assessoria e Consultoria Jurídica Ambiental e Urbanística 

 

Licenciamento Ambiental e Urbanístico de empreendimentos no Estado de São 

Paulo. 

 

Atividades: Assessoria e Consultoria no licenciamento ambiental e urbanístico de 

empreendimentos, especialmente, imobiliários. 

Prospecção de novos negócios em meio ambiente, urbanismo e inovação. 

Elaboração de legislação e regramentos ambientais e urbanísticos. 



Estudo de viabilidade técnico jurídico de empreendimentos, assessoria na 

concepção de planos urbanísticos de ocupação de glebas (masterplan), condução 

de processos administrativos municipais e estaduais, condução de aprovações no 

GRAPROHAB, retificação de área, registro imobiliário. 

Elaboração de contratos imobiliários. 

Gerenciamento técnico jurídico de outros profissionais, em especial, para a 

aprovação de edificações em propriedade privada e para a aprovação de 

loteamentos residenciais e de uso misto. 

Processos e defesas administrativas perante o Ministério Público, a CETESB, o 

DAEE, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e perante 

Municípios. 

Ações judiciais em face da Administração Pública para o resguardo do direito de 

propriedade e da livre iniciativa. 

Bons conhecimentos sobre o licenciamento e a remediação de áreas contaminadas. 

 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN  

Departamento de Uso do Solo Metropolitano - DUSM  

Início: 02/2008                                Fim: 08/2009  

Cargo: Executivo Público – Gestão Pública 

Atividades: Técnico em licenciamento e fiscalização ambiental das áreas de 

mananciais da Região Metropolitana de São Paulo – Capital. Representante da 

Secretaria do Meio Ambiente perante o comitê Defesa das Águas, dentro das 

Subprefeituras de Parelheiros e de Cidade Ademar. 

 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN  

Assessoria de Projetos Especiais do gabinete do Secretário Estadual do Meio 

Ambiente - APE  

Início: 08/2009                               Fim: 01/2010  

Cargo: Executivo Público – Gestão Pública 

Atividades: Assessoria Jurídica e Técnica para a elaboração de legislação, projetos 

e ações em regiões de mananciais no Estado de São Paulo, especialmente dentro 

do Projeto Mananciais, sob a gerência de Fernanda Bandeira de Mello 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/projetos13.php) 

 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/projetos13.php


Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN  

CTR I Campinas 

Limeira – Unidade Regional de Apoio Técnico de Limeira – URAT 

Cargo: Executivo Público – Gestão Pública 

Início: 01/2010                               Fim: 02/2011  

Atividades: Assessoria Jurídica e Técnica para a elaboração de pareceres e votos 

na Comissão de Julgamento Regional, referente aos Autos de Infração Ambiental 

de competência do Centro Técnico Regional de Campinas-SP. 

 

4.FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

 

Curso de Especialização “Lato Sensu” em Direito Tributário, CEU (Centro de 

Extensão Universitária – SP, www.ceu.org.br), carga horária de 360 horas, 

duração de quatro semestres, sob a coordenação do professor Dr. Ives Gandra 

Martins, início em janeiro de 2007 e término em dezembro de 2008. 

Curso de extensão em Direito Ambiental, sob coordenação do professor Doutor 

Guilherme José Purvin de Figueiredo, concluído em março de 2006, carga horária: 

90hs, duração de um semestre. Promovido pelo IBAP em conjunto com a 

APRODAB – Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e Associação dos 

Professores de Direito Ambiental do Brasil, www.ibap.org, www.aprodab.org.br. 

 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

OAB/SP 234.697 

AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS – Aprovado pela ANCOR após 

a realização do exame de certificação, desde maio de 2008. 

 

 

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que responderei por 

qualquer falsidade ou inexatidão, na forma da legislação. 

 

 

Brasília, 22 de setembro de 2020. 

 

 
 

Leopoldo Penteado Butkiewicz 

 

 

http://www.ceu.org.br/
http://www.ibap.org/
http://www.aprodab.org.br/

