
RELATÓRIO 2022
Malta Advogados



Fundado por egressos da Universidade de Brasília, o escritório
Malta Advogados pauta-se nos valores de excelência e contato
estreito com cada demanda, apresentando soluções jurídicas
cuidadosas, inovadoras e de alta qualidade técnica, tendo
sempre em vista os interesses de cada cliente. 

Com profissionais capacitados e preparados para atuar em casos
complexos que demandam conhecimento interdisciplinar, o
escritório tem como missão oferecer serviços jurídicos de
excelência com atendimento personalizado, criativo, eficiente e
inovador. 

O MALTA ADVOGADOS



Oferecer serviços jurídicos de excelência aos nossos clientes,
com atendimento personalizado, criativo, eficiente e
inovador, para proporcioná-los a melhor solução jurídica.
Atrair talentos e profissionais altamente competentes e
especializados.

MISSÃO | MALTA VISÃO | MALTA
Prestar serviços de grande relevância para a sociedade,
tornando-se um escritório de referência no Brasil pela
qualidade e inovação na prestação dos serviços, bem como
pela satisfação profissional de sua equipe.

Organização; excelência; efetividade; valorização
profissional; incentivo à capacitação; qualidade no
atendimento; satisfação de seus profissionais; confiança;
transparência; ética e igualdade de gênero.

VALORES | MALTA
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Pautado em inovação e excelência, o escritório Malta Advogados
atua com o objetivo de modernizar a prática da advocacia e
proporcionar um atendimento personalizado a seus clientes. A
partir de novas gerações e lideranças, visa sempre à prestação de
serviços de grande relevância para a sociedade e à satisfação
profissional de sua equipe. 

Desde sua fundação, o escritório é pautado por valores. Malta
Advogados acredita em uma missão e um propósito
compartilhados e sustenta uma visão que expressa gratidão pela
trajetória já percorrida e a vontade de alcançar patamares ainda
maiores, a partir da qualidade, da criatividade, da eficiência e da
inovação que singularizam seu trabalho. 

Em 2022, o escritório completou sete anos no mercado, com planos
de crescer cada vez mais e expandir, fazendo do escritório mais do
que um ambiente de trabalho, um espaço de convivência e busca
pelo saber.

7 ANOS DE HISTÓRIA



COMPROMISSOS 
DA ONU



O Pacto Global da ONU é uma chamada para as empresas alinharem
suas estratégias e operações a dez princípios universais nas áreas de
Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e
desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos
desafios da sociedade.

A ONU também desenvolveu a Agenda 2030, uma agenda de
desenvolvimento sustentável a ser seguida de 2015 até 2030. Tal
agenda é pautada em 17 objetivos principais, os chamados Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São eles, respectivamente:
erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e
bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água
potável e saneamento; energia acessível e limpa; trabalho decente e
crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução
das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e
produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida
na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias
e meios de implementação.

Em 2022, o Malta Advogados manteve seu compromisso com o Pacto
Global, do qual é signatário desde 2021. Nesse sentido, se dedica
constantemente para promover ações que estejam alinhadas aos
ODSs da ONU.

O PACTO GLOBAL DA ONU



Equidade é prioridade é um movimento lançado pela Rede Brasil do

Pacto Global que visa aumentar a quantidade de mulheres em cargos
de alta liderança, convidando empresas a estabelecer metas para
suas operações.

 O escritório Malta Advogados definiu como meta a não redução do
percentual de mulheres em cargos de alta liderança, mantendo-o, no
mínimo, em 50%. Atualmente, o escritório conta com 66,6% de
mulheres nesses cargos e nosso objetivo é não permitir que, com o
passar do tempo, ocorram reduções nesse número que levem a uma
desigualdade na participação das mulheres nas tomadas de decisões.

EQUIDADE É PRIORIDADE



O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas desenvolveu cinco
Padrões de Conduta para apoiar a comunidade empresarial no combate
à discriminação contra lésbicas, gays, bi, trans e intersex. Os Padrões
baseiam-se nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre
Negócios e Direitos Humanos e refletem a contribuição de centenas de
empresas em diversos setores. O escritório Malta Advogados é um
apoiador das Normas de Conduta da ONU para Combate à
Discriminação contra Pessoas LGBTI no meio empresarial.

Nesse sentido, enquanto parceiro dessa iniciativa, o Malta Advogados,
pensando na promoção da diversidade e da pluralidade dentro e fora
do escritório, criou um programa para debater e atuar com foco em
diversas questões, entre elas, o combate à discriminação da população
LGBTQIA+, o Diversifica-se. O programa, criado em 2021 e fortalecido em
2022, é responsável por colocar em prática, bem como monitorar e
gerenciar, ações que envolvem diversidade e inclusão.

PARTNERSHIP FOR GLOBAL LGBTI EQUALITY



Livres & Iguais é uma campanha criada pela ONU para promover a

igualdade de pessoas LGBTQIA+ e tem como objetivo aumentar a
conscientização sobre a violência e a discriminação homofóbica e
transfóbica e propagar o respeito em diferentes lugares do mundo.

O escritório Malta Advogados acredita que a campanha é uma forma de
combater o preconceito e a discriminação e, nesse sentido, aderiu à
campanha. Por meio de nosso Comitê de Responsabilidade Social,
promovemos posts e campanhas próprias alinhadas aos objetivos e às
diretrizes da campanha Livres & Iguais.

LIVRES & IGUAIS



O movimento ElesPorElas (HeForShe) foi criado pela ONU Mulheres e

tenta ampliar o diálogo sobre igualdade de gênero para que esta deixe
de ser uma questão feminina para se tornar uma questão que exige a
participação de todos, beneficiando toda a sociedade nos âmbitos
social, político e econômico.

Por acreditar na campanha e reconhecer a importância da igualdade
entre os gêneros, o Malta Advogados apoia o movimento ElesPorElas,
promovendo a igualdade dentro e fora do escritório por meio de
campanhas internas e externas.

HEFORSHE



Em 2022, o Pacto Global criou o Pacto o Movimento Elas Lideram
2030, que busca estabelecer metas para aumentar a quantidade de

mulheres em cargos de alta liderança nas empresas participantes. Trata-
se de uma oportunidade para as empresas promoverem uma mudança
para a sociedade e o planeta por meio de engajamento de alta
liderança, construção de capacidades e monitoramento e
compartilhamento de boas práticas.

 O Malta Advogados, que atualmente conta com mulheres em 66,6% de
sua Diretoria Executiva, assinou o compromisso, se comprometendo a
continuar buscando maneiras de promover a liderança feminina no
escritório.

MOVIMENTO ELAS LIDERAM 2030



CARTILHAS



 A fibrose cística é uma doença genética rara e crônica que afeta principalmente pulmões, pâncreas e

fígado. No mundo, cerca de 70 mil pessoas são afetadas por ela. No Brasil, é uma das doenças raras com

maior número de casos, sendo a doença genética grave mais comum na infância, segundo o Ministério da

Saúde.

 O Unidos pela Vida trabalha em prol da vida e do tratamento de pessoas com fibrose cística há 11 anos e,

desde abril de 2022, o Malta Advogados faz parte dessa história por meio de uma atuação pro bono no

âmbito das relações governamentais perante os Poderes Legislativo e Executivo. A partir dessa parceria,

seguimos juntos na luta em prol da saúde e qualidade de vida de pacientes com fibrose cística e outras

doenças raras.

 Nesse sentido, elaboramos, em parceira com o instituto, a Cartilha de Direitos das Pessoas com Fibrose

Cística e Demais Doenças Raras (disponível aqui). Além disso, em artigo publicado pelo Portal JOTA em

julho, nossa sócia Natalie Alves e a Diretoria do Instituto Unidos pela Vida trouxeram uma discussão sobre

a proposta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)

de fixar um “teto” para os custos de incorporação de tecnologias em saúde. O artigo, intitulado Conitec

propõe ‘teto’ para custos de incorporação de tecnologias em saúde, está disponível aqui.

UNIDOS PELA VIDA – INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ATENÇÃO À FIBROSA CÍSTICA

https://unidospelavida.org.br/cartilhas/
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conitec-propoe-teto-para-custos-de-incorporacao-de-tecnologias-em-saude-22072022


Nos meses de outubro e novembro, em virtude das campanhas

Outubro Rosa e Novembro Azul, celebradas mundialmente

todos os anos, o Malta Advogados elaborou duas cartilhas, uma

voltada para a conscientização sobre o câncer de mama (aqui) e

o câncer de próstata (aqui).

As cartilhas tratam, entre outros tópicos, sobre: fatores de risco,

sintomas, prevenção, diagnóstico, tratamento e direitos dos

pacientes com câncer.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

https://d3a9b2a6-0775-486f-acad-8f5bd3d7c521.usrfiles.com/ugd/d3a9b2_e8269a0d34f44aaa938e2da49bfc4120.pdf
https://d3a9b2a6-0775-486f-acad-8f5bd3d7c521.usrfiles.com/ugd/d3a9b2_900792c177814951b51ed1b96d55e52b.pdf


O Malta Advogados acredita que o papel de uma empresa na sociedade é
fundamental para sua transformação. Para isso, vem comprometendo-se a
promover a diversidade em suas práticas e engajando sua equipe a
desenvolver ações que contribuam para o alcance da pluralidade. Pensando
nisso, criamos um programa para debater o tema e atuar com foco em
questões de gênero, identidade e raça, o Diversifica-se. 

Desde a sua criação, em 2021, o Diversifica-se promove diversas ações internas
e externas voltadas para o tema. No ano de 2022, podemos destacar reuniões
do comitê responsável pelo programa, a criação de posts temáticos
informativos e a elaboração de circulares internas. Entre os assuntos tratados, é
possível destacar: combate ao racismo, ao machismo, ao capacitismo e à
homofobia.

DIVERSIFICA-SE



Programa 

Em abril de 2022, o Malta Advogados lançou o Programa ELAS, cujo objetivo é estabelecer diretrizes para garantir
uma porcentagem mínima de mulheres e condições de igualdade de gênero em todos os níveis dentro do escritório.

Algumas das diretrizes do programa são: alcance de pelo menos 50% de mulheres em cargos de coordenação e
gerência, regramento de participação feminina em banca de seleção, políticas de respeito a espaços de fala e
propagação de debates acerca da temática.

Em agosto, instituímos ainda o Quadro ELAS dentro do podcast do escritório, o Peço Vista. O quadro surgiu com a
ideia de ser um espaço de debate horizontal sobre temas relacionados a mulheres, uma oportunidade de ouvir
especialistas tratando sobre educação, psicologia e sociologia na política e no Direito sob a perspectiva das mulheres.
Os episódios estão disponíveis aqui.

O ELAS é uma iniciativa aberta a todas as mulheres do Malta Advogados e, atualmente, conta com 7 mulheres de
nossa equipe. Como parte das atividades do Programa, há a publicação, nas redes sociais do escritório, de conteúdos
pertinentes aos direitos das mulheres, como a importância das mulheres na Independência do Brasil e o direito ao
voto feminino. 

https://open.spotify.com/show/0gdFIL1kz9LWxFUCVYg5EY?si=tNLfljToTcO7Oh0ZWz7rDA


Conheça o ELAS, 
apresentando o 

Programa e toda a 
equipe do ELAS.

 
Com Ana Vogado, 

Sarah Delma, Carolina 
Ono, Paula Machado, 

Julia Vaz, Raquel 
Gontijo e Anna Luiza

EP 1

Mulheres e 
educação 

 
Com Tayná Leite, 

Gerente de 
Recursos 

Humanos e 
Gênero da Rede 
Brasil, da ONU

EP 2

Um debate sobre 
maternidade e 

mercado de trabalho 
 

Com Natália 
Fernanda Gomes, 

Consultora 
Legislativa.

EP 3

Outubro Rosa: que 
seja rosa o ano inteiro 

 
Com Joana Jeker, 

presidente da 
Recomeçar – 

Associação de 
Mulheres 

Mastectomizadas 
de Brasília.

EP 4

Apresentado pela  sócia  Ana Vogado,  o  quadro ELAS  teve ,  até  o  momento ,  os  seguintes

episódios :

Programa 

Mulheres negras 
na universidade: 

ocupando espaços
 

Com Kelly Quirino, 
jornalista de formação, 
mestre e doutora em 

Comunicação e 
professora universitária.

EP 5



RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS:

A POLÍTICA NO BRASIL  EM 2022



Desde fevereiro de 2022, o Malta Advogados publica, todas as

sextas-feiras, o Panorama Político, documento que apresenta

uma análise sobre os principais acontecimentos políticos da

semana, colocando em evidência o contexto dos fatos

ocorridos e examinando eventuais repercussões políticas sobre

as principais decisões tomadas no período.

Especialmente em ano de eleições, como é o caso do Brasil

em 2022, a produção de um periódico como esse é

fundamental para ajudar a difundir informações verdadeiras

sobre o cenário político a nível regional, nacional e até

internacional. As edições do Panorama Político estão

disponíveis aqui.

PANORAMA POLÍTICO

Em 2022, o Malta Advogados também passou a produzir e

publicar semanalmente o Semana nos Poderes, documento

que elenca os principais acontecimentos nos poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário do Brasil ao longo da

semana.

Enviado para nossos clientes todas as terças-feiras, o

documento possibilita a divulgação de informações relevantes

pertinentes à atuação do Congresso Nacional, dos tribunais

superiores e de outras instituições públicas.

SEMANA NOS PODERES

https://www.maltaadvogados.com/panorama-politico


ARTIGOS 
PUBLICADOS



AO LONGO DO ANO, A EQUIPE MALTA

ADVOGADOS PUBLICOU 

ARTIGOS SOBRE OS MAIS VARIADOS

TEMAS JURÍDICOS.

Entenda o que propõe o PL 2.303/15, que regulamenta o uso de

criptomoedas no Brasil, por Gabriel Franklin e Pedro

Bittencourt, publicado em fevereiro no site do Malta Advogados

(clique para ler).

Uso de cláusulas restritivas no planejamento sucessório:

cláusula de usufruto, por Maria Eduarda Amaral e Davi Ory,

publicado em fevereiro no site do Malta Advogados (clique para

ler).

Congresso promulga emenda da proteção de dados (EC 115/22),

por João Pedro Ramos, publicado em fevereiro no site do Malta

Advogados (clique para ler).

Marco Legal da Geração Distribuída: novas regras e regime de

transição, por João Pedro Ramos e Pedro Bittencourt, publicado

em fevereiro no site do Malta Advogados (clique para ler).

+  DE 20

São eles:

https://www.maltaadvogados.com/single-post/entenda-o-que-propoe-o-pl-2-303-15-que-regulamenta-o-uso-de-criptomoedas-no-brasil
https://www.maltaadvogados.com/single-post/uso-de-clausulas-restritivas-no-planejamento-sucessorio-clausula-de-usufruto
https://www.maltaadvogados.com/single-post/congresso-promulga-emenda-da-protecao-de-dados-ec-115-22
https://www.maltaadvogados.com/single-post/marco-legal-da-geracao-distribuida-novas-regras-e-regime-de-transicao


Reflexões sobre a legislação diante do direito político da mulher como candidata e mandatária, por Raquel Gontijo, publicado

em março no site do Malta Advogados (clique para ler).

A sucessão dos direitos autorais no ordenamento jurídico brasileiro, por Davi Ory, Pedro Bittencourt e João Pedro Ramos,

publicado em março na LexLatin (clique para ler).

Há vínculo da base de cálculo do ITBI com o IPTU?, por Júlia Scartezini, Julia Vaz e Alexandre Lima, publicado em março na

LexLatin (clique para ler).

Aprovação no vestibular: é possível ingressar na universidade antes de concluir o Ensino Médio?, por Júlia Scartezini, Julia Vaz e

Alexandre Lima, publicado em março no site do Malta Advogados (clique para ler).

A base de cálculo do ITBI é vinculada à base de cálculo do IPTU? Entenda o entendimento do STJ, por Júlia Scartezini, Julia Vaz e

Alexandre Lima, publicado em março no site do Malta Advogados (clique para ler).

Março no Congresso: os avanços nos debates e proposições legislativas sobre a mulher na sociedade, por Raquel Gontijo,

publicado em abril pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig) (clique para ler).

O Dia Internacional da Mulher no Legislativo Federal, por Raquel Gontijo e Anna Luiza Rosa, publicado em abril no site do Malta

Advogados (clique para ler).

São eles:

https://www.maltaadvogados.com/single-post/reflexoes-sobre-a-legislacao-diante-do-direito-politico-da-mulher-como-candidata-e-mandataria
https://br.lexlatin.com/opiniao/sucessao-dos-direitos-autorais-no-ordenamento-juridico-brasileiro
https://br.lexlatin.com/opiniao/ha-vinculo-da-base-de-calculo-do-itbi-com-o-iptu
https://www.maltaadvogados.com/single-post/aprovacao-no-vestibular-e-possivel-ingressar-na-universidade-antes-de-concluir-o-ensino-medio
https://www.maltaadvogados.com/single-post/a-base-de-calculo-do-itbi-e-vinculada-a-base-de-calculo-do-iptu-entenda-o-entendimento-do-stj
https://www.abrig.org.br/index.php/noticas/marco-no-congresso-os-avancos-nos-debates-e-proposicoes-legislativas-sobre-a-mulher-na-sociedade
https://www.maltaadvogados.com/single-post/o-dia-internacional-da-mulher-no-legislativo-federal


Nova lei de improbidade administrativa torna taxativo o rol do art. 11, por Ana Vogado e Anderson Marques, publicado em abril no

site do Malta Advogados (clique para ler).

Uso de cláusulas restritivas no planejamento sucessório: cláusula de inalienabilidade, por Maria Eduarda Amaral e Davi Ory,

publicado em maio no site do Malta Advogados (clique para ler).

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: mitigando os riscos de demandas judicial, por Júlia Scartezini,

Alexandre Lima e Julia Vaz, publicado em junho no site do Malta Advogados (clique para ler).

Balanço Político 1º semestre, por Natalie Alves e Raquel Gontijo, publicado em julho no Portal Migalhas (clique para ler).

O uso de bancos de dados biométricos civis em investigações criminais: possíveis avanços à luz de direitos e garantias

fundamentais, por Alberto Malta, Natalie Alves, Alexandro Mangueira e Charles Lara. Publicado em julho na Revista Perícia

Federal, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) (clique para ler).

Termo de consentimento genérico no Direito Médico e a advocacia consultiva: entenda a importância, por Alexandre Lima e Julia

Vaz, publicado em agosto no site do Malta Advogados (clique para ler).

Conitec propõe ‘teto’ para custos de incorporação de tecnologias em saúde, por Natalie Alves e outros, publicado em julho no

Portal JOTA (clique para ler).

São eles:

https://www.maltaadvogados.com/single-post/nova-lei-de-improbidade-administrativa-torna-taxativo-o-rol-do-art-11
https://www.maltaadvogados.com/single-post/uso-de-clausulas-restritivas-no-planejamento-sucessorio-clausula-de-inalienabilidade
https://www.maltaadvogados.com/single-post/o-direito-ao-meio-ambiente-ecologicamente-equilibrado-mitigando-os-riscos-de-demandas-judiciais
https://www.migalhas.com.br/depeso/370400/balanco-politico-do-1-semestre-de-2022
https://apcf.org.br/revistas/edicao-no-49-10-anos-da-lei-de-banco-de-perfis-geneticos-e-o-protagonismo-da-pericia-criminal/#fb0=17
https://www.maltaadvogados.com/single-post/termo-de-consentimento-generico-no-direito-medico-e-a-advocacia-consultiva-entenda-a-importancia
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conitec-propoe-teto-para-custos-de-incorporacao-de-tecnologias-em-saude-22072022


Uso indevido de dados pessoais: sua organização trata os dados pessoais de forma adequada?, por Ana Júlia Prezotti e Pedro
Bittencourt, publicado em agosto no site do Malta Advogados (clique para ler).

Rol taxativo da ANS   – Perspectivas atuais, por Anna Luiza Rosa e Raquel Gontijo, publicado em agosto no Portal Migalhas (clique
para ler).

Lei n.º14.451/2022 promove mudanças substanciais nos quóruns de deliberação das sociedades limitadas, por Lorena Castro, Ana
Júlia Prezotti, Maria Eduarda Amaral e Pedro Bittencourt, publicado em setembro no site do Malta Advogados (clique para ler).

Desincompatibilização de dirigente sindical para a disputa eleitoral, por Fellipe Cunha, publicado em setembro no ConJur (clique
para ler).

‘Orçamento Mulher’: a perspectiva de gênero na atividade financeira do Estado, por Sarah Delma e Raquel Gontijo, publicado em
outubro no Portal JOTA (clique para ler).

A mulher no exercício político como profissional de RIG, por Sarah Delma e Raquel Gontijo, publicado em outubro no Portal
Migalhas (clique para ler).

Escândalo da Fifa: a falta de legislação sobre corrupção privada no Brasil, por Ana Vogado, publicado em novembro no Gazeta do
Povo (clique para ler).

Câncer de mama: avanços legislativos e novos desafios, por Sarah Delma e Raquel Gontijo, publicado em dezembro no ConJur
(clique para ler).

São eles:

https://www.maltaadvogados.com/single-post/uso-indevido-de-dados-pessoais-sua-organizacao-trata-os-dados-pessoais-de-forma-adequada
https://www.migalhas.com.br/depeso/372549/rol-taxativo-da-ans--perspectivas-atuais
https://www.maltaadvogados.com/single-post/lei-14-451-2022-promove-mudancas-substanciais-nos-quoruns-de-deliberacao-das-sociedades-limitadas
https://www.conjur.com.br/2022-set-14/matheus-cunha-desincompatibilizacao-dirigente-sindical
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/orcamento-mulher-a-perspectiva-de-genero-na-atividade-financeira-do-estado-13102022#:~:text='Or%C3%A7amento%20Mulher'%3A%20a%20perspectiva,na%20atividade%20financeira%20do%20Estado&text=O%20or%C3%A7amento%20de%20um%20Estado,p%C3%BAblicas%20e%20projetos%20ser%C3%A3o%20contemplados.
https://www.migalhas.com.br/depeso/374157/a-mulher-no-exercicio-politico-como-profissional-de-rig
https://www.conjur.com.br/2022-nov-24/ana-vogado-fifagate-corrupcao-privada-brasil#:~:text=Investiga%C3%A7%C3%B5es%20em%20v%C3%A1rios%20pa%C3%ADses%20levaram,2022%20(R%C3%BAssia%20e%20Catar)
https://www.conjur.com.br/2022-dez-20/delmae-gontijo-cancer-mama-avancos-legislativos-desafios


Peço Vista é o podcast do escritório Malta Advogados, apresentado pela sócia
Natalie Alves. Em 2022, foram lançados cinco episódios temáticos, quatro do
Quadro ELAS, já mencionado anteriormente, e o episódio Limites legais da
comunicação de políticos em mandato, com a convidada Mariana Bonjour,
em maio. Para ouvir todos os episódios do podcast, clique aqui.

PEÇO VISTA PODCAST

https://open.spotify.com/show/0gdFIL1kz9LWxFUCVYg5EY


EVENTOS E AULAS



Entre os dias 3 e 7 de outubro de 2022, aconteceu o evento CEUB Job

Experience, promovido pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). O

evento teve como proposta de trazer tendências e experiências do mundo

profissional para o dia a dia da faculdade, além de fazer com que os alunos

conhecessem diferentes possibilidades e áreas de atuação, proporcionando

muito networking com profissionais de diversas áreas.

Na ocasião, houve debates sobre temas como Direito Digital, Compliance,

Reforma da Previdência, Relações Governamentais, LGPD. O evento contou

com a participação de diversos profissionais, incluindo os sócios do

escritório Malta Advogados Alberto Malta, Natalie Alves, Davi Ory e Júlia

Scartezini.

O evento aconteceu presencialmente nos campi Asa Norte e Taguatinga e

também pelo canal do CEUB no YouTube. Aqui é possível assistir ao evento.

CEUB JOB EXPERIENCE

https://www.youtube.com/c/uniceub/videos?app=desktop


A sócia Ana Vogado ministrou, durante dois semestres,

disciplina sobre anticorrupção na Faculdade de Direito da

Universidade de Brasília (UnB). Ainda nesta instituição, os

sócios Alberto Malta e Natalie Alves ministram, desde 2021, a

disciplina “Perícia: Justiça pela Ciência”.

PERÍCIA: "JUSTIÇA PELA CIÊNCIA" E 
"ANTICORRUPÇÃO E DIREITO SANCIONADOR"



No dia 20 de junho de 2022, a sócia Júlia Scartezini lecionou aula sobre

Direito à Moradia para o projeto Falando Direito Virtual 2022. O Falando

Direito é uma ação educacional que capacita jovens da rede pública de

ensino por meio da abordagem de temas jurídicos relacionados aos ciclos

da vida humana.

FALANDO DIREITO



No dia 27 de outubro de 2022, Sarah Delma e Natalie Alves, advogadas

e sócias do Malta Advogados, estiveram no Centro Universitário de

Brasília (UniCEUB) para falar sobre os direitos das pacientes com câncer

de mama e outros temas correlatos. Na oportunidade, os alunos da

instituição puderam aprender sobre o assunto de forma didática e

prática.

OUTUBRO ROSA NO UNICEUB



No dia 10 de novembro de 2022, nossa sócia Sarah Delma participou

do I Fórum Anual do Instituto Empoderar. O evento, cujo tema é

Comunicar, objetivou analisar a importância da comunicação

interpessoal, empresarial e institucional das mulheres. 

COMUNICAR: I FÓRUM ANUAL DO 
INSTITUTO EMPODERAR



No dia 10 de novembro de 2022, a Comissão de Direito Imobiliário da

Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, Subseção Núcleo

Bandeirante, Candagolândia e Park Way, da qual Júlia Scartezini,

sócia do Malta Advogados, é presidente, promoveu uma roda de

conversa sobre adjudicação compulsória extrajudicial.

Na oportunidade, profissionais do ramo do Direito puderam se

aprofundar no tema, muito caro nos dias atuais.

RODA DE CONVERSA ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA EXTRAJUDICIAL – 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS



De 17 a 20 de maio, aconteceu, em Campinas (SP), o XXVI Congresso

Nacional de Criminalística. Na ocasião, a sócia Natalie Alves esteve

presente e palestrou sobre os aspectos jurídicos no uso de sistemas

de reconhecimento facial e por voz.

XXVI CONGRESSO NACIONAL 
DE CRIMINALÍSTICA



ENTREVISTAS



Em abril, a sócia Ana Vogado concedeu entrevista

para o Metrópoles sobre como funciona o processo

de declaração de imposto no caso do

microempreendedor individual (MEI) e quem é

obrigado a declarar.

A entrevista tratou sobre a declaração do Imposto

de Renda 2022 para o profissional autônomo, mas

também chamado de MEI, o qual não está isento,

mesmo pagando tributos simplificados. A entrevista

está disponível aqui.

Em abril, o sócio Davi Ory concedeu entrevista para

o Correio Braziliense sobre os riscos de leiloes de

imóveis. A entrevista abordou as vantagens e os

principais problemas na aquisição de um imóvel em

leilão judicial. A entrevista está disponível aqui.

https://www.metropoles.com/conteudo-especial/como-o-mei-deve-declarar-o-imposto-de-renda-2022
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/04/5001208-descontos-de-ate-80-mas-os-riscos.html


Em maio, a sócia Ana Vogado concedeu entrevista

para O Globo sobre o teto do ICMS e o porquê de a

medida aprovada na Câmara dos Deputados ter

grandes chances de terminar no Poder Judiciário. A

entrevista está disponível aqui.

O sócio Davi Ory concedeu, em julho, entrevista

para o programa Fala Brasil. A entrevista tratou dos

riscos da aquisição de imóveis em leilão judicial. A

entrevista está disponível aqui.

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/teto-do-icms-especialistas-explicam-por-que-medida-aprovada-na-camara-tem-tudo-para-terminar-na-justica.ghtml
https://recordtv.r7.com/fala-brasil


Em julho, a sócia Ana Vogado concedeu entrevista

para a Jovem Pan News sobre o enquadramento

como ato de improbidade administrativa de caso

envolvendo ex-presidente da Caixa Econômica

Federal. A entrevista está disponível aqui.

Em agosto, a sócia Ana Vogado concedeu entrevista

para o Valor Econômico sobre o STJ e os

julgamentos em Direito do Consumidor decorrentes

da pandemia. A entrevista está disponível aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=dPiOkTV2zQM
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/08/18/stj-autoriza-revisao-de-aluguel-e-plano-de-saude.ghtml


Em setembro, o sócio Fellipe Cunha concedeu

entrevista para a CNN Brasil sobre uso de bandeiras

em janelas de condomínios, atitude que pode ir

contra a legislação. A entrevista está disponível aqui.

Em setembro, a sócia Ana Vogado participou de

episódio de podcast Juricast sobre a Lei de

Improbidade Administrativa (LIA) e o julgamento do

ARE 843.989. O episódio está disponível aqui,

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/bandeiras-em-janelas-de-condominios-pode-ir-contra-a-legislacao-entenda/
https://spoti.fi/3KS3OzA


Em novembro, a sócia Ana Vogado concedeu

entrevista para o Gazeta do Povo sobre a sugestão,

feita pelo Psol à transição de Lula, de fazer um

"revogaço” de 200 normas editadas por Bolsonaro.

A entrevista está disponível aqui.

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/psol-sugere-a-transicao-de-lula-um-revogaco-de-200-normas-editadas-por-bolsonaro/
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