
 
 
 

 
 
 
 

NOTA TÉCNICA 
 
 
PROPOSIÇÃO: PLS 341 de 2017 
EMENTA: Altera o Estatuto da Advocacia para estabelecer que são 
impedidos de exercer a advocacia os ex-magistrados e ex-membros do 
Ministério Público, no prazo de três anos do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração, no juízo ou tribunal do qual se afastaram, 
incluída no impedimento qualquer atividade que possa configurar conflito 
de interesse ou utilização de informação privilegiada. 
RELATOR: Senador Ronaldo Caiado  
 
 
 

Senhor (a) Senador (a), 
 
 
 A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, entidade civil 
sem fins lucrativos, representativa dos interesses da magistratura em 
âmbito nacional, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 
apresentar Nota Técnica contrária ao Projeto de Lei do Senado nº 
341 de 2017, conforme argumentos que seguem. 
 
 A proposta dispõe sobre a denominada “quarentena” imposta a 
membros da Magistratura e Ministério Público, criando restrições outras 
além daquelas contempladas na Constituição Federal. 
 
 A Emenda Constitucional 45, de 31 de dezembro de 2004, 
inovou no rol de vedações impostas a magistrados para incluir, no 
parágrafo único do art. 95 da Constituição da República, a proibição do 
exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual proveio o juiz, 
pelo período de três anos após afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração (art. 95, parágrafo único, V). 
 

A instituição da chamada “quarentena” foi introduzida no texto 
constitucional com o fim de dificultar o uso indevido de influência no 
Poder Judiciário, bem como preservar a isonomia entre os litigantes para 
que uns não se vejam assistidos por patronos recém egressos dos 
mesmos tribunais onde corre o litígio, enquanto outros não logrem a 
mesma sorte. 



 
 
 

 
 Ocorre, porém, que o Projeto de Lei em discussão pretende alterar 
o Estatuto da Advocacia, em seu artigo 30, conferindo nova redação ao 
inciso III, indo além da “quarenta” já prevista no texto constitucional 
para dispor sobre situações que também estariam incluídas no 
impedimento. 
 
 Pelo texto proposto, inclui-se no impedimento da “quarentena” o 
exercício de qualquer atividade que possa configurar conflito de interesse 
ou utilização de informação privilegiada, assim definidas como (art.30, 
III): 
 

a) divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão 
das atividades exercidas; 
 
b) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a 
pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido 
relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou 
emprego; 
 
c) celebrar com órgãos ou entidades em que tenha ocupado cargo 
contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades 
similares, ainda que indiretamente. 

 
 Ocorre que a redação conferida às alíneas “a”, “b” e “c”, acima 
transcritas, incorre em manifesta inconstitucionalidade, na medida em 
que a vedação inscrita na Constituição Federal – restrição temporal à 
advocacia por parte de ex-juízes – constitui norma restritiva de direito 
fundamental que, por isso mesmo, somente admite interpretação 
estrita.  
 
 Certo, portanto, que não poderia o legislador ordinário 
promover a ampliação da quarentena para outras situações além 
das previstas no texto constitucional, pois, como dito, trata-se de 
norma que impõe restrição ao livre exercício profissional (CF/88, art. 5º, 
XIII) e, segundo regra geral de hermenêutica, normas jurídicas 
limitadoras de direitos – ainda que de ordem constitucional – devem 
interpretar-se restritivamente. 
 
 Ademais, é de se apontar outra inconstitucionalidade na presente 
proposta: os novos impedimentos inseridos no artigo 30, III, do 
Estatuto da OAB (Lei 8.904/96) não se referem ao exercício da 
advocacia apenas, tratando-se, a bem da verdade, de imposição de 
limitações às atividades que podem ser exercidas por ex-



 
 
 

magistrados e ex-Ministério Públicos, o que não poderia, jamais, ser 
objeto de disciplina fora dos Estatutos próprios, sob pena de 
configurar vício de iniciativa na matéria. 
 
 Assim, entende a AMB que o presente Projeto de Lei, ao elastecer 
o conceito de quarentena e criar novos impedimentos ao exercício da 
advocacia por ex membros da Magistratura e do Ministério Público, 
promove indevida ampliação de restrição constitucional, violando 
preceitos fundamentais de máxima relevância como a liberdade de 
exercício profissional (Constituição da República, art.5º, XIII); da 
razoabilidade e proporcionalidade (CF, ar t. 5 º, LIV); da livre iniciativa e 
da valorização do trabalho (CF, art. 170, caput e inciso III), e do caráter 
restritivo das vedações impostas a magistrados (CF, art.95, parágrafo 
único). 
 

Por estas razões, vislumbrando manifesta inconstitucionalidade no 
Projeto de Lei em análise, a Associação de Magistrados Brasileiros - 
AMB pugna a(o) ilustre senador (a) pela rejeição do PLS 341/17.  

 
Sendo o que havia para o momento, permanecemos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, renovando os 
protestos de estima e consideração. 

 
 
Brasília, 13 de dezembro de 2017. 
 
 

 
Jayme de Oliveira 
Presidente da AMB 


