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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO FEDERAL EDUARDO CUNHA 

 

 
 Os bacharéis em Direito do Brasil representados pelos movimentos 
unidos que assinam este manifesto, vem publicamente registrar um imensurável 

agradecimento pela luta desenvolvida por Vossa Excelência em defesa de nosso direito 
ao trabalho cerceado pela OAB. 

 
 O histórico de vossa vida parlamentar em defesa da Democracia e 
da Carta Magna terá com certeza um ápice na cruzada assumida em defesa dos milhões 

de bacharéis em Direito. 
 

 São milhões de vidas destruídas, obstruídas e atrasadas em anos 
por um exame claramente inconstitucional para qualquer pessoa mediamente instruída 
que conheça as bases legais apresentadas.  

 
 Vossa Excelência, com a sensibilidade ímpar que o guindou a 

representar a sociedade brasileira no Congresso Nacional e com a coragem dos antigos 
cruzados em buscar Justiça e em defender os oprimidos pelos tiranos de cada época, é 
fator de engrandecimento da atividade parlamentar e da representatividade de vosso 

cargo. 
 

 O exame da OAB representa anseios eivados de objetivos e metas 
obscuras de poucos líderes da OAB, em detrimento de milhões de bacharéis impedidos 
de trabalhar e ganhar seu pão com a qualificação teórica adquirida em anos de sacrifícios, 

cerceados em obter prática complementar necessária a seu aperfeiçoamento, gerando 
um elitismo torpe pela reserva de mercado e um prejuízo coletivo social imensurável pela 

falta de contingente profissional em todos os rincões deste país.  
 
 Apenas homens de estatura anormal em sua visão da realidade e 

dotados de poder de mudanças como Vossa Excelência podem recolocar no curso 
democrático, mudanças geradas pela ganância e arrogância de poucos líderes atuais que 

se escudam no histórico memorável da entidade gloriosa que é a Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
 

 Os líderes atuais da OAB envergonham próceres como Rui Barbosa 
– que foi brilhante sem nunca ter feito o exame – ao usarem de subterfúgios e pequenas 

brechas legais geradas por interpretação direcionada para oprimirem milhões de 
bacharéis que só não são advogados por serem impedidos criminosamente de se 
inscreverem em sua entidade de classe.  

 
 Além da inconstitucionalidade já proclamada em vossa Justificativa 

ao Projeto de Lei 2.211/11, hoje há provas incontestes de manipulação e desídia na 
aplicação da prova para manter os pífios índices de aprovação com o intuito de manter 
“represados” dezenas de milhares de bacharéis para que façam novo exame e paguem 

nova taxa de R$ 200,00 per capita, gerando de 20 a 25 milhões por exame. 
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 O pior, Excelência, é que esta “megasena acumulada” gerada a 

cada exame aplicado por mais de uma centena de candidatos, não tem a mínima 
fiscalização de sua destinação, já que a OAB atual, desde a ADIn 3.026 não é nem 

pública e nem privada... Ou seja, está acima de qualquer Poder da República do Brasil.    
 
 A “Cruzada” empreendida em defesa dos bacharéis não é uma 

guerra solitária. Os parlamentares que tomarem ciência dos fatos e tiverem acesso à um 
pouco de informação formarão ao lado de Excelência em defesa da Democracia, da 

Constituição e da Sociedade. 
 
 Estamos fazendo e seguiremos fazendo nossa parte, alardeando à 

sociedade a realidade e nossos defensores. O passado glorioso e o poderio econômico 
atual da OAB assustam os mais fracos. A existência de representantes do povo com 

poder de correção, sabedoria e conhecimento da realidade nos encorajam a nos perfilar 
em suas fileiras e a empunhar armas em defesa da Democracia, de nossa Carta Magna e 
de nossos direitos.  

 
 Tenha a certeza de nosso reconhecimento e o de toda uma Nação 

por seu empenho nesta luta por justiça e direito. O Brasil o agradecerá e nós o temos em 
um pedestal reservado aos heróis da democracia brasileira.        
 

 Os movimentos unidos contra o exame da OAB se colocam sob seu 
comando nesta guerra por Justiça e aguardam suas determinações.  

 
MOVIMENTOS UNIDOS DOS BACHARÉIS CONTRA O EXAME DA OAB 

 
Pres. Julio Velho – MBBAD 

 
Movimento Brasil de Bacharéis e Acadêmicos em Direito 

Site: http://movimentobrasil-mbbad.blogspot.com.br/ 

 
Pres. Fabio Pinto da Fonseca 

 
ONG Mãos Limpas – Brazil No Corrupt 

Site: http://mnbdrj.ning.com/ 

 

http://movimentobrasil-mbbad.blogspot.com.br/
http://mnbdrj.ning.com/
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 Pres. Gisa Moura 

Movimento “Bacharéis em Ação” 

Site: http://fimexameoab.ning.com/ 
  

 
Pres. Willyan Johnes – OBB 

 
Ordem dos Bacharéis do Brasil 

Site: http://www.obb.net.br/ 
 

 
Pres. Reynaldo Arantes - MNBD/OABB 

 
Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito da Organização dos Acadêmicos e 

Bacharéis do Brasil 

Site: http://www.mnbd.org 

 

http://fimexameoab.ning.com/
http://www.obb.net.br/
http://www.mnbd.org/

