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 Os bacharéis em Direito do Brasil, representados pelas entidades 
que assinam este manifesto, vem registrar publicamente o agradecimento por vosso gesto 

de grandeza e conhecimento da realidade brasileira ao assinar o Requerimento para 
tramitação em Regime de Urgência para o Projeto de Lei 2.211/11 de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Federal Eduardo Cunha. 

 A história brasileira registra os ápices de nossa democracia com 
líderes que se destacaram por terem a sensibilidade de reconhecerem e lutarem pelos 

anseios de nossa sociedade.  
 O exame da OAB atinge milhões de brasileiros que investiram anos 
de suas vidas em obter conhecimento básico de nível superior para serem qualificados a 

exercerem uma carreira.  
 Nenhum curso superior apronta um profissional e sim, dá as 

ferramentas mais rústicas para um início de carreira, onde a prática formará e moldará o 
exercício profissional. A qualificação é definição constitucional do preparo fundamental 
das profissões em seu inicio.  

 O Legislador Constitucional delegou às Universidades e a Educação 
como um todo, a qualificação básica e às corporações de Ofício a fiscalização do 

exercício profissional. 
 Em usurpação das regras constitucionais, a Ordem dos Advogados 
impede o início da carreira e a complementação fulcral do teórico qualificador com a 

prática que só se adquire com o trabalho no dia a dia. 
 O Projeto de Lei 2211/11 do notável parlamentar Eduardo Cunha 

reverbera os projetos 5.801/05 de Max Rosenmann, 5.773/06 de José Divino, 2.195/07 de 
Edson Duarte e 2.426/07 de Jair Bolsonaro.  Todos os Projetos de Lei foram 
recentemente relatados na CCJC pelo Excelentíssimo Deputado Federal Pastor Marco 

Feliciano – em anexo – de forma sensível a uma atrocidade que se comete contra os 
bacharéis em Direito. 

 Este exame, além de inconstitucional na definição dos legisladores 
citados, também o é em manifestações judiciais, como do Desembargador Vladimir de 
Carvalho do TRF 5 e do Sub-Procurador Gera da República Rodrigo Janot, em anexo. 

 Mais que inconstitucional, é imoral por ser manipulado em sua 
aplicação – anexos – pela OAB e pelas empresas terceirizadas para aplicação dos 

referidos exames, sempre com pífios índices de aprovação, especialmente para promover 
reserva de mercado e manutenção de dezenas de milhares de reprovados que se juntam 
aos recém formados para gerar entre 20 a 25 milhões de reais a cada exame em taxas de 

inscrição. 
 O conhecimento da realidade nacional e dos princípios norteadores 

da Democracia insculpidos na Constituição são inerentes aos nossos líderes que 
escrevem hoje o que será história amanhã. 
 O resgate dos aviltados direitos de milhões de bacharéis pela 

mesquinhez e ganância de alguns poucos líderes da OAB é possível apenas a 
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 verdadeiros líderes, parlamentares na acepção da palavra, representantes do povo, da 
sociedade. 

 A estatura de sua liderança à frente da progressista e democrática 
Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, historicamente ligada 

à conquistas sociais e a defesa dos mais fracos e oprimidos se medirá no futuro por seu 
gesto de nobreza ao assinar o requerimento de urgência. 
 A cada dia que passa, é um dia a menos de trabalho, de prática, de 

aprendizado para o bacharel e, um dia a menos que a sociedade se vê privada de 
concorrência entre advogados e de preços acessíveis para a defesa de seus direitos.    

          A história registrará seu gesto e de sua bancada, mas nos 
corações dos bacharéis e de seus familiares Vossa Excelência já tem lugar cativo em um 
panteão de homens e mulheres valorosos que defenderam a democracia e a Constituição 

 Os movimentos unidos na luta contra o exame da OAB exclamam 
em alto brado: Obrigado Deputado Jilmar Tatto e a toda a Bancada do Partido dos 

Trabalhadores na Câmara Federal !!!  
 
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/ 
 

Pres. Gisa Moura 

Movimento “Bacharéis em Ação” 
Site: http://fimexameoab.ning.com/ 

  
 

Pres. Willyan Johnes – OBB 

http://movimentobrasil-mbbad.blogspot.com.br/
http://mnbdrj.ning.com/
http://fimexameoab.ning.com/


                                                                                                                                      

SEDE NACIONAL - SCLRN 709, Bloco F, Ent. 47, sala 101 – CEP 70.750-516 
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. Fone/Fax (61) 3964-7961 / Presidente (11) 8832-1277 

MOVIMENTO NACIONAL DE BACHARÉIS                   

EM DIREITO – MNBD NACIONAL 

 
Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil 

OABB Brasil 
CNPJ 09.582.855/0001-42 

 

 
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://www.obb.net.br/
http://www.mnbd.org/

