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 Os Bacharéis em Direito do Brasil, representados pelas entidades 
que assinam este manifesto, vêm unidas manifestar seu agradecimento e reconhecimento 

pelo apoio imensurável que representou vosso apoio à tramitação em regime de urgência 
do Projeto de Lei 2.211/11 de autoria do Deputado Federal Eduardo Cunha que determina 
o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
 Vossa Excelência nestes 40 anos de vida parlamentar na Câmara 

dos Deputados conviveu com expoentes históricos na luta pela democracia como Ulysses 
Guimarães e também foi companheiro de partido do inesquecível Deputado Federal Max 
Rosenmann que já em 2005 – PL 5.801/05 – indicava a inconstitucionalidade do exame e 

exigia seu fim, com a experiência de ser advogado com vastíssima experiência além de 
ser parlamentar. 

  
 Ninguém melhor que Vossa Excelência com a experiência de ter 
sido Constituinte e de ser Bacharel em Direito pode aquilatar a inconstitucionalidade 

formal e material do exame que a OAB aplica de forma ilegal e imoral. Como 
jurisprudência, em anexo juntamos uma decisão do Desembargador Federal do TRF 5 

Vladimir de Carvalho onde o Magistrado com mais de 3 décadas de atuação minucializa 
os pontos de inconstitucionalidade formal e material.  
 

 Imoral, porque a OAB e as empresas que terceiriza para aplicar o 
exame, manipulam de forma escandalosa os resultados, para que os índices de 

reprovação fiquem sempre entre 85 e 90% há mais de uma década. 
 
  Não fazemos acusações sem lastro. Em anexo, juntamos provas 

documentais de tais manipulações tanto na 1ª fase (resposta da FGV) como de 2ª fase 
(Oficio da OAB MT)     

 
 Tais manipulações visam manter um “curral” com mais de 100 mil 
bacharéis em Direito retidos por falta de aprovação no referido exame, a fim de que não 

façam concorrência e se disponham a serem várias vezes “tosquiados” com taxas de 
inscrição no valor de R$ 200,00 a cada exame.  

 
 Como o exame é quadrimestral, a OAB arrecada cerca de 20 a 25 
milhões de reais a cada exame, sem dar satisfação a ninguém, nem a seus inscritos e 

nem a seus conselheiros federais, pois desde a ADIn 3.026, a entidade não é nem pública 
e nem privada e sim, “sui generis” sem ter quaisquer órgão fiscalizador.  

 
 Agradecendo o apoio já concedido para agilizar a questão, as 
entidades unidas imploram que Vossa Excelência, como Bacharel em Direito interceda 

com vossa enorme influência política nesta Casa de Leis em prol de uma classe da qual 
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 faz parte, que apesar de ser formada por operadores do Direito é vítima de lideranças que 
se apossaram do patrimônio moral da Gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil 

conquistado em décadas de defesa da Democracia, para se locupletarem sem 
fiscalização à custa do sacrifício da vida pessoal e profissional de mais de 4 milhões de 

Bacharéis em Direito criminosamente impedidos de trabalhar e de contribuir para que a 
sociedade brasileira tenha acesso à Justiça de forma ampla e valores acessíveis. 
 

 Impossível enumerar as conquistas que Vossa Excelência alcançou 
nestes 41 anos de vida parlamentar nesta casa, vitórias para a Democracia, para seu 

Estado, para o Brasil. Agora imploramos para que coloque sua força em defesa da 
categoria profissional a que pertence, lutando para acabar com o exame aplicado pela 
OAB e possibilitando serviço e prática fundamental aos Bacharéis e o fim da reserva de 

mercado, gerando novos operadores do Direito para defenderem a sociedade brasileira 
nas barras dos Tribunais.  

 
 Heróis da Democracia são como o senhor, a cada etapa de sua 
epopéia são chamados a defender novos oprimidos e a reafirmar a democracia que 

ajudaram a erigir. Com vosso auxílio e empenho não temeremos os líderes da OAB e sua 
força imensurável, pois apenas homens com vossa estatura histórica são capazes de 

manter a vontade de uma Constituição Cidadã e Democrática.  
 
 Desde já, nossa gratidão emanada do fundo do coração de 4 

milhões de colegas Bacharéis e de seus familiares e nossa torcida e apoio para que 
Vossa Excelência seja o próximo presidente desta casa, pois o Brasil precisa de vossa 

força, sabedoria, experiência e discernimento e também de toda a tradição democrática 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e seus membros.   
  
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 

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

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

