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 Os bacharéis em Direito do Brasil, representados pelas entidades 

que assinam este manifesto, vêm unidas implorar a Vossa Excelência a abreviação da 
anormalidade que os afligem. 
 

 O exame da OAB aplicado trimestralmente a mais de 100 mil 
examinandos a cada vez, é cristalinamente inconstitucional para leigos que o estudam, 

sendo muito mais evidente para parlamentares como o senhor, que têm em seu currículo 
pessoal uma vastíssima contribuição à Sociedade Brasileira como parlamentar e como 
Ministro de Estado. 

  
 O impedimento ilegal e imoral ao exercício profissional e a 

complementação com a prática fundamental à formação do profissional do Direito que 
adquire apenas teoria nas bancas universitárias, atinge – segundo números da própria 
OAB, mais de 4 milhões de bacharéis em todo o Brasil.  

  
 Os bacharéis impedidos de iniciar seu trabalho em função do 

inconstitucional exame, não deixa que a sociedade brasileira tenha mais profissionais 
para buscarem seu Direito junto aos Tribunais, visto que a Defensoria Pública em muitos 
estados é controlada pela OAB e em outros, o número é insuficiente para atender até 

questões banais como alimentos para menores.  
 

 Com tabelas de honorários elitizadas, os trabalhadores brasileiros 
são vitimas das mais variadas formas de grandes corporações e empresas, sem terem o 
direito ao acesso a Justiça. O Art. 133 da Constituição afirma que o Advogado é essencial 

à Justiça e a OAB faz uma reserva de mercado impedindo a concorrência e fazendo um 
verdadeiro “curral” de retidos com aprovação de 10 a 15% apenas e mantendo os demais 

90 a 85% “concentrados” para pagarem novas taxas exorbitantes e afastando-os do 
mercado de trabalho. Muitos desanimam e desistem e outros iniciam estudos em outras 
áreas, com a perda de anos de investimento educacional.  

  
 O exame da OAB, além de sua ilegalidade, é manipulado pela OAB 

e empresas terceirizadas para a sua aplicação para manter os índices pífios de aprovação 
e assim, arrecadar entre 20 e 25 milhões de Reais a cada exame. São sempre mais de 
100 mil candidatos a R$ 200,00 reais de inscrição cada um. 

 
 Desde a ADIn 3.026, a OAB não nem pública e nem privada, não 

sendo fiscalizada por ninguém !!! Não presta contas nem dos valores arrecadados com 
anuidades de seus inscritos, conforme noticias recentes de criticas feitas por conselheiros 
federais sobre a questão e menos ainda dos milionários valores obtidos com o exame de 

ordem. 
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 As provas de manipulação estão em anexo, tanto de manipulação de 

provas de 1ª fase (respostas duplas da FGV) até de 2ª fase, com ofício explicito da OAB 
do MT sobre a questão.    

 
 Quanto a inconstitucionalidade, o Parecer do Relator, Deputado 
Federal Pastor Marco Feliciano já destaca o parecer do Sub-Procurador Geral da 

República Rodrigo Janot e a análise do Deputado Federal Eduardo Cunha em seu PL 
2.211/11 onde aponta a infração formal e material de regras constitucionais. 

 
 Aproveitamos para anexar, a decisão do Desembargador Federal 
Vladimir de Carvalho que faz explanação detalhada e minuciosa de inconstitucionalidades 

(no plural mesmo!!!) do exame da OAB. 
 

 Há mais de uma década vítimas de lideranças inescrupulosas da 
gloriosa OAB, os bacharéis em Direito suplicam à Vossa Excelência a tramitação ágil e 
urgente do Parecer do Deputado Federal Pastor Marco Feliciano, a fim de abreviar a 

humilhação e o suplício que milhões de bacharéis estão submetidos.  
 

 Solicitamos ainda vossa atenção à questão, com análise dos 
documentos elencados e ficamos inteiramente à disposição de Vossa Excelência para 
quaisquer complementações nos documentos que desejar, pois obter vosso apoio seria 

fundamental para nossa luta, que mais que pugnar por nossos direitos evidentes, significa 
respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito.  

  
 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/

