
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 129, DE 2014  

 
 

Altera o art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), para estabelecer a 
realização seriada do Exame da Ordem. 
 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º O inciso IV e o § 1º do art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 8º.................................................................................... 
.................................................................................................. 
IV – aprovação em Exame da Ordem, elaborado e aplicado pela 

OAB; 
................................................................................................... 
§ 1º O Exame da Ordem, regulamentado em provimento do 

Conselho Federal da OAB, será realizado de forma seriada em, no 
mínimo, cinco etapas ao longo do curso de Bacharelado em Direito. 

........................................................................................” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 

O projeto de lei ora apresentado visa a conferir maior racionalidade ao 
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

A importância de se aferir a qualidade dos profissionais que ingressam no 
mercado de trabalho para a defesa dos interesses da sociedade não é nova. Países como 
Itália, França, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido também possuem mecanismos 
de verificação do mérito dos advogados que atuam nos seus respectivos territórios. 

Entretanto, a proliferação de cursos de Direito em nosso País tem 
contribuído para o aumento da reprovação dos candidatos a jovens advogados. Assim 
sucede, pois nem sempre tais cursos gozam da qualidade necessária para a formação de 
bons profissionais. 

Tem-se, então, uma miríade de bacharéis em Direito que não logram 
aprovação no citado exame, o que os obriga a buscar formação suplementar para 
simplesmente conseguir exercer a nobre profissão prevista no art. 133 da Carta Magna. 

Mais racional, a fim de evitar surpresas ao final do curso de Direito, que o 
Exame da Ordem seja realizado de forma seriada, ao longo do bacharelado. Com isso, 
permite-se ao estudante melhorar o seu aprendizado, para que obtenha a tão sonhada 
permissão para o exercício da advocacia. 

Não menos importante destacar a importância de se determinar que a OAB 
elabore e aplique os mencionados exames, como forma de permitir à entidade maior 
controle sobre a formação acadêmica dos profissionais que buscam o ingresso em seus 
quadros. 

Em face disso, pede-se o apoio dos nobres colegas parlamentares, para que 
a proposição ora apresentada logre aprovação pelo Poder Legislativo.  

Sala das Sessões, 

Senador LOBÃO FILHO  
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 LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. 

 Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO III 
Da Inscrição 

        Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário: 
        I - capacidade civil; 
        II - diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino 
oficialmente autorizada e credenciada; 
        III - título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro; 
        IV - aprovação em Exame de Ordem; 
        V - não exercer atividade incompatível com a advocacia; 
        VI - idoneidade moral; 
        VII - prestar compromisso perante o conselho. 
        § 1º O Exame da Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da 
OAB. 
        § 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve 
fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente 
revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. 
        § 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada 
mediante decisão que obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do 
conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. 
        § 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado 
por crime infamante, salvo reabilitação judicial. 

 

 

 
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.) 
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