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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 

Cunha. 

 

ASSUNTO: Solicitação de audiência 

 

A Associação Ordem dos Bacharéis do Brasil, simplesmente denominada OBB 

Ordem dos Bacharéis do Brasil, representante legal da classe de bacharéis de 

direito, ou seja, em direito, medicina, engenharia, jornalismo... Com 

representatividade em vários estados da federação, através de seu presidente 

nacional, Willyan Johnes, vem respeitosamente a vossa presença solicitar uma 

audiência no intuito de discutirmos providências urgentes para a classe de 

bacharéis em direito de todo o país, classe essa que há décadas vem sendo 

explorada e marginalizada pela OAB Ordem dos Advogados do Brasil, onde o 

Estado, mesmo sabendo dessa ilegalidade tem se mostrado omisso há 

décadas. 

 

No intuito de formar a opinião pública de forma errônea, a OAB, afirma que no 

Brasil existem cinco milhões de bacharéis em direito e, que o ensino superior 

no Brasil é de péssima qualidade, assim, havendo a necessidade do exame de 

ordem para proteger o cidadão devido essa deficiência do MEC, contrariando 

descaradamente o direito fundamental do livre exercício do ofício e da 

profissão e também, com mentiras, explora essa classe arrecadando mais de 

setenta milhões de reais anualmente a custa do desemprego e da miséria.  

 

Ilustríssimo presidente Eduardo Cunha, os dirigentes da OAB subestimam a 

inteligência alheia, pois, se houvessem cinco milhões de bacharéis em direito, 

seguindo essa proporção nas demais áreas do bacharelado, licenciatura e 

tecnólogos... Todos os brasileiros seriam formados, inclusive os que ainda não 

nasceram, sendo que na verdade, não só temos muitas escolas de ensino de 

direito de qualidade, onde os bacharéis são formados por ilustres operadores 

do direito como, desembargadores, juízes, promotores, advogados e outros 

profissionais altamente preparados para esse feito, como também, o número 
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de bacharéis existentes no Brasil não chegam a trezentos mil, dessa forma, 

não havendo razão para essa reserva de mercado, pois o país é imenso e o 

mercado absorveria esses profissionais com naturalidade, até porque, se 

houvessem realmente cinco milhões de bacharéis em direito, onde estariam os 

quatro milhões e novecentos mil bacharéis que não prestam o exame da OAB?  

 

O que ocorre Senhor Presidente, é que a OAB controla o número de aprovados 

no exame de ordem de acordo com o número de formados nas escolas 

anualmente e mantém uma reserva de seres humanos (mais de cem mil 

bacharéis), como cabeças de gado no pasto para dar lucro, garantindo-lhe 

assim, uma arrecadação de por volta de oitenta milhões de reais anualmente 

com destino desconhecido a custa do desemprego, da miséria, dilaceração de 

famílias e de sonhos.  

 

Senhor Presidente, muito se fala sobre o FIES, porém, para a grande maioria 

dos formados em direito, esse financiamento nada mais é que a certeza de 

uma dívida impagável por serem impedidos pela OAB de exercerem a 

profissão e mais, um grande prejuízo para a sociedade diante ao financiamento 

desse curso com dinheiro público, onde o Estado, nesse caso, tem mostrado 

apenas eficiência como agenciador de clientes para uma entidade de classe, 

formando alunos com dinheiro público e os encaminhando para que sejam 

explorados com a venda da esperança do trabalho digno praticada por essa 

entidade.    

 

 

Sabemos dos desafios que o digníssimo presidente encontra nesse momento, 

mas sabemos também, que é de seu conhecimento tais injustiças praticadas 

pela OAB e que não concorda com a prática desse absurdo que impede a 

criação de centenas de milhares de novos empregos. 

 

Senhor Presidente, para cada bacharel que passar a advogar haverá um novo 

emprego de assistente em seu escritório, para cada bacharel empregado em 

outra atividade que passar a advogar, não só haverá um novo emprego no 

preenchimento de sua vaga na respectiva atividade, como também, uma nova 

vaga em seu escritório. Isso sem contar os impostos que serão gerados por 

esses profissionais e o retorno do FIES aos cofres públicos uma vez que 

trabalhando poderão assumir tal responsabilidade. 

 



Ficando a sua disposição. 

 

 Atenciosamente 

  

Willyan Johnes 

Ordem dos Bacharéis do Brasil. 
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