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Exame de Ordem – OAB1

Marcelo Saboia

Resumo

O presente artigo trata de um tema polêmico e que tem sido objeto de mui-
tos projetos de lei nas Casas do Congresso Nacional: O Exame de Ordem da 
OAB, que teve sua constitucionalidade confirmada recentemente pelo STF. É 
feito um pequeno escorço histórico e a seguir é analisada a constitucionalidade 
do Exame, questionada de diversos ângulos pelos detratores do mesmo. São 
examinados também os diversos projetos de lei em tramitação no Congresso 
versando sobre o Exame de Ordem, alterando suas regras ou simplesmente o 
extinguindo, e finalmente é esboçada a conclusão do estudo, que defende a 
constitucionalidade e recomenda a manutenção do Exame de Ordem da OAB.
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Abstract

The article is about the OAB-Exam (Exame de Ordem da OAB). The approval in the 
Exam is a condition to obtain the Brazilian Lawyer Associations license, mandatory to the 
law bachelors act as attorneys. The Brazilian Supreme Court has recently confirmed its cons-
titucionality after intense discussion. There are many law projects in the Congress in con-
nection to this subject. The OAB-Exams history is briefly presented, followed by the analysis 
of its constitucionality, which is still put in doubt in many forms by the its contenders. Law 
projects in the Congress are also described, as they change some rules and even extinguish the 
Exam itself. Finally are presented our conclusion asserting the OAB-Exams constitucionality 
and our suggestion to maintain it in the Brazilian legislation.
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1  NOTA DO EDITOR: o artigo foi entregue para publicação antes da decisão do Supremo Tribunal 
Federal no RE 683503-RS, que reconheceu a constitucionalidade da exigência do Exame da Ordem, 
em linha com o posicionamento do autor.
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1. Introdução

Um tema que recorrentemente ocupa as manchetes dos principais veículos 
de comunicação é o Exame de Ordem da OAB - Ordem dos Advogados do 
Brasil, gerando, inclusive, uma grande quantidade de inciativas parlamentares 
no sentido da sua extinção ou modificação (incluindo as relacionadas à dispensa 
do Exame em certos casos e à isenção da taxa de inscrição).

Questiona-se também frequentemente, por vários motivos, a constitucio-
nalidade do Exame de Ordem, haja vista que só a OAB faz tal exigência – neste 
sentido, os bacharéis em Direito se dizem desigualados em relação aos bacharéis 
de outras áreas (inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da isonomia).

Assim, no presente artigo faremos inicialmente um pequeno histórico do 
Exame de Ordem.

A seguir trataremos do Exame de Ordem no Direito positivo e da sua ade-
quação (ou não) à CF/88.

Depois analisaremos as principais e mais recorrentes demandas parlamenta-
res relacionadas ao Exame de Ordem da OAB.

Finalmente, concluiremos o artigo com sugestões para a ação parlamentar, in-
clusive a negativa, nos casos em que a lei não pode interferir na autonomia da OAB.

2. Antecedentes

O Exame de Ordem não é novidade no Direito brasileiro, nem muito me-
nos é uma experiência isolada no plano do Direito Comparado.

Segundo LEON SZKLAROWSKY as Ordenações Filipinas já exigiam o 
Exame de Ordem dos que quisessem atuar na Casa de Suplicação, em Portugal. 
Este autor arremata: “O Exame de ordem ou o equivalente Exame de Estado, 
prestado perante Tribunais ou outros órgãos, é praticado na maioria dos países, 
como salvaguarda das pessoas, da ordem jurídica e da Sociedade”2. (grifamos).

Como não interessa aqui uma incursão no Direito Comparado, nos permi-
timos mencionar, entretanto, que levantamento recente do Conselho Federal da 
OAB junto às Embaixadas estrangeiras em Brasília revelou que a maioria dos paí-
ses exige Exame de Ordem ou equivalente dos futuros advogados, além de estágio 
(mais ou menos dois anos) após a conclusão do Curso de Direito3 (grifamos).

2  “Exame de Ordem – Extinção ou aperfeiçoamento?”, in “Revista Jurídica Consulex”, nº 260, 
15/11/2007.

3  LOBO, Paulo L. – “Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB”, São Paulo, Saraiva, 2007 
(apud LEON SZKLAROWSKY, op. cit.).
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ROBERTO SAMPAIO C. DE ALMEIDA4, que faz minuciosa retrospectiva 
do surgimento do Exame de Ordem entre nós, afirma que foi a partir do início da 
década de 70, quando a OAB editou provimento sobre a realização do Exame de 
Ordem, previsto na Lei nº 4.215/63 (antigo EOAB), que se acirrou a polêmica sobre 
a conveniência de filtrarem-se os bacharéis em Direito para o ingresso na advocacia.

Foi então no inciso III do art. 47 do antigo EOAB (Lei nº 4.215/63) que 
se previu no Direito anterior, mas ainda sem o caráter obrigatório da legislação 
em vigor, a habilitação em Exame de Ordem para inscrição como advogado nos 
quadros da OAB – o Exame só seria exigido dos que não apresentassem o Cer-
tificado de comprovação do exercício e resultado de estágio5.

A Lei nº 5.842/72 aboliu o Exame de Ordem6, que sempre teve seus detratores.
Foi com a edição do atual EOAB (Lei nº 8.906/94), originário de projeto 

de lei apresentado pelo saudoso Deputado Ulysses Guimarães (PL nº 2.938/92), 
que se restabeleceu a obrigatoriedade, e desta vez para todos, do Exame de Or-
dem para inscrição como advogado nos quadros da OAB7.

3. O Exame de Ordem no EOAB (Lei nº 8.906/94) –  
É inconstitucional o exame de ordem?

O inciso IV e o § 1º do art. 8º do EOAB determinam o seguinte:
“Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:

....................................................................................................

IV - aprovação em exame de ordem;

...................................................................................................

§ 1º O Exame de Ordem é regulamentado em provimento do 
Conselho Federal da OAB.

...................................................................................................”
Assim, na legislação em vigor o Exame da Ordem é condição sine qua non 

para a inscrição do bacharel no quadro de advogados da OAB e ponto final. 
O Exame de Ordem da OAB é visto de duas grandes maneiras por seus 

detratores e críticos.

4 Ver “Apontamentos sobre a controvérsia da manutenção do Exame de Ordem”, in “Revista da Infor-
mação Legislativa”, Brasília, SF, nº 178, abril/junho 2008.

5  Idem, op. cit.

6  Idem, op. cit.

7  Idem, op. cit.
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a) é inconstitucional, embora possa ser justo;

b) é injusto, mesmo que seja constitucional.
Evidentemente, há quem tache o Exame de inconstitucional e injusto.
Pois bem, o Exame de ordem da OAB é, afinal, inconstitucional? Não, não é.
Em primeiro lugar, a Lei nº 8.906/94 é, formal e materialmente, a lei a que 

se refere o inciso XIII do art. 5º da CF. Transcreve-se:
“Art. 5º ........................................................................................

....................................................................................................

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, aten-
didas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” (grifamos)

Ora, a OAB, autarquia de regime especial ou uma corporação pública para 
alguns, simplesmente entendeu que o Exame de Ordem devia ser obrigatório e 
o elencou entre os requisitos para inscrição no quadro de advogados.

Não se pode esquecer que a Advocacia é a única profissão tida como es-
sencial ao funcionamento de um dos Poderes do Estado – o Judiciário, pois é 
função “indispensável à administração da Justiça” nos termos do art. 133 da CF.

Disso resulta que, se não é lícito concluir que a Advocacia é a profissão mais 
importante de todas, também não é irrelevante para a sociedade, e não se pode 
chamar de exagero então um exame de qualificação prévio dos que se exige sóli-
da formação intelectual, cultural e moral.

Não constitui, outrossim, exercício ilegal de poder8 a regulamentação, pelo 
Conselho Federal da OAB, do Exame de Ordem (§ 1º do art. 8º do EOAB). 
Trata-se sem dúvida de “fetiche legalista”, para usar a expressão de G. BINEN-
BOJM e R. BRANDÃO9, a defesa deste esdrúxulo ponto de vista. A OAB criou, 
exige e, portanto, regulamenta o seu Exame.

Diz-se muito também que o Exame de Ordem é inconstitucional por ofensa ao 
princípio da isonomia, pois exames análogos não são exigidos para o exercício das 
demais profissões de nível superior (como p.e. Medicina e Engenharia). Aqui exis-
tem na realidade duas motivações diversas atacando o Exame de Ordem da OAB:

Uma, jurídica e infundada – o Exame de Ordem não ofende o princípio da 
isonomia, pois nada impede que os demais Órgãos de Classe também passem a 

8 Cf. WILLIAN DOUGLAS – “Exame da OAB – Constitucionalidade e Conveniência”, in “Revista 
Jurídica Consulex”, nº 300, 15/07/2009.

9 “A constitucionalidade do exame de ordem”, in “Revista de Direito do Estado”, Rio, Renovar, nº 12, 
out/dez. 2008.
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exigir exames análogos – o que a OAB não pode fazer é exigir o Exame de Or-
dem de alguns e não exigir de outros na mesma situação.

Outra, política, decorrente da natural insatisfação dos bacharéis em Direito, 
que contam com uma barreira a mais que seus colegas de outras áreas para che-
gar ao exercício profissional: o Exame de Ordem da OAB. No caso de insucesso 
neste último, ao invés de culpar a má formação universitária recebida o aluno 
muitas vezes culpa o Exame de Ordem10. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que a aprovação prévia no Exame de Ordem 
da OAB não é exigida em todas as carreiras jurídicas. Neste sentido ROBERTO 
ROSAS11 faz importante observação: o curso jurídico não forma só advogados, 
mas outros profissionais do Direito e até de outras áreas (diletantes inclusive).

Finalmente, há em desfavor da constitucionalidade do Exame de Ordem da 
OAB a alegação de que o art. 44, II, do EOAB é conflitante com os arts. 205 e 
209, II da CF. Transcrevem-se os dispositivos:

“Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

....................................................................................................

II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a sele-
ção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do 
Brasil.” (grifamos)

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da socie-
dade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

..................................................................................................”

“Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

....................................................................................................

II - autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.” 
Também não procede a alegação. O art. 205 da CF não afirma que o di-

ploma é o único requisito de qualificação para qualquer profissão. Exigências 

10  Cf. ROBERTO SAMPAIO C. DE ALMEIDA, op. cit.

11  “Qualificação profissional do Advogado – Exame de Ordem”, in Exame de Ordem (coordenação de 
ROBERTO ROSAS), Brasília, Brasília Jurídica, 1999.
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adicionais podem ser estabelecidas em lei para profissões específicas12. Além do 
mais o Ministério da Educação tem poder de polícia sobre as entidades de en-
sino superior13, diverso do exercido pela OAB em face das atividades desempe-
nhadas pelos advogados. As áreas de atuação fiscalizatória do MEC e da OAB 
são distintas – não há superposição ou bis in idem neste sentido14. 

A Jurisprudência também tem abordado a questão da constitucionalidade 
do Exame de Ordem da OAB, havendo manifestações nos dois sentidos.

MIGUEL REALE JÚNIOR15 nos dá notícia de que chegou ao STF recen-
temente RE de um bacharel reprovado (que havia impetrado MS) alegando a 
inconstitucionalidade do Exame de Ordem da OAB. O MPF emitiu parecer 
pela acolhida da inconstitucionalidade, o que denota controvérsia.

Em defesa do Exame de Ordem, o Ministro do STF aposentado CARLOS 
MÁRIO VELLOSO enfatizou certa vez que as faculdades formam bacharéis, e 
não advogados.16

WILLIAN DOUGLAS17 por sua vez cita decisão do TRF da 2ª Região, que 
suspendeu a execução de sentença em MS que concedeu liminar obrigando a 
OAB-RJ a admitir em seus quadros bacharéis não aprovados no Exame de Ordem.

Ainda no terreno da constitucionalidade do Exame de Ordem da OAB, 
uma outra alegação recorrente é a de que o mesmo cria reserva de mercado. E 
indiretamente cria mesmo. Ocorre que o Exame de Ordem não foi criado para 
reservar o mercado para alguns poucos privilegiados intelectualmente, e sim 
para qualificar o mercado, barrando os incompetentes. 

Toda regulamentação de profissão cria reserva de mercado, o que se justifica 
em razão do interesse público existente na regulamentação daquela profissão!

4. Principais demandas parlamentares e proposições em tramitação

Como não poderia deixar de ser, desde a edição do EOAB e fruto das pres-
sões naturais num regime democrático, já foram apresentados diversos projetos 
de lei no Congresso Nacional visando extinguir ou alterar as regras do Exame de 
Ordem da OAB – são proposições diversas e que muitas vezes ferem a autono-
mia dessa entidade de forma inaceitável.

12  G. BINENBOJM e R. BRANDÃO, op. cit.

13  Cf. o art. 46 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96).

14  G. BINENBOJM e R. BRANDÃO, op. cit.

15  Ver www.oabsp.org.br/noticias/2011/09/15/7248.

16  Decisão mencionada por L. SZKLAROWSKY, op. cit.

17  Op. cit.
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Outras proposições tratam de dispensa do Exame de Ordem em alguns ca-
sos. Nesta Casa Legislativa, o PL nº 2.567/07, do Deputado WALTER BRITO 
NETO, permite aos bacharéis advogarem junto aos Juizados Especiais sem sub-
missão ao Exame de Ordem da OAB.

No Senado Federal, o PL nº 188/10, do Senador PAULO DUQUE, es-
tabelece prazo de validade do Exame da Ordem. O PL nº 57/11, do Senador 
MARCELO CRIVELLA, cuida da hipótese de dispensa do Exame de Ordem 
para favorecer advogados experientes. O PL nº 397/11, do Senador EDUAR-
DO AMORIM, também estende a validade do Exame de Ordem.

Na Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (CONLE) têm se mul-
tiplicado as demandas relativas ao Exame de Ordem, sendo bastante comuns as 
relativas à taxa de inscrição, considerada alta e (consequentemente) elitista por 
muitos – ocorre que a lei não pode fixar a taxa de inscrição do Exame de Ordem, 
nem muito menos aboli-la, sob pena de esvaziar-se a autonomia desta entidade. O 
Exame evidentemente tem um custo, e a OAB tem que cobrir este custo!

Uma proposição curiosa nos foi solicitada recentemente: a transferência 
para o Ministério da Educação da atribuição de aplicar o Exame de Ordem – 
proposta inviável, afinal uma lei editada neste sentido equivaleria a um atestado 
da incompetência do Ministério da Educação na fiscalização das faculdades de 
Direito! A OAB por sua vez não deve se imiscuir nas tarefas de fiscalização e 
supervisão dos cursos jurídicos – não se podem inverter os papéis!

A criação do profissional paralegal18, tema de outra demanda parlamentar re-
cente na CONLE, poderia ser um expediente válido para compensar a reserva de 
mercado que o Exame de Ordem forçosamente causa – seriam os bacharéis sem 
OAB, que realizariam atividades não privativas de advogados em escritórios, em-
presas etc. Mas há polêmica em torno da criação de nova categoria profissional19.

5. Conclusões

A esta altura já podemos esboçar algumas conclusões de nosso artigo.
A primeira delas é óbvia: o Exame de Ordem da OAB (com trocadilho e 

tudo) está na ordem do dia. A taxa de inscrição20 revolta muita gente, e os índi-

18  Ver VLADIMIR PASSOS DE FREITAS – “Bacharel sem OAB poderia trabalhar como paralegal”, 
in www.conjur.com.br/2010 - mar - 28 / segunda leitura.

19  A polêmica tem razão de ser. Seriam os paralegais “Super-Estagiários” ou “Sub-Advogados”? Além do 
mais, não se pode criar nova categoria profissional dentro da Advocacia sem consultar-se a OAB – foi o 
que fez a OAB-RS recentemente, conforme noticiado pelo CORREIO BRAZILIENSE de 18/06/11.

20  Fala-se neste sentido num enriquecimento injustificável da OAB. Critica-se também a chamada 
“indústria” dos cursinhos preparatórios para o Exame de Ordem.
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ces de reprovação no Exame são elevadíssimos21, o que prova que ou o problema 
reside no Exame – que não “prova nada” e/ou é inconstitucional, segundo seus 
detratores - ou reside na má formação de muitos bacharéis – na realidade da 
maioria.

Do ponto de vista constitucional, o Exame de Ordem é invulnerável como 
vimos – nenhum dos argumentos, dos mais comuns aos esporádicos por assim 
dizer, se sustenta minimamente. Com efeito, a melhor doutrina e as decisões ju-
diciais mais ponderadas reconhecem a sua constitucionalidade. Constitucional, 
justo e razoável22 é o Exame de Ordem.

A verdade é que o Exame de Ordem da OAB nada mais é que uma realidade 
antipática diante de um fenômeno notório e assombroso: o baixo nível do ensi-
no jurídico no país, a proliferação das faculdades de Direito e, evidentemente, 
do número de bacharéis a se defrontarem com o Exame de Ordem. Os números 
impressionam. Há hoje aproximadamente 700 mil advogados no Brasil23 e já 
seriam alguns milhões sem o Exame de Ordem24.

Se, por um lado, o jovem (principalmente) tem direito a uma escolha pro-
fissional, por outro, isto não quer dizer que qualquer curso jurídico possa fun-
cionar (...), nem (muito menos) que a OAB, a quem não compete credenciar e 
fiscalizar os cursos25 existentes, nada possa fazer para barrar os que não possuem 
formação adequada – a OAB não pode ser feita refém de empresários inescru-
pulosos e bacharéis despreparados! 

Embora possa ser um pouco diferente do ponto de vista jurídico, ninguém 
de bom senso e boa fé tem condições de defender a extinção do Exame de Or-
dem da OAB tendo em vista o atual ensino jurídico no país. E ponto final.

Acima de tudo recomendamos aos Parlamentares a manutenção do Exame 
de Ordem. Ele é bom para a advocacia e, portanto, bom para o Brasil.

21  Chegando a 80%! Ver neste sentido REGINALDO DE CASTRO – “OAB e a reprovação em massa 
de Bacharéis” in “Revista Jurídica Consulex”, nº 350, 15/8/11.

22  Obedecendo portanto ao princípio da proporcionalidade – ver G. BINENBOJM e R. BRANDÃO, 
op. cit.

23  Cf. MIGUEL REALE JÚNIOR, op. cit.

24  Segundo CEZAR BRITTO, em 2007 o país já teria 4 milhões (!) de advogados sem o Exame de 
Ordem – cf. “A proliferação dos cursos de Direito e o Exame de Ordem”, in “Revista Jurídica Con-
sulex”, nº 260, 15/11/07.

25  Mais de 1000 (!) em 2007 – cf. CEZAR BRITTO, ob. cit.
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