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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO PASTOR MARCO FELICIANO 
 
 
 Os Bacharéis em Direito de todo o Brasil, representados pelas 
entidades abaixo assinadas, ficaram orgulhosos em saber que nosso Congresso Nacional 
tem pessoas como Vossa Excelência como nossos representantes. 
 
 Milhões de vítimas da OAB estão hoje impedidas de seguir carreira 
profissional por causa de interesses mesquinhos de uns poucos líderes, que visam 
apenas reserva de mercado e milhões de reais que lhes chegam às mãos sem nenhuma 
fiscalização. 
 
 Vosso argumento registrado no Relatório entregue sobre a 
inconstitucionalidade aclamada pelos parlamentares que fizeram os 5 projetos entre 2005 
e 2011 e que fundamentaram que a Constituição Cidadã feita por esta Casa de Leis não é 
respeitada pelo exame da OAB, foi de lavra tão excelente quanto a decisão do 
Desembargador Vladimir Carvalho – em anexo – do TRF 5 com mais de 3 décadas de 
magistrado.  
 
 É peça de correção e Justiça, pois o Poder Legislativo necessita 
resgatar a idéia original colocada na Carta Magna e deturpada por uma entidade 
interessada, não em preservar a sociedade de maus profissionais – pois neste caso faria 
seu Tribunal de Ética ser efetivo – mas em fazer uma reserva de mercado que evitasse 
concorrência e mantivesse o “rebanho” a espera do próximo exame, onde outra vez 
seriam tosquiados em novas taxas de inscrição.  
 
 Vossa Excelência revitalizou o trabalho de homens valorosos e 
defensores sociais, que desde Max Rosenmann em 2005, vislumbraram a realidade 
nefasta que a OAB – e Max era advogado inscrito e atuante – fazia com os recém 
formados... Orgulhosos de Vossa Excelência estão parlamentares que lhe antecederam 
como José Divino e Edson Duarte, assim como os contemporâneos Jair Bolsonaro e 
Eduardo Cunha.  
 
 O que os autores dos projetos de lei aprovados por Vossa 
Excelência em seu relatório sabiam por boatos, hoje se tem provas documentais – em 
anexo – da manipulação que a OAB faz em conluio com as empresas terceirizadas que 
contrata para aplicar o exame, tanto na 1ª como na 2ª fase.  
 
 Estaremos ao seu lado e junto às lideranças desta casa, para que 
seu relatório seja aprovado. Vosso nome já está em um pedestal junto a cada bacharel 
em Direito por ser um ativo partícipe desta obra de reconquista dos nossos direitos, 
motivo de oração de milhões impedidos criminosamente de trabalhar por um exame 
inconstitucional, imoral e manipulado para que alguns obtenham moedas de prata, 
dinheiro sujo tirado à força da mesa de muitas famílias. 
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  O senhor como um Homem de princípios Cristãos, foi nosso 
instrumento de Justiça, a qual Clamamos aos Céus diariamente.  
 
 Queremos manifestar nossos agradecimentos mais explícitos, nossa 
imensurável admiração pela profundidade do Relatório que Vossa Excelência foi 
divinamente inspirado a fazer e lhe afirmar que estaremos agradecendo aos Céus por seu 
envio em nossa defesa e pedindo ao Criador  que o recompense pelo que fez de milhões 
de desvalidos, vitimados pela força da OAB e de sua ganância e arrogância.  
 
 Estaremos agora fazendo nossa parte como nos foi ensinado, para 
que mereçamos obter a vitória contra a OAB. Somos pequenos e frágeis como uma pedra 
de rio, mas queremos ser a pedra que vai na funda, tendo Vossa Excelência como um 
moderno Davi, nesta luta onde enfrentamos um Golias gigantesco e poderoso.  
 
 Para um homem religioso como Vossa Excelência, sabemos que 
entenderá a expressão de nosso profundo agradecimento por todo o que fez e que fará 
por nós: DEUS VOS PAGUE!!! 
 
 
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/ 
 

Pres. Gisa Moura 
Movimento “Bacharéis em Ação” 

Site: http://fimexameoab.ning.com/ 
  
 

Pres. Willyan Johnes – OBB 

http://movimentobrasil-mbbad.blogspot.com.br/
http://mnbdrj.ning.com/
http://fimexameoab.ning.com/
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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://www.obb.net.br/
http://www.mnbd.org/

