
Formandos, a Comissão vem por meio deste novo pronunciamento informar sobre algumas 

atualizações da nossa esperada formatura. 

  

A TOP trouxe a devolutiva sobre a data da prestação de contas, e podemos realizá-la na 

próxima quarta-feira (27/04), às 21h, de modo online. Infelizmente, para a reunião ser feita 

de modo híbrido seria necessário limitar a quantidade de pessoas, arcar com um custo 

referente ao aluguel do espaço e a TOP somente teria disponibilidade no dia 02/05. Para 

otimizarmos a reunião, por favor continuem atualizando a lista de perguntas, para que 

possamos esclarecer tudo formalmente e com detalhes no dia da prestação. 

  

Afora isto, e somente para adiantarmos, na prestação apresentaremos: (i) as planilhas 

detalhadas do que já foi gasto até hoje, com os respectivos comprovantes; (ii) a planilha do 

baile com o projeto e as projeções de custos; e (iii) o contrato entre a TOP e a Comissão. 

  

Também escutamos vocês sobre o churrasco, e como percebemos uma divergência de 

opinião entre os formandos (alguns querem manter, alguns querem cancelar), nossa sugestão, 

pensando na transparência e nas decisões sendo tomadas em conjunto com os formandos, é 

a seguinte: suspenderemos o churrasco até quarta-feira, e na reunião apresentaremos todos 

os gastos já realizados (como a reserva e o aluguel do espaço), toda a projeção de gastos com 

open bar e open food, o valor de custo de cada aderido e de cada acompanhante, o valor do 

ingresso do acompanhante, e as possibilidades de adiamento e de cancelamento. Após 

estarem a par de tudo, faremos uma votação no próprio dia) para que todos, em conjunto, 

decidam como preferem seguir com o churrasco. O mesmo serve para os demais pré-

eventos. 

  

Com relação aos formandos expostos e aos que se sentiram prejudicados, entraremos em 

contato individualmente para conversarmos sobre a melhor resolução para cada um deles. 

Novamente pedimos as mais sinceras desculpas por todo o ocorrido, seja pelo sorteio feito 

de maneira errada ou pelos comentários negativos mencionados no print, especialmente aos 

formandos Alexia Cândido, Bruna Marques, Felipe Fazan, Vitória Santana, Gabriel Munhoz 

e Victória Zito. Como Comissão, assumimos os nossos erros e de nossos membros. Com 

isso, informamos que os envolvidos serão afastados e a Comissão irá se reunir após a OAB 

para as devidas penalidades e punições, através de Assembleia oficial, conforme nosso 

Estatuto. 



  

Por fim, reforçamos que estamos investigando o vazamento dos dados pessoais, bem como 

tomando as medidas legais possíveis e pertinentes ao caso. Reiteramos que não estamos 

envolvendo e não temos a intenção de prejudicar ninguém, estamos em contato apenas com 

a página do Instagram. 

  

Agradecemos a todos que estão aguardando nossos posicionamentos com respeito, e 

pedimos compreensão de todos nesses próximos dias considerando a 2ª fase da OAB neste 

domingo, uma situação importante para todos os formandos. Seguimos abertos aos 

comentários e dúvidas de vocês. 

  

Boa sorte a todos que também irão prestar a prova. 

  

Atenciosamente, 

  

Comissão Tribuna 417. 


