
A Comissão conversou com a TOP (empresa que vai realizar a nossa formatura) e
conseguimos agendar uma prestação de contas para todos os formando aderidos na
próxima quarta-feira (27/04), às 21h, de modo online. Nessa data vamos tirar todas as
dúvidas e esclarecer todas as fake news que estão surgindo, bem como demonstrar a
integridade da comissão e de seus membros.

Além disso, 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.

Desde já, ressaltamos que não existe superfaturamento ou utilização do dinheiro das
adesões para “festas privadas da comissão” (e isso será demonstrado na quarta-feira).

Também decidimos suspender o churrasco, que à princípio ocorreria no dia 30/04, 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, estamos
entrando em contato individualmente para conversarmos sobre a melhor resolução para
cada um deles.

A Comissão pede as mais sinceras desculpas por todo o ocorrido, seja pelo sorteio feito de
maneira errada ou pelos comentários negativos mencionados no print. Como Comissão,
assumimos os nossos erros e de nossos membros. Com isso, informamos que os membros
envolvidos nos prints 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. Não estamos envolvendo e
não temos a intenção de prejudicar ninguém, mas estamos em contato com a página do
Instagram para solucionar isso. Membros da Comissão também foram prejudicados, tiveram
dados pessoais expostos sem a devida autorização e estão sofrendo diversos tipos de
ameaça.

Assim, estamos buscando solucionar tudo isso e, mais uma vez, esclarecer todo o ocorrido.


