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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Estudos sobre 
Perícias Forense da OAB SP 

 

Aos 08 dias do mês de maio de 2020, às 10h00, realizou-se reunião ordinária 
da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses, via plataforma digital 
Google Meet.  
 

Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Mônica Christye Rodrigues da Silva 

2. Silvia Helena Machuca Funes 
3. Clara Machuca de Moraes 

4. Ana Clara Casagrande 

5. Idania Blanca Peña Grass 

6. Ana Carolina Navarro 

7. Bruna B. Prates 

8. Josiane Brollo 

9. Alexsandra Manoel Garcia 

 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Cartilha de Pericia Biopsicossocial: O projeto será finalizado, enviado 
aos membros via WhatsApp para que, havendo mais interessados, se 
manifestem quanto ao tema que querem redigir; 

2. Página do Facebook: fora ponderado o uso mais assíduo da ferramenta, 

ponderando-se a atualização da página pelos membros; 
3. Nota Técnica sobre Pericias - atualização: a Nota Técnica informativa, 

anteriormente realizada pela Comissão, quanto às medidas tomadas no 
âmbito do INSS e do judiciário, para à realização de perícias nesse 
momento de pandemia do COVID-19 será reeditada em formato que facilite 
sua divulgação; 

4. Nota técnica - Prontuários Eletrônico: está sendo elaborada por esta 
Comissão juntamente com a Comissão de Direito Previdenciário, 
requerimento para que o CNJ e os Tribunais utilizem a ferramenta 
“prontuários eletrônico”, para embasar e subsidiar os processos que 
envolvem pericias medicas por incapacidade e assistencial; 

5. Palestras online: Foi sugerido pelos membros, a realização de palestras, 

em formato digital, para divulgação do trabalho da comissão, as quais serão 
definidas em momento oportuno; 

6. Teleperícias: foi apresentada proposta para realização de projeto piloto, em 
algum caso prático,  para a realização de teleperícia;  

7. Regimento Interno: fora informado aos membros a conclusão do 
Regimento Interno da Comissão, o qual aguarda o aval da Presidente para 
posterior enviado à secretaria da OAB/SP para homologação e 
disponibilizado aos demais membros; 

8. Criação de Sub-Comissão do Direito de Familia: fora oportunizado a 
criação de uma Sub-Comissão, um núcleo para elaboração de projetos e 
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estudos sobre as perícias no âmbito da Família, coordenado por Idania, 
Bruna e Alexsandra, mas optou-se por trabalhar nesse projeto, como um 
estudo capítulo mais aprofundado dentro do projeto: Cartilha 
Biopsicossocial; 

9. Grupo de estudo durante as reuniões: Fora proposto que as reuniões 
ordinárias da comissão sejam divididas em dois momentos, sendo que o 
primeiro será reservado para se tratar dos assuntos burocráticos da 
Comissão, e o segundo para estudos de matérias afins à Comissão. O 1º 
tema a ser reestudado na próxima reunião será Perícia Biopsicossocial, 
cuja apresentação ficou à cargo da Dra. Idania; 

10. Simpósio de Pericias: considerando que os eventos tem acontecido de 
forma virtual, foi determinado a retomada do Simpósio de Pericias que já 
estava em andamento, antes da pandemia. 

11. Próximas reuniões: Diante da pandemia e necessidade das alterações dos 

eventos, fora definido novo calendário de reuniões, que acontecerão nos 
dias 05/06/2020, 03/07/2020, 07/08/2020, 04/09/2020, 02/10/2020, 
06/11/2020 e 04/12/2020. 

12. Sem mais, houve o encerramento da Reunião.  

  


