
 

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

 
Aos 17 dias do mês de abril 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. Danila Cardoso 
7. Bruna B. Prates 
8. Sara Vieira Antunes 
9. Alexsandra Manoel Garcia 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Cartilha de Pericia Biopsicossocial: Fixação de novas diretrizes para a          
elaboração: a Vice-Presidente organizará a divisão dos prazos e revisão          
para as etapas, finalização dos projetos e início de apresentação por parte            
dos seus elaboradores. 

2. Divulgação de Nota Técnica, realizado por alguns membros da comissão,          
o qual tem por finalidade informar os demais advogados quanto às medidas            
tomadas no âmbito do INSS e do judiciário, para à realização de perícias             
nesse momento de pandemia do COVID-19.  

3. Vídeo: Ainda, fora cogitado pelos membros, a elaboração do formato digital,           
vídeo, para apresentação da Nota Técnica. 

4. Mídias – facebook: A presidente informou da existência da Pagina da           
comissão no Facebook, como canal de divulgação do trabalho realizado          
pela comissão. 

5. Regimento interno da Comissão: estabelecido prazo de 01 semana para          
apresentação da minuta do Regimento, foi definido regras para         
funcionalidades do grupo de whatsapp, presenças mínimas dos membros         
nas reuniões, homologação de membros, participações em reuniões, alterar         
localidade das reuniões, priorizando na sede da OAB para maior interação           
com a sede e demais comissões, tarefa que ficou atribuída à Clara e Ana              
Clara, sendo submetido posteriormente à analise e aprovação. 

6. Termo de confidencialidade e de direitos autorais: será apresentado aos          
membros que estão redigindo a Cartilha; 

7. Próxima reunião: 08/05/2020, sexta-feira, as 10hs, virtual. 
8. Sem mais, houve o encerramento da Reunião.  
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