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

 

Aos 04 dias do mês de dezembro de 2020, às 10h00, realizou-se reunião 
ordinária da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses, via plataforma 
digital Zoom.  
 

 

Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Mônica Christye Rodrigues da Silva 

2. Danila Cardoso 
3. Clara Machuca de Moraes 

4. Ana Clara Casagrande 

5. Idania Blanca Peña Grass 

6. José Carlos Duarte 
7. Jaqueline de Santis 

8. Karoline A. Fernandes 

9. Nicolino Arato Neto 
10. Paulo Rogério Piranha 
11. Marieli Pongeluppe 
12. Rafaella Elika Ribeiro Coelho Borges 

 
Assuntos Tratados: 
 

 Criação de grupo do Whatsapp para o núcleo de família. 
 

 A participante Dra. Danila Cardoso  sugeriu que a comissão fosse 
dividida em núcleos por áreas; 

 O participante Nicolino sugeriu a criação de um banco de dados das 
doenças incapacitantes e as defesas que podem ser utilizadas em favor dos 
segurados; 

 De acordo com as informações trazidas pela Presidente,  a Comissão de 
Direito Previdenciário de São Paulo estendeu um convite para que a Comissão 
de Perícias, através da Presidente, faça sugestões de propostas nos trabalhos 
que a Sub-Comissão de Inteligência Artificial, da Comissão de Direito 
Previdenciário da OABSP, a respeito do sistema IBM-WATSON. Assim, 
havendo sugestões nesta Comissão, as ideias devem ser enviadas à Dra. 
Monica até 10/12; 

 A participante Marieli apresentou à Comissão o sistema de cadastros de 
Peritos já existente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e trouxe 
informações no que tange ao ingresso dos profissionais neste sistema; . 

 Ainda, foi proposto em reunião a idealização/criação pela Comissão, de 
uma Revista científica sobre perícias, que traz os assuntos abordados no 
Congresso realizado por esta Comissão, entre outros assuntos que os 
membros queiram desenvolver; 

 A participante Idania sugeriu a discussão de casos concretos de atuação 
dos membros da Comissão, conforme  já realizado pela Dra. Silvia Machuca 
em outra ocasião, defendendo ser esta uma pratica enriquecedora aos demais 
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membros; além de sugerir a criação de um banco de Peritos, um Cadastro dos 
Tribunais a fim de informar a existência de todos os profissionais aptos a 
realizar pericias; 

 Por fim, foi ainda proposto a realização de um  trabalho/diálogo da 
Comissão junto aos magistrados, a fim de detectar quais as maiores 
falhas/deficiências enfrentadas pelo judiciário em relação às perícias; 

 Foi informado que para o próximo ano, já esta entabulado alguns 
eventos, entre eles com a Dra. Luciana Berardi, Presidente da Comissão de 
Direito Constitucional da OABSP, Dr. Lucas Falasqui, Juiz da Vara do Trabalho 
de Rio Claro,  

 Sem mais e com os devidos agradecimentos houve o encerramento 
definitivo da última Reunião / Grupo de estudo do ano de 2020. Eu, Clara 
Machuca de Moraes redigi e eu, Monica Christye Rodrigues da Silva li e 
conferi. 
 
 
NÚCLEO PERICIAS ÁREA DE FAMÍLIA 

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2020, às 9h00, realizou-se reunião 
ordinária da Comissão de Estudos sobre Perícias Área de Família, via 
plataforma digital Zoom.  
 
1. Mônica Christye Rodrigues da Silva 
2. Idania Blanca Peña Grass 

3. Ana Paula Gonçalves Copriva  
4. Bruna B. Prates 
 

Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

 Criação de grupo do Whatsapp para o núcleo de família;  
 Estruturação do projeto para apresentação aos órgãos municipais que 
envolvam o Judiciário, Delegacias, Conselho Tutelar, Serviço Social, com 
alinhamento para que esta Comissão finalize dia 12/12/2020 com a respectiva 
a justificativa do projeto da Comissão, a fim de levar ao conhecimento ao 
Prefeito eleito desta Comarca, para dar conhecimento do projeto e a partir de 
2021 possa dialogar com esta Comissão e possibilitar a relação dos setores 
envolvidos neste tema.  
 Discutida a importância do alcance regional da Comissão, a partir do 
engajamento dos integrantes e demais Comissões Relacionadas da OABSP; 
 Foi estabelecido o agendamento de um horário da Comissão com o Dr. 
Wagner, através do contato da Dra. Ana Paula; 
 

Sem mais, houve o encerramento da Reunião.  

 
 


