
 

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

 
Aos 05 dias do mês de junho 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. Danila Cardoso 
10. Carolaine Bonato 
11. Edivane Caritá 
12. Nicolino Arato Neto 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Cartilha de Pericia Biopsicossocial: Visando a produção de um material          
com conteúdo relevante e eficiente, foi decido pela suspensão da          
elaboração da Cartilha, diante da necessidade de maiores estudos e          
aprofundamento do tema pelos membros; 

2. Página do Facebook: o conteúdo está sendo elaborado e em breve será            
disponibilizados na página; 

3. Resolução CNJ nº 322, de 01/06/2020: foi comentada a nova resolução, a            
qual autoriza a realização de pericias presenciais; 

4. Nota técnica - Prontuários Eletrônico: foi elaborada, em conjunto com a           
Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo, com o objetivo de           
solicitar aos Tribunais que autorizem o uso do prontuário eletrônico já           
existente no SUS e SUAS, nos pedidos judiciais que versem sobre           
incapacidade ou BPC Assistencial (LOAS); 

5. Prontuários Eletrônicos: analisou-se a necessidade de estudar a        
possibilidade de utilização do prontuário eletrônico, existente na rede         
pública de saúde, também pela rede privada;  

6. Criação de Sub-Comissão do Direito de Familia: foi sugerido o          
levantamento de material de estudo sobre a realização de perícias na área            
de Direito de Família e oportunamente a formação de uma sub-comissão ; 

7. Grupo de estudo: o primeiro grupo de estudo sobre tema pré-determinado           
será realizado em 19/06/2020 sob o tema “Perícia – História, Conceito e            
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Espécie”, sendo que o roteiro do estudo será enviado aos membros pelo            
grupo do WhatsApp.  

8. Live sobre o tema abordado no grupo de estudo: ficou definido que na             
semana seguinte ao grupo de estudo será realizado uma “live” via           
Instagram da comissã, com convidado especializado no tema estudado e          
mediado pela Presidente da Comissão. Restou predeterminado que a         
primeira “live” ocorrerá em 26/06/2020 e o convidado ainda será definido; 

9. Sem mais, houve o encerramento da Reunião.  
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