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

 

Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h30, 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. Idania Blanca Peña Grass 
3. Bruna B. Prates 
4. Nicolino Arato Neto 

5. Fernanda Roseira Faria 
6. Dalmo Manoel Veras Neto 

7. Paulo Rogério Piranha 
 
Assuntos Tratados: 
 

• Apresentação da Comissão aos novos membros, esclarecendo quais 
são suas funcionalidades e objetivos, os quais estão pautados em promover 
pesquisas, estudos e debates sobre as provas periciais, realização de 
congresso entre outros; 

• Fora apresentado o calendário anual das reuniões a serem realizadas 
pela comissão, definido para as datas de: 05/03, 09/04, 07/05, 11/06, 02/07, 
06/08, 10/09, 05/11 e 03/12, sempre às 09:30hs; 

• Fora apresentado o planejamento estratégico do ano, esclarecendo que 
será realizado pela Comissão 08 reuniões/grupos de estudos referentes às 
legislações pertinentes as perícias e estudo de casos concretos; possível 
criação de uma revista eletrônica, ebook, minicursos e a realização de um 
congresso;  

• Foi informado na reunião, será realizado palestra “Saúde Mental no 
Trabalho: a questão do nexo.”, a ser ministrada pelo membro José Carlos 
Duarte e o Juiz do Trabalho Dr. Lucas Falasqui, no dia 13/05/2021; 

• Ainda foi informado pela Presidente a formalização de convite ao Perito 
Fisioterapeuta, Dr. Douglas, para sua participação junto a um dos grupos de 
estudos, com exposição da importância/necessidade das pericias de 
fisioterapia. Também foi informado pela Presidente a formalização de convite 
ao Dr. Freddie Didier, para a realização de um curso sobre provas e perícias;    

• Sem mais e com os devidos agradecimentos houve o encerramento da 
última Reunião. Eu, Clara Machuca de Moares redigi e Monica Christye 
Rodrigues da Silva conferi a presente ata. 
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NÚCLEO PERICIAS ÁREA DE FAMÍLIA 

 
Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, realizou-se reunião 
ordinária da Comissão de Estudos sobre Perícias Área de Família, via 
plataforma digital Web Zoom.  
 

Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 

1. Mônica Christye Rodrigues da Silva 

2. Idania Blanca Peña Grass 

3. Ana Paula Gonçalves Copriva 
4. Bruna B. Prates 
5. Silvana Cardoso Leite 
  
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
● Projeto Experimental: enviado para Rosa Catuzzo, que não pode dar 
andamento jun to a Prefeitura por razões de saúde;  
● Ana Paula: marcar reunião com Dr. Claudio Pavão, Dr. Wagner e Dr. Caio 
para apresentar a Comissão, o projeto e a busca de informações, referente aos 
ofícios não respondidos; 
● Mônica e Ana Paula: levantar dados das comissões de família existentes 
para poder interagir e expor o projeto; 
● Foram realizados debates pelos presentes sobre a aplicação prática do 
projeto, sobre a necessidade de mostrar um novo olhar aos profissionais do 
Fórum e magistrados que trabalham na área da família que serão envolvidos 
com o projeto, para destacar que trata-se de um projeto *experimental*, com 
caráter de *prevenção* e para que seja um elemento de *acréscimo* na 
busca de soluções. 
● Mônica: falar com Alexsandra de Indaiatuba;  
● Sem mais e com os devidos agradecimentos houve o encerramento da última 
Reunião. Eu Bruna B. Prates redigi e Monica Christye Rodrigues da Silva 
conferi a presente ata. 
 
 
 


