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LAUDO DOCUMENTOSCÓPICO - GRAFOSCÓPICO 
 
 

BRUNO CALDAS CHIANCA, Perito requisitado pelo Dr. Alberdan 

Coelho OAB PB 017984, para proceder a exame GRAFOTÉCNICO em 

documento digitalizado contendo assinatura atribuída ao Sr. JOSIMAR ADÃO 

VARSALLE, portador do CPF sob nº 783.310.726-34. 

Após este perito dizer que aceita o encargo, comprometendo-se 

desde já a cumpri-lo escrupulosamente com técnica, descrevendo com 

muita acuidade todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a 

verdade, ciência e com plena consciência.  

 

I. SINTESE/HISTÓRICO DO OBJETO DA PERÍCIA  

O solicitante tem como objetivo que este perito desenvolva 

estudo grafoscópico sobre as assinaturas atribuídas ao senhor JOSIMAR 

ADÃO VARSALLE em documento “Carta renuncia”, conforme detalhadas no 

Item II deste parecer. Ainda, como peças paradigmas, foram apresentados 

diversos documentos e Termo de Coleta de Assinaturas Padrões, também 

em formatos digitais de imagens. 

 

II. DA ASSINATURA QUESTIONADA   
 

A parte contratante apresentou documento “Carta renuncia” 

supostamente atribuída ao Sr. JOSIMAR ADÃO VARSALLE, contendo 

assinatura em seu último terço na parte central. Segue a transcrição de seu 

teor: 
 

“Bayeux, 01 de janeiro de 2021.  

À 

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Bayeux  
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Ref. Renúncia.  

 

Eu Josimar Adao Varsalle, Brasileiro, Casado, Vereador, 

inscrito(a) no CPF sob nº 783.310.726-34 e no RG nº 

M5881658 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Daura 

Saraiva nº 461 – Jardim Aeroporto, nesta cidade, comunico 

a Vossa Senhoria minha enuncia ao cargo de Vereador, que 

ocupo desde 01 de Janeiro de 2021 e tem validade até 31 de 

Dezembro de 2024. 

 

Esta carta renúncia tem o caráter irrevogável e irretratável, 

sendo uma decisão pessoal de livre e espontânea vontade. 

Nesse ensejo informo que as razões que me levaram a esta 

decisão são de ordem pessoal, assim sendo ratifico e 

reitero de forma livre, espontânea, expressa, irrevogável e 

irretratável a minha renuncia ao mandato de vereador, 

nesta oportunidade renovo meus votos de elevada estima e 

consideração 

 

Atenciosamente,” 

 

 

A fotografia digital do documento questionado encaminhado foi 

enviado por correio eletrônico, em arquivo JPG, conforme anexos. Tal 

imagem digitalizada encontra-se em baixa resolução, porem foi observado 

que o papel suporte encontra-se em bom estado de conservação, livres de 

rasgaduras, desgastes, outros danos aparentes em sua estrutura. Da mesma 

maneira as escriturações impressa e manuscrita se apresentavam integras, 

sem danos ou algum comprometimento. Este expert ainda observa que a 
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fotografia corta pequena parte de sua assinatura, referente a primeira letra 

“J”. 

Documento que contem assinatura atribuida ao Sr. JOSIMAR ADÃO 
VARSALLE 
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A Assinatura Questionada, objeto de apreciação deste labor pericial 

grafoscópico, encontra-se em seu último terço, conforme segue ampliação:    

 

AMPLIAÇÃO DA ASSINATURA QUESTIONADA 
 
 

III. DAS ASSINATURAS PADRÕES  
 

Como peças paradigmas foram apresentados os seguintes 

documentos pelo solicitante, conforme segue:  

Assinatura Padrão 1 - arquivo JPG – Título eleitoral número 1059 8820 

0302 com a titularidade do requisitante, conforme cópia em anexo. Segue 

ampliação fotográfica da assinatura: 

Imagem ampliada da assinatura presente no documento 1059 8820 0302 

 

Assinatura Padrão 2 – imagem JPG – fragmento de imagem de 

cheque da Caixa econômica federal, conta 49.202-7, cheque de número 

85003, indicando assinatura do Sr. Josimar Adão Varsalle, conforme anexo 

com imagem do documento. Segue ampliação fotográfica da assinatura: 
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Assinatura Padrão 3 - imagem JPG – fragmento de imagem 

“passaporte GA 331902” indicando assinatura do Sr Josimar Adão Varsalle, 

conforme anexo com imagem do documento. Segue ampliação fotográfica da 

assinatura: 

 

  
Assinatura Padrão 4 - imagem JPG – fragmento de imagem 

“passaporte FJ 226399 indicando assinatura do Sr. Josimar Adão Varsalle, 

conforme anexo com imagem do documento. Segue ampliação fotográfica da 

assinatura: 

 

 

 

Assinatura Padrão 4 -    imagem JPG – “Coleta de assinaturas 

padrões” contendo 24 (vinte e quatro) assinaturas do Sr. Josimar Adão 

Varsalle. Segue ampliação fotográfica da assinatura: 
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IV. DO OBJETIVO DOS EXAMES 
 

O presente exame tem como propósito informar ao requisitante se 

a assinatura encontrada no ITEM II – DA ASSINATURA QUESTIONADA partiu 

do mesmo punho escritor das assinaturas elencadas no ITEM III – DAS 

ASSINATURAS PADRÕES.  

V. TIPO DE EXAME 

Trata-se do exame analítico comparativo de cinética e estrutura 

gráfica entre os grafismos da assinatura questionada e as assinaturas 

padrões. 

 

VI. MÉTODO 

Para a realização do exame em tela o Perito utilizou o método 

grafocinético, próprio para as análises gráficas. 

 

VII. DOS EXAMES  

Os exames foram realizados como uso de programas computacionais 

próprios para editoração de imagens. 

Inicialmente, fez-se uma inspeção geral nas imagens das folhas do 

documento inquirindo a fim de verificar suas características macroscópicas, 

estado de conservação e integridade. Nesse exame preliminar constatou-se 

que elas encontravam em bom aspecto, integras e bem conservadas. 

Após análise e diferenciação das duas listas (assinatura questionada 

e padrões), iniciou-se o exame da assinatura perquirida utilizando o método 

grafocinético. Esta técnica preconiza que se realize um criterioso estudo dos 

lançamentos questionados visando identificar seus elementos gráficos 

peculiares, isto é, aqueles capazes de individualizá-los frente a outros 

grafismos, e que se analisem do mesmo modo os lançamentos padrões. 
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Após estabelecer as características dos referidos materiais deve-se fazer o 

cotejo entre eles, verificando-se as divergências e divergências entre os 

aspectos genéticos1 e formas. 

 
CONFRONTO GRAFOSCÓPICO   
 

NEGATIVO DE AUTORIA GRAFICA  

O Perito passou então à análise de confronto, examinando a 

INAUTENTICIDADE da assinatura questionada e a firmas apresentadas como 

padrões, confrontando-as entre si, por meio de cotejo entre os elementos 

individualizadores nelas observado, tendo sido detectadas as seguintes 

DIVERGÊNCIAS:  

1. Aspecto geral da escrita; 

2. Velocidade Gráfica; 

3. Ritmo Gráfico; 

4. Dinamismo Gráfico ou Grau de Habilidade do Punho escrevente2, 

escrevente, onde fica evidente que as escritas questionadas 

apresentam maior habilidade na escrita; 

5. Pressão3 da escrita da assinatura padrão é maior em cotejo com as 

questionadas; 

6. Inclinação da escrita relativo à linha de pauta divergentes, pois a 

escrita Questionada se apresenta levemente para direita, em 

contraponto com os padrões que se apresentam de maneira 

verticalizada; 

7. Divergência no desenvolvimento horizontal da escrita e espaçamento 

entre palavras divergentes; 

8. Pontos de Ataques divergentes encontradas em diversos pontos. 

Destacam-se ataques em gancho nas assinaturas padrões, 

característica não encontrada na assinatura questionada;  

9. Pontos de Remates divergentes Remates: divergências encontradas 

em diversos pontos de saída;  

10. Calibre da escrita;   

 
1 A gênese ou grafotécnica estuda como se formam os traços, as letras e os vocábulos. Está relacionada com os movimentos executados pelo punho quando a escrita é produzida. 
2 Dinamismo Gráfico ou Grau de Habilidade do Punho escrevente: tais características são intrínsecas de pessoas que já dominam a escrita, elas não podem ser confundias com a beleza da caligrafia, mas sim 
com o dinamismo com que o sujeito tem ao lançar sua escrita no suporte; 
3 Pressão da escrita: determina as variabilidades da força que o objeto de escrita exerce sobre o papel, durante a evolução do traçado 
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11. Comportamento das passantes superiores apresentam desacordo em 

suas formas e proporção na comparação entre questionada e padrões; 

12. Comportamento do platô da letra “r”; 

13. Conexão entre as letras “os”; 

14. Momentos gráficos4 divergentes em localização e intervalos 

destacados nas quantidades de interrupções (ataques e remates 

encontrados na assinatura); 

15. Valores Angulares e Curvilíneos; 

16. Divergências Morfologia gráfica5 ou Morfogênese geral da escrita 

(destacado as letras iniciais da assinatura); 

17. Divergências na Morfologia gráfica ou Morfogênese da letra “a”, 

chamando atenção para posicionamento e localização das presilhas; 

18. Divergências na Morfologia gráfica ou Morfogênese da letra “s”, onde 

se encontra de maneira mais verticalizada e em maior calibre nas 

assinaturas padrões, ao contrário do encontrado na assinatura 

questionada;   

19. Divergências na Morfologia gráfica ou Morfogênese da letra “V”; 

20. Divergências na Morfologia gráfica do sinal diacrítico (~) “til”; 

 

ILUSTRAÇÃO DO CONFRONTO GRAFOSCÓPICO DE INAUTENTICIDADE 

As setas numeradas coincidentemente nas assinaturas cotejadas 

indicam as divergências de ordem geral e grafocinética apontadas acima, à 

exceção dos elementos 1 a 5, cuja natureza subjetiva não permite 

demonstração. A demonstração dos pontos observados encontra-se a 

seguir. 

 

 

 
4 Quantidade de vezes que o instrumento escrevente toca no papel para efetuar uma palavra; 
5  Ou morfogênese: Comportamento da forma em que a letra é lançada. 
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VIII. CONCLUSÃO  
 

Levando em consideração que a documentação apresentada em 

imagem digitalizada em baixa resolução e que, em regra, as perícias desta 

natureza - documentoscópica - demandam apresentação do original, este 

perito se concentrou na assinatura presente atribuída ao Sr. JOSIMAR ADÃO 

VARSALLE.  

Alguns exames só podem ser feitos diretamente no documento 

original, como os toques químicos e outros meios documentoscópico, pois 

os indícios e elementos respectivos não se transferem para a fotografia. No 

entanto, a admissibilidade da firma autêntica não importa em afirmação da 

autenticidade do documento fotografado. 

Isto posto, este perito, após meticulosos cotejos grafoscópicos, 

identificou 20 (vinte)  divergências de ordem geral e grafocinética 

encontradas por esse parecerista, onde destacam-se as seguintes 

divergências: Aspecto geral da escrita; Velocidade Gráfica; Ritmo Gráfico; 

Dinamismo Gráfico ou Grau de Habilidade do Punho escrevente, escrevente, 

onde fica evidente que as escritas questionadas apresentam maior 

habilidade na escrita; Pressão6 da escrita da assinatura padrão é maior em 

cotejo com as questionadas; Inclinação da escrita relativo à linha de pauta 

divergentes, pois a escrita Questionada se apresenta levemente para direita, 

em contraponto com os padrões que se apresentam de maneira 

verticalizada; Divergência no desenvolvimento horizontal da escrita e 

espaçamento entre palavras divergentes; Pontos de Ataques divergentes 

encontradas em diversos pontos; Pontos de Remates divergentes Remates: 

divergências encontradas em diversos pontos de saída;  Calibre da escrita;   

Comportamento das passantes superiores apresentam desacordo em suas 

formas e proporção na comparação entre questionada e padrões; 

Comportamento do platô da letra “r”; Conexão entre as letras “os”; Momentos 

 
6 Pressão da escrita: determina as variabilidades da força que o objeto de escrita exerce sobre o papel, durante a evolução do traçado 
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gráficos divergentes em localização e intervalos destacados nas 

quantidades de interrupções (ataques e remates encontrados na assinatura); 

Valores Angulares e Curvilíneos; Divergências Morfologia gráfica ou 

Morfogênese geral da escrita (destacado as letras iniciais da assinatura); 

Divergências na Morfologia gráfica ou Morfogênese da letra “a”, chamando 

atenção para posicionamento e localização das presilhas; Divergências na 

Morfologia gráfica ou Morfogênese da letra “s”, onde se encontra de maneira 

mais verticalizada nas assinaturas padrões, ao contrário do encontrado na 

assinatura questionada;  Divergências na Morfologia gráfica ou Morfogênese 

da letra “V”; Divergências na Morfologia gráfica do sinal diacrítico (~) “til”; 

Ante o exposto, conclui o Perito Signatário que a assinatura 

atribuída ao Sr. JOSIMAR ADÃO VARSALLE, elencada no “Item II - DA 

ASSINATURA QUESTIONADA” presente na “Carta de Renúncia”, não o partiu 

de um mesmo punho escritor de quem lançou as assinaturas encontradas 

no “Item III. DAS ASSINATURAS PADRÕES”.   

*** 

Nada mais havendo a tratar foi encerrado o presente Laudo que foi 

digitado em 15 (quinze) folhas numeradas e 7 (sete) arquivos anexos.  

ANEXOS: 

1. ASSINATURA QUESTIONADA - extensão jpg. 
2. COLETA DE ASSINATURAS PADRÕES – extensão pdf. 
3. FRAGMENTO DE CHEQUE - extensão jpg. 
4. TÍTULO DE ELEITOR. VERSO E ANVERSO. 
5. PASSAPORTE GA331902 - extensão jpg. 
6. PASSAPORTE FJ226399 - extensão jpg. 
7. CONFRONTO. JOSIMAR ADÃO VARSALLE - extensão pdf. 

 

 

************************************ 

João Pessoa, 17 de dezembro de 2020 
 
 
 
 

BRUNO CALDAS CHIANCA 
PERITO GRAFOSCÓPICO 
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