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LAUDO PERICIAL JUDICIAL 

(EXAME PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICO GRAFOTÉCNICO) 
 

1   INTRODUÇÃO 

O presente Laudo Pericial foi solicitado pelo (s) Ilustríssimos (a) Senhores (a) 

VILMAR FERREIRA PAES DIAS, brasileiro, casado, trabalhador rural, inscrito no CPF nº 

556.072.091-72, RG nº 32.121.974-0 SSP/SP, residente e domiciliado no povoado Umbuzeiro Zona 

Rural de Várzea Branca -PI e GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, casada, 

presidente de associação, inscrita no CPF nº 823.784.873-04, RG nº 1.933.015 SSP/PI, residente e 

domiciliada no Assentamento Lagoa da Onça Zona Rural de Várzea Branca -PI, visando descrever, 

com verdade, todas as circunstâncias que possam interessar à justiça no âmbito cível. 

 

2 HISTÓRICO   

 

Em atendimento à solicitação supra, o perito signatário requereu aos solicitantes deste 

Parecer Técnico as peças questionadas e o material que serviu como padrão para os cotejos. 

 

3 OBJETIVO DA PERÍCIA 

  

O objetivo da perícia é proceder às análises documentoscópicas grafotécnicas 

pretendidas, para verificação de autenticidade dos grafismos apostos nas peças questionadas  

(OFÍCIOS DE REQUERIMENTO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E OFÍCIOS DE 

INFORMAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E REQUERIMENTO DE BAIXAS JUNTO A 

ZONA ELEITORAL), tido como firmados pelo Sr. VILMAR FERREIRA PAES DIAS, Sra. 

GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS e  o Sr. ISON DIAS DOS REIS cujo resultado será 

apresentado no bojo deste. 

 

4 MATERIAL APRESENTADO 

4.1 Peças Questionadas 

O material apresentado para fins periciais tratam-se de 4 (quatro) OFÍCIOS, sento 1 

(um) DE REQUERIMENTO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA e outro DE INFORMAÇÃO DE 

DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E REQUERIMENTO DE BAIXAS JUNTO A ZONA 
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ELEITORAL, em nome do Sr. Vilmar Ferreira Paes Dias e, da mesma forma,  1 (um) DE 

REQUERIMENTO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA e outro DE INFORMAÇÃO DE 

DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E REQUERIMENTO DE BAIXAS JUNTO A ZONA 

ELEITORAL, em nome da Sra. Glaucineide Ribeiro dos Santos, todos identificados com o mesmo 

número (Ofício nº 00/2020), apresentando características idênticas quanto a disposição textual, 

campos grafados com letras maiúsculas, minúsculas  e em negrito, local (Várzea Branca – PI), 

endereçamento (os de requerimento de desfiliação endereçados ao Sr. Ison Dias dos Reis Presidente 

Municipal da Comissão Provisória do REPUBLICANOS do Município de Várzea Branca PI e os de 

informação de desfiliação e requerimento de baixas para o Excelentíssimo Sr. Juiz da 95ª Zona 

Eleitoral de São Raimundo Nonato), datados de 8/07/2020 e 27/07/2020, respecitvamente, sem 

timbres de personalização nos cabeçalhos e rodapés. O texto central dos mencionados documentos 

trazem, além dos requerimentos e informações (dados de identificação dos requerentes, local, data e 

assinaturas). As assinaturas foram preenchidas a punho com auxílio de caneta esferográfica de tinta. 

Mencionados Ofícios são tidos como firmados (assinados) pelos Sr. Vilmar e Sra.  Glaucineide, cujos 

grafismos constitutivos desses supostos sinais gráficos (assinaturas) estão lançados sobre linha 

contínua. Constituem-se, desta forma, os lançamentos manuscritos apostos nos referidos documentos, 

à maneira de assinaturas no objetivo de real interesse pericial.  

Ressalta-se que nos Ofícios de requerimento de desfiliação partidária mencionados, 

observa-se, na extremidade superior direita, a assinatura e data dando recebimento aos documentos, 

supostamente grafadas pelo Sr. Ison Dias dos Reis que também serão objetos de análise pericial.  

 

Vide, a seguir, imagens das peças de exame. 
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(Imagens 1 a 4). Ofícios de requerimento e comunicação de desfiliação partidária questionados, datados de 08 de julho e 27 de julho de 

2020, respectivamente, cujas firmas são atribuídas aos  Sr. Vilmar Ferreira e a Sra. Glaucineide  Ribeiro, além do Sr. Ison Dias dando 

recebimento aos documentos. 
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4.2 Peças Padrões  

Fora utilizado como padrão o material gráfico (asssinaturas) depositadas em 

documentos oficiais do Sr. Vilmar Ferreira Paes Dias (carteira de identidade), Sra. Glaucineide 

Ribeiro dos Santos (carteira de identidade e título de eleitor). Do Sr. Ison dias dos reis, assim como 

os demais, foi utilizado o material gráfico depositado em folhas de papel, do tipo A4, com pautas, 

com as escritas paradigmáticas extraídas do punho dos mesmos. Os respectivos documentos foram 

encaminhados ao Perito signatário na ocasião da entrega do material questionado, para servirem nos 

procedimentos de análise e comparação/confronto com a escrita questionada aposta nas peças de 

exame, como segue: 
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(Imagens 5 a 10). Documentos oficiais e folhas pautadas contendo as escritas paradigmáticas extraídas dos punhos de Vilmar 

Ferreira, Glaucineide Ribeiro e Ison Dias, usadas como padrão nos cotejos. 
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5 METODOLOGIA  

 
No curso das análises, o Perito Signatário fez uso de lupas manuais (com e sem 

iluminação própria) réguas, escâner e máquina fotográfica digital, com os quais registrara as imagens 

necessárias à ilustração do laudo, da forma que se pode ver adiante. 

 
6 EXAMES E FUNDAMENTAÇÃO  

 
Analisando e confrontando as firmas de cotejo, ou seja, as firmas questionadas com os 

padrões paradigmáticos exarados por cada um dos solicitantes deste parecer, representados por letras 

convencionais do alfabeto contidas nas suas assinaturas legítimas, o perito subscritor do presente 

laudo constatou e pode inferir o seguinte: 

Nos ofícios com firmas atribuídas a Vilmar Ferreira Paes Dias, preliminarmente, o 

Perito observou que tratam-se de gestos gráficos elaborados com caneta esferográfica de tinta, de 

traçado relativamente lento/moroso, de ritmo instável conforme revelam os vestígios de trêmulo 

presentes em várias letras, como: “l, a e r” minúsculas do nome “Vilmar”, na letra “F” maiúscula, o 

traçado de transição do “r” e na letra “a” minúscula do nome “Ferreira”, nas letras “P” maiúscula e 

“a” minúscula do nome “Paes”, e, ainda, na letra “D” maiúscula do nome “Dias”, bem como 

vestígios de indecisão e quebra de ritmo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
(Imagens 11 a 14). Mostrando, em destaque, os vestígios de trêmulo, indecisão e quebra de ritmo gráfico na escrita questionada. 
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No cotejo entre as firmas questionadas e padrão pode-se constatar que, apesar da ligeira 

semelhança morfológica (de forma) que há entre as escritas confrontadas, os elementos de 

divergência se destacam, a começar pela velocidade e espontaneidade gráfica (nitidamente as firmas 

padrões foram grafadas com maior dinamismo e desenvoltura). Depois, têm-se que o autor da firma 

suspeita deixou vários traços trêmulos demonstrando indecisão e tentativa de ajustar a aparência da 

escrita no sentido de fazê-la parecer com a escrita legítima, deixando as marcas de embuste. Também 

foram observadas dessemelhanças entre as mesmas no tocante a gênese gráfica, calibre, andamento 

gráfico (articulação entre letra e gramas), relação de proporcionalidade gramatical, valores angulares 

e curvilíneos, espaçamento intervocabular, e,  sobretudo, divergentes quanto aos aspectos 

morfológicos e genéticos dos caracteres, principalmente no que concerne às letras “V,  F, P e D” – 

maiúsculas e  “i, l, m, a, r, e, s” – minúsculas. Vide confronto fotografoscópico, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Imagens 15 e 16). Mostrando, em confronto direto, assinatura questionada e assinatura padrão de Vilmar Ferreira Paes Dias. Observar 

as divergências entre as mesmas, sobretudo em termos de calibre, andamento gráfico, relação de proporcionalidade gramatical, valores 

angulares e curvilíneos, espaçamento intervocabular e morfogênese das letras. “V, F, P e D, i, l, m, a, r, e, s”. 
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(Imagens 17 e 18). Mostrando, em confronto direto, assinatura questionada e assinatura padrão de Vilmar Ferreira Paes Dias. Observar 

as divergências entre as mesmas, antes mencionadas. 

 

Continuando com os exames, no cotejo entre as firmas padrão e questionadas atribuídas 

a Glaucineide Ribeiro dos Santos constata-se que as incongruências ocorrem tanto no campo 

morfológico, como genético e estrutural, onde as divergências mais flagrantes são relacionadas à 

proporcionalidade gramatical (relação de tamanho entre as letras); divergem ainda quanto ao volume 

(quantidade de evoluções), depois em termos de gênese e estruturação gráfica, bem como a 

localização e formato dos pontos inicial (ataque) e final (remate) da escrita, calibre, espaçamentos e 

alinhamentos gráficos, e,  sobretudo, divergentes quanto aos aspectos morfológicos e genéticos dos 

caracteres, principalmente no que concerne às letras “G e R” – maiúsculas e  “l, a, u, c, e, r, o, d, s, t” 

– minúsculas. Vide confronto fotografoscópico, a seguir: 
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(Imagens 19 a 22). Mostrando, em confronto direto, as assinaturas questionadas e padrões de Glaucineide Ribeiro dos Santos. Observar 

as divergências, sobretudo em termos de proporcionalidade gramatical, volume, gênese e estruturação gráfica, localização e formato 

dos pontos inicial (ataque) e final (remate), calibre, espaçamentos e alinhamentos gráficos, e,  sobretudo, quanto aos aspectos 

morfológicos e genéticos dos caracteres no que concerne às letras “G , R, l, a, u, c, e, r, o, d, s, t”. 

   
Com relação aos grafismos,  dando recebimento aos requerimentos de desfiliação, 

atribuídos a Ison dias dos reis, foram observadas divergências quanto a localização e formato dos 

pontos inicial (ataque) e final (remate), espaçamentos e alinhamentos gráficos, e,  quanto aos 

aspectos morfológicos e genéticos dos caracteres no que concerne às letras “I e D” – maiúsculas e  

“o, u, d, s” – minúsculas. Vide confronto fotografoscópico, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Imagens 23 e 24). Mostrando, em confronto direto, as assinaturas questionadas e padrões de Ison Dias dos Reis. Observar as 

divergências quanto a localização e formato dos pontos inicial (ataque) e final (remate), espaçamentos e alinhamentos gráficos, e, 

sobretudo, quanto aos aspectos morfológicos e genéticos dos caracteres no que concerne às letras “I, D, o, u, d, s”.  
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7 CONCLUSÃO 

 
Face ao exposto, o Perito que subscreve o presente laudo, o conclui afirmando que os 

lançamentos gráficos (assinaturas) que figuram nos Ofícios atribuídos aos punhos do Sr. VILMAR 

FERREIRA PAES DIAS, Sra. GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS e Sr. ISON DIAS DOS REIS 

divergem em termos morfológicos, genéticos e estruturais dos padrões gráficos dos mesmos, 

encaminhados para confronto.  

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente parecer, redigido em 10(dez) 

páginas que relatado por este Perito, segue devidamente assinado. 

 

 

___________________________________ 

Raimundo Jorge de Andrade Júnior 

Perito Judicial  
CPF: 514.440.703-04 

 
 

 


