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MODELO DE QUESITOS GRAFOTÉCNICA 

 

1. Quanto ao papel suporte: 

 

1.1 No exame da encolagem do papel suporte denotam-se debuxos, 

sulcos ou qualquer outra interferência indicativa de 

procedimentos físicos fraudulentos? 

1.2 Explique Sr. Perito os procedimentos utilizados que o levaram a 

conclusão da resposta ao quesito anterior. 

 

2. Quanto à assinatura questionada (via original): 

 

2.1 O documento periciado é cópia ou original e qual as condições do 

mesmo? 

2.2 Os padrões coletados e juntados pela autora ao processo 

demonstram variabilidade em sua assinatura? 

2.3 A assinatura aposta no documento questionado apresenta 

semelhança morfológica com os padrões apresentados pela parte 

autora? 

2.4 São as características morfológicas de um grafismo determinantes 

na conclusão de autenticidade? Explique. 

2.5 As assinaturas apostas no documento questionado apresentam 

semelhança genética com os padrões apresentados pela parte 

autora? 

2.6 São as características genéticas de um grafismo determinantes na 

conclusão de autenticidade? Explique. 

2.7 Foi encontrado nas assinaturas motivo, paradas anormais, 

claudicações ou qualquer outro sinal de falsificação? 

2.8 A assinatura questionada apresenta espontaneidade no gesto 

gráfico? 

2.9 As assinaturas apostas no contrato são autênticas, ou seja, 

partiram do punho escritor da parte autora? 
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2.10 As assinaturas questionadas podem ser consideradas 

categoricamente falsas/verdadeiras? 

2.11 As assinaturas questionadas poderiam ser produtos de 

autofalsificação? 

2.12 Há como apontar que as assinaturas que foram lançadas nos 

instrumentos foram realizadas na mesma data e com o mesmo 

instrumento de escrita? 

2.13 Se um leigo poderia reconhecer eventual falsidade na assinatura 

da autora? 

2.14 Penetrando-se na intimidade dos lançamentos nota-se alguma 

divergência entre ataques e remates dos traços entre a assinatura 

questionada com ao padrões do Autor? 

2.15 Quais elementos da escrita podem ser considerados importantes 

para a conclusão do Perito? 

2.16 Qual o embasamento técnico científico que permitiu ao Sr. Perito 

a chegar a tal conclusão e qual o seu grau de segurança e de 

confiabilidade em termos percentuais?  

2.17 Queira o Sr. Perito informar quais os resultados obtidos nos testes 

de Inclinação da escrita, pressão, calibre, espaçamento, 

velocidade e dinamismo?  

2.18 Existem outros dados que entende relevantes para o deslinde da 

causa? Quais? 

 

3. Quanto à assinatura questionada (via fotocopiada): 

 

3.1 O original documento apresenta vestígios de adulteração?  

3.2 Levando em conta que a assinatura questionada é uma fotocópia, 

pode-se emitir uma conclusão categórica sobre a autoria de um 

manuscrito fotocopiado? 

3.3 Caso negativa a resposta do quesito anterior, quais os testes 

ficaram prejudicados por conta da assinatura questionada ser uma 

fotocópia? 


