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Documentoscopia e Grafotecnia

O que &eacute; a Documentoscopia e Grafotecnia?
No &acirc;mbito forense, a Documentoscopia &eacute; a ci&ecirc;ncia que se dedica ao estudo de documentos, no sentido de
determinar a sua veracidade ou n&atilde;o veracidade para fins judiciais. Para tal recorre &agrave; aplica&ccedil;&atilde;o
met&oacute;dica de um conjunto de conhecimentos cient&iacute;ficos, envolvendo t&eacute;cnicas de an&aacute;lise n&atilde;o
destrutivas e destrutivas, com recurso a equipamento especializado. Em sentido lato, define-se Documento como qualquer meio
f&iacute;sico portador de s&iacute;mbolos que transmitem uma mensagem. Neste contexto, os documentos mais frequentemente
analisados em per&iacute;cias documentosc&oacute;picas surgem em suporte de papel ou pl&aacute;stico (documentos de
identifica&ccedil;&atilde;o, documentos fiduci&aacute;rios, recibos ou contratos, entre outros). No entanto, poder&atilde;o ser
objeto de an&aacute;lise pericial documentos menos convencionais, como por exemplo a escrita aposta numa porta ou numa parede.
Face &agrave; variedade de documentos atualmente existentes e &agrave; diversidade de materiais que os constituem, na
documentoscopia s&atilde;o consideradas as seguintes subdivis&otilde;es, cuja intera&ccedil;&atilde;o &eacute; fundamental na
resolu&ccedil;&atilde;o das quest&otilde;es do foro documentosc&oacute;pico:
- Grafotecnia (an&aacute;lise de escrita manual)
- Mecanografia (estudo da escrita mec&acirc;nica)
- Altera&ccedil;&otilde;es Documentais (dete&ccedil;&atilde;o de rasuras, acr&eacute;scimos, substitui&ccedil;&otilde;es e/ou
oblitera&ccedil;&otilde;es)
- Exame de Selos
- Exame de Tintas (tintas de escrita manual e mec&acirc;nica)
- Exame de Suporte (principalmente suporte de papel)
- Exame de Instrumentos Gr&aacute;ficos
- Exame de Moedas Met&aacute;licas e Papel-Moeda.

Para al&eacute;m das per&iacute;cias documentosc&oacute;picas representadas por cada uma destas subdivis&otilde;es,
destacam-se ainda os problemas de data&ccedil;&atilde;o absoluta e relativa que, pela sua complexidade e relev&acirc;ncia,
constituem atualmente um dos grandes desafios da &aacute;rea da Documentoscopia.
De entre as v&aacute;rias subdivis&otilde;es da Documentoscopia descritas anteriormente, a Grafotecnia assume um papel de
destaque. A Grafotecnia &eacute; a &aacute;rea da Documentoscopia que analisa a escrita manuscrita, com o objetivo de averiguar
a sua veracidade ou de identificar o seu autor. Neste contexto a escrita, que resulta de um comportamento psicomotor extremamente
complexo, &eacute; utilizada para a identifica&ccedil;&atilde;o do seu autor, ap&oacute;s a ocorr&ecirc;ncia de um processo de
personaliza&ccedil;&atilde;o que a torna &uacute;nica e distinta das demais. No &acirc;mbito da Grafotecnia diferenciam-se os
exames periciais de veracidade e de autoria de escrita, n&atilde;o tecendo o perito grafot&eacute;cnico quaisquer ju&iacute;zos
sobre a personalidade dos indiv&iacute;duos envolvidos.
Exame de Veracidade de Escrita &ndash; Tem como objetivo determinar se a escrita de uma assinatura ou de um texto foi ou
n&atilde;o produzida pelo punho de pessoa habilitada para tal (por exemplo: saber se a assinatura "Maria Silva" foi produzida pelo
punho de Maria Silva).
- Exame de Autoria de Escrita &ndash; Tem como objetivo determinar se a escrita de uma assinatura ou de um texto foi produzida
por outra pessoa, n&atilde;o habilitada para tal (por exemplo: saber se a assinatura "Maria Silva" foi produzida pelo punho de
Manuel Lopes ou Ana Matos).
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Coordenadoras da &Aacute;rea Cient&iacute;fica

Judite Magalh&atilde;es Nunes tem atuado nas &aacute;reas da Documentoscopia e Grafotecnia desde 2005. A
forma&ccedil;&atilde;o te&oacute;rico-pr&aacute;tica nestas &aacute;reas cient&iacute;fico-forenses teve in&iacute;cio no
LEDEM, da Faculdade de Ci&ecirc;ncias da Universidade do Porto, complementada com est&aacute;gios na Unidad Central de
Documentoscopia de los Mossos d&#39;Esquadra (Barcelona, Espanha), na Sezione Grafica e Fotografia del Reparti Investigazione
Scientifiche del Carabinieri (Roma, It&aacute;lia) e no Instituto de Criminal&iacute;stica Afr&acirc;nio Peixoto - Departamento de
Pol&iacute;cia T&eacute;cnica de Salvador (Salvador, Ba&iacute;a, Brasil). Desde 2009 atua como Perita
Documentosc&oacute;pica e Grafotecnica no NCForenses-Ci&ecirc;ncias Forenses (Membro Associado da ENFHEX &ndash;
European Network of Forensic Handwriting Experts), sendo correspons&aacute;vel pelos departamentos pericial e de
forma&ccedil;&atilde;o neste laborat&oacute;rio. &Eacute; Mestre e Licenciada na &aacute;rea da Biologia (ramo
cient&iacute;fico), P&oacute;s-graduada pela Universidade Aut&oacute;noma de Barcelona na &aacute;rea da Documentoscopia e
associada da The Chartered Society of Forensic Sciences e da European Society of Criminology. Tem colaborado com v&aacute;rias
entidades de ensino superior e de forma&ccedil;&atilde;o no &acirc;mbito de percursos educativos e de sess&otilde;es formativas
dirigidas a estudantes e profissionais das &aacute;reas das Ci&ecirc;ncias Forenses, Direito, Criminologia e outras e ainda
colaborado em congressos nacionais e internacionais da especialidade.

Carina Pereira Fernandes exerce atualmente a sua atividade profissional como perita documentosc&oacute;pica e
s&oacute;cia-gerente no Laborat&oacute;rio NCForenses-Ci&ecirc;ncias Forenses (Membro Associado da ENFHEX &ndash;
European Network of Forensic Handwriting Experts), sendo correspons&aacute;vel pelos Departamentos Pericial e de
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Forma&ccedil;&atilde;o. Colabora ainda com v&aacute;rias Institui&ccedil;&otilde;es do Ensino Superior e Entidades Formativas,
na qualidade de docente e palestrante na &aacute;rea da Documentoscopia e da Grafotecnia.

O seu percurso profissional nestas &aacute;reas das Ci&ecirc;ncias Forenses iniciou-se em 2002, atrav&eacute;s de uma
forma&ccedil;&atilde;o te&oacute;rico-pr&aacute;tica no LEDEM, da Faculdade de Ci&ecirc;ncias da Universidade do Porto, a
qual foi complementada com est&aacute;gios no Departamento de Criminal&iacute;stica da Faculdade de Direito da Universidade
de Wroclaw (Wroclaw, Pol&oacute;nia), na Comissaria General de Policia Cientifica (Madrid, Espanha), no Institute of Forensic
Research (Crac&oacute;via, Pol&oacute;nia) e no Swedish National Laboratory of Forensic Sciences (Link&ouml;ping,
Su&eacute;cia), exercendo ainda as fun&ccedil;&otilde;es de t&eacute;cnica superior no LEDEM, da Faculdade de Ci&ecirc;ncias
da Universidade do Porto, entre 2006 e 2009. &Eacute; Mestre em Medicina Legal pelo Instituto de Ci&ecirc;ncias
Biom&eacute;dicas Abel Salazar da Universidade do Porto, Mestre em Documentoscopia pela Universidade Aut&oacute;noma de
Barcelona e Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ci&ecirc;ncias da Universidade do Porto, sendo associada da The Chartered
Society of Forensic Sciences e participando em congressos nacionais e internacionais da especialidade.
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