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Ciências Auxiliares (Diplomática e Paleografia) 

• Diplomática 
 

• Diplomática é uma disciplina voltada para o estudo das 
estruturas formais de documentos solenes, isto é, 
oriundos de atividade governamental ou notarial. 

 

• Trata, portanto, dos documentos que, emanados das 
autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras (como 
é o caso dos notários), são submetidos, para efeito de 
validade, à sistematização imposta pelo Direito. 
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• Diplomática 
 

• Tornam-se esses documentos, por isso mesmo, eivados 
de fé pública, que lhes garante a legitimidade de 
disposição e a obrigatoriedade da imposição, bem como a  
utilização no meio sociopolítico regido por aquele mesmo 
Direito. 

 

• Assim sendo, não é possível dissociar a diagramação e a 
construção material do seu contexto jurídico-
administrativo de gênese, produção e aplicação. 
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• Diplomática 
 

• A origem da Diplomática está ligada à questão da 
falsificação e das dúvidas sobre a autenticidade de 
documentos medievais. 

 

• Tudo começou quando jesuítas franceses, em 1643, 
liderados por Jean Bolland, resolveram publicar uma 
gigantesca história dos santos, a Acta Santorum, na qual 
se queria avaliar criteriosamente a vida dos santos, 
procurando separar a realidade das lendas. 
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• Diplomática 
 

• Beneditinos ficaram indignados com a desconfiança do 
jesuíta e partiram para o que se denominou Guerra 
Diplomática. 

 

• Jean de Mabillon em 1681 - De re diplomatica libri Sex - a 
qual estabelecia as regras fundamentais da crítica 
textual. 

 



Ciências Auxiliares (Diplomática e Paleografia) 

• Diplomática 
 

• O objeto dos modernos estudos da Diplomática é a 
unidade arquivística elementar, analisada enquanto 
espécie documental, servindo-se dos seus aspectos 
formais para definir a natureza jurídica dos atos nela 
implicados, tanto relativamente à sua produção, como a 
seus efeitos. 

• Concentra-se na gênese, na constituição interna, na 
transmissão e na relação dos documentos entre seu 
criador e o seu próprio conteúdo, com a finalidade de 
identificar, avaliar e demonstrar a sua verdadeira 
natureza. 
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• Diplomática 
 

• O documento diplomático é o registro legitimado do ato 
administrativo ou jurídico, consequência, por sua vez, do 
fato administrativo ou jurídico. Se é “ato jurídico todo 
aquele que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar ou extinguir direitos”, o ato 
administrativo é o ato jurídico, porém, eivado pela 
finalidade pública. 

• Assim, o objeto da Diplomática é a estrutura formal do 
documento. O documento deve conter a mesma 
construção semântica de discurso para a mesma 
problemática jurídica. 
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• Diplomática 

• Partes do documento que são analisadas pela Diplomática 

• I - Protocolo (ou protocolo inicial) 

• 1) invocação (invocatio) que, em geral, só ocorre nos atos 
dispositivos mais antigos (a expressão “Em nome de Deus” é 
um exemplo de invocação); 

• 2) titulação (intitulatio), formada pelo nome próprio da 
autoridade (soberana ou delegada) de que emana o ato e por 
seus títulos; 

• 3) direção ou endereço (inscriptio), parte que nomeia a quem o 
ato se dirige, seja um destinatário individual ou coletivo e 

• 4) saudação (salutatio), parte final do protocolo. 
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• Diplomática 

• Partes do documento que são analisadas pela Diplomática 

• II - Texto 

• 1) preâmbulo (prologus ou exordium), no qual se justifica (por 
razões de ordem moral, jurídica ou material) a criação do ato; 

• 2) notificação (notificatio ou promulgatio), que pode ser 
entendida na expressão “tenho a honra de comunicar a vós”; 

• 3) exposição (narratio), na qual são explicitadas as causas do 
ato, o que o originou, quais as necessidades administrativas, 
políticas, jurídicas, econômicas, sociais ou culturais que o 
tornaram necessário; 
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• Diplomática 

• Partes do documento que são analisadas pela Diplomática 

• II - Texto 
• 4) dispositivo (dispositio), que é a substância do ato, seu “assunto” 

propriamente dito, em que se determina o que se quer (iniciado por 
um verbo na primeira pessoa, como “ordeno”, “mando”, 
“estabeleço”, “sou servido ...” etc; 

• 5) sanção (sanctio ou minatio), na qual se assinalam as 
penalidades, no caso do não cumprimento do dispositivo e 

• 6) corroboração ou cláusulas finais (valoratio ou corroboratio), em 
que se dispõe sobre os meios morais ou materiais que asseguram a 
execução do dispositivo (alguns autores classificam essa parte final 
do texto segundo suas variantes: cominatórias, que podem ser 
penais ou espirituais, de garantia, de renúncia ou de corroboração). 
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• Diplomática 

• Partes do documento que são analisadas pela Diplomática 

• III – Protocolo final ou escatocolo (após a corroboração) 
• 1) subscrição/assinatura (subscriptio), isto é, a assinatura do emissor/autor do 

documento ou quem o faça por sua ordem; 

• 2) datação (datatio). É preciso distinguir a data tópica da data cronológica, ou o 
elemento topográfico do elemento cronológico. A primeira é referente à forma 
como está designado no documento o local onde ele foi assinado. Aí cabe, muitas 
vezes, não o nome de uma cidade, e sim a denominação de um palácio, de uma 
sala ou de um logradouro. Isto deve ser obedecido, sem que se acrescente a 
cidade na qual estejam situados. A segunda corresponde ao dia, mês e ano; 

• 3) precação (apprecatio), onde, por meio de dois elementos (assinatura de 
testemunhas e sinais de validação, como carimbos e selos), reitera-se a 
legalidade do documento. Nos atos normativos mais frequentes, as testemunhas 
incluem os ministros ou secretários das pastas com as quais têm a ver os 
assuntos tratados. 
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• Paleografia 
 

• Conceito 

 Do Grego: 

 

– PALAIOS (antigo) 

– GRAPHEIN (escrita) 

 

 Ciência que estuda a escrita antiga.  
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• Paleografia 
 

• Sentido Genérico 

 Escrita antiga precisa ser decifrada para ser entendida. 

 

– Decifrar símbolos gráficos 

– Decifrar a grafia, a escrita 
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• Paleografia 
 

• História da Paleografia 

 

• Século XVII 

 

• Antes disso, só leitura, classificação de escrita, estudo de 
abreviaturas. 

 

• Não havia preocupação com datação e diferenças 
diacrônicas 
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• Paleografia 
 

• Estudos Famosos 

 

• 1675 – jesuíta holandês Daniel von Papenbroeck declara 
ser falsa a grande maioria dos antigos diplomas 
conservados no mosteiro de Saint-Denis, em Paris.  

 

• Introdução de um volume do Acta Santorum, obra jesuíta 
em vários volumes, organizada por Jean Bolland (jesuíta 
francês) 
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• Paleografia 
 

• Estudos Famosos 

• Acta Sanctorum 

 

• Os Acta Sanctorum (Atos dos Santos) formam uma 
coleção considerável de volumes dedicados aos santos da 
Igreja Católica, separando fatos de lendas.  

 

• Essas edições críticas, publicadas no fim do calendário 
litúrgico católico, foram lançadas em Antuérpia sob a 
direção do jesuíta Jean Bolland.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antu%C3%A9rpia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Bolland
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• Paleografia 
 

• Estudos Famosos 

• Acta Sanctorum 

• Os dois volumes de janeiro: publicados em 1643 e 

• Os três volumes de fevereiro: em 1658.  

• Bolland se cercou de colaboradores que formaram a 
Sociedade dos Bolandistas para continuar o seu trabalho 
após a sua morte em 1665.  

• Os três volumes de março: publicados em 1668, e em 
1709, o bolandistas estavam no quinto volume do mês de 
junho. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_dos_Bolandistas
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• Paleografia 
 

• Estudos Famosos 

 

• A publicação do processo continuou depois da Revolução 
Francesa e até 1925.  

 

• No início do século XX, sob a liderança do padre Hippolyte 
Delehaye, surgiu uma concepção mais científica da 
hagiografia e o exame crítico dos textos se tornou cada 
vez mais rigoroso: estudo das tradições manuscritas, das 
fontes e das reescrituras. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippolyte_Delehaye&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippolyte_Delehaye&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hagiografia
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• Paleografia 
 

• Efeito dessa denúncia 

 

• Beneditinos se ofendem (guardiães e estudiosos dos 
referidos documentos) 

 

• 1681: 6 volumes de De re diplomatica libri sex 

Jean Mabillon, beneditino de Paris  

(nasce a Diplomática e a Paleografia) 
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• Paleografia 
 

• Diplomática X Paleografia 

 

• Diplomática estuda documentos 

 

• Paleografia estuda a grafia 
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• Paleografia 
 

• 1º Manual:1708 

• Paleografia Grega ou da origem e desenvolvimento das 
letras - Bernard de Montfaucon 

• 1727 

• História Diplomática que serve de introdução à arte crítica 
de tal matéria - Scipione Maffei  
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• Paleografia 
 

• Propõe haver uma só escrita, a romana, mas distinguida 
segundo sua forma 

 

a) Minúscula 

b) Maiúscula 

c) Cursiva 

 

Todas as demais escritas derivariam desta.  
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• Paleografia Moderna 
 

• Paleografia e Diplomática ingressam nos cursos jurídicos; 

 

• Christopher Gatterrer, da Alemanha, publica  

Elementos das artes diplomáticas (1765) 

 

Fundou o mais antigo gabinete de Paleografia e Diplomática 
na Universidade de Göttingen.  
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• Paleografia Moderna 
 

• Karl Schonemann – 1802 – Ensaio Geral de Diplomática 
(Hamburgo) 

• Propõe a separação de Diplomática e Paleografia. 

• 1862 – William Wattembach publica Manual de Paleografia 
Latina 

• 1869 – A escrita da Idade Média 

• Surgem centros de pesquisa e de estudo da Paleografia 
em toda a Europa 
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• Paleografia Moderna 
 

• Ampliam-se os estudos 

 

• Funda-se o Comitê Internacional de Paleografia, em Paris. 

 

• 1952: Jean Mallon publica em Madri “Paleografia Romana” 

 

Resultado: Paleografia passa a ser tratada como ciência. 
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