
www.acasadoconcurseiro.com.br

Arquivologia

Diagnósticos

Professor Darlan Eterno





www.acasadoconcurseiro.com.br 3

Arquivologia

Diagnóstico e Diplomática

1. Diagnóstico

a) Conceito:

Ferramenta de conhecimento da situação dos arquivos da instituição. Operação de construir 
imagem de uma ou mais organizações.

b) Levantamento de dados 

b1) dados da instituição

b2) dados do acervo

b2.1) quantitativos

 • Quantidade de documentos expressa de acordo com as regras aceitas universalmente.

Tipo de Suporte Unidade de Medida

Papel metro linear

Especial (fotografias, cd’s, dvd’s) unidade, dimensões

b2.2) qualitativos

c) Objetivos do Diagnóstico

 • Identificar problemas e as possibilidades de melhoria;

 • Fornecer informações para a elaboração do plano de classificação e da tabela de 
temporalidade.

d) Tipos de Diagnóstico

 • maximalista: consiste no levantamento da situação arquivística do conjunto de organizações 
similares. 

 • minimalista: consiste na observação dos problemas arquivísticos da organização específica.
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2. Diplomática

1. Definições:

a) (E-Arq): Disciplina que tem como objeto o estudo da estrutura formal e da confiabilidade e 
autenticidade dos documentos;

b) Paoli: Documento diplomático: testemunho escrito de um fato de natureza jurídica, 
redigido de modo a observar certas formas estabelecidas, aos quais se destinam a dar-lhe 
fé e força probatória”.

c) Bellotto: ocupa-se de estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou 
notarial, documentos eivados de fé pública;

2.  Objeto da Diplomática

“É a unidade arquivística elementar, porém analisando-a enquanto espécie documental”.

Obs: Utiliza da premissa de que os documentos da mesma espécie se comportam 
uniformemente.

3. Análise Diplomática 

3.1 Categorias Documentais 

 • Normativos: são de cumprimento obrigatório, ex: leis, decretos, estatuto, regimento, 
regulamento, resolução acórdão, despachos (decisório), portarias e etc.

 • Enunciativos: esclarecem questões de outros documentos, seu conteúdo visa fundamentar 
uma resolução. São pareceres, votos, relatórios, informações e despachos (interlocutórios);

 • De assentamento: registros sobre fatos e ocorrências como atas, termos, apostilas, autos 
de infração;

 • Comprobatório: derivam do assentamento comprovando-os, como certidões traslados, 
cópias autenticadas e atestados.

 • De ajuste: são documentos pactuais onde pelo menos uma das partes é administração 
pública. São tratados, convênios, termos e contratos.

 • De correspondência: são em que em geral derivam dos atos normativos, determinando-
lhes a execução. São circulares, cartas, memorandos, alvarás,  editais e etc.
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3. Tradição Documental

3.1 Conceito

Ocupa-se dos vários modos de transmissão do documento no decorrer do tempo. Estabelece 
a “ingenuidade documental”, grau de relação do documento com o seu original (ou com a sua 
origem).

3.2 Documento original

3.2.1 Características

a) Caráter primeiro de matriz; 
b) Caráter de acabado, limpo e perfeito;

3.2.2 Falsidade Diplomática

Ocorre quando o ato/fato é verídico, mas o conscriptio (transferência para suporte e meio 
semântico credível) não é.

Ex: 

 • Veículo diplomático não foi tecnicamente/juridicamente escolhido;

 • O veículo foi propositalmente trocado;

 • Escolha tipológica foi correta, mas a forma redacional não.

3.2.3 Falsidade Histórica

Inverdade no actio, fato documentado não existe, ou existe de modo diferente, conscriptio 
correto quanto é espécie e teor. Propósitos obscuros são a justificativa.




