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AMALFI foi a primeira cidade da Idade Média que desenvolveu um 

comércio marítimo em larga escala e que elaborou um DIREITO 

MARÍTIMO, como acentuaram MARX e ENGELS, em suas obras, 

conforme citação de MECHERA, em seu Direito Marítimo: “Capitula et 

ordinationes curiae marítima e nobilis civitatis amalphae quae in vulgare 

sermone discuntur TABULA DE AMALPHA. PARDESSUS afirmara ser a 

Tabua Amalfitana uma fabula, afirmação que se tornou impropria com a 

descoberta de TOMMASCO GAR, na biblioteca imperial de VIENA, entre 

os manuscritos do doge MARCO FOSCARINI, para ali trasladada de 

VENEZA, em 1797. Foi encontrada no meio de um Código do 16º século, 

precedida de uma crônica sobre a origem dos lombardos e dos normandos e 

seguida pela transcrição dos costumes dos cidadãos de AMALFI, uma 

crônica sobre todos os bispos de AMALFI e de outros trabalhos históricos. 

Tornou-se conhecida do publico pela edição de GAR, em 1844. O 

manuscrito original foi adquirido pelo Instituto de Crédito Marítimo, da 

Itália e encontra-se hoje   arquivado na Comuna de Amalfi. Os 21 



primeiros capítulos estão escritos em latim e os demais em italiano. Há em 

seu texto, regras sobre ajuste, a navegação em conserva, o crédito naval, 

alijamento (De lege Rhodia de jactu), pagamento de frete, construção e 

venda de navios, obrigações do capitão e do escrivão. Não tinha caráter de 

lei, como julgara Alianelli. Era apenas uma coletânea de máximas 

jurisprudências e consuetudinárias. A expressão TABUA não significa lei. 

É que era uso, entre os magistrados judicantes como os romanos – escrever 

as decisões em um álbum, isto é, uma TABUA, acessível ao publico, a fim 

de se tornarem conhecidas a priori para os que tivessem interesse de a elas 

recorrer ou evita-las a tempo.  

 


