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Baseado nas escrituras públicas do 1º Cartório do Rio de Janeiro,  o presente

estudo analisa o papel dos tabeliães na sociabilidade do crédito na cidade do Rio de

Janeiro no primórdio do século XIX. Representar um conjunto de normas do Império

português  e  formalizar  vontades  particulares  através  de  instrumentos  jurídicos

constituíam-se  características  do  ofício  de  tabelião  de  notas  no  mundo  colonial.  A

importância desse ofício para o funcionamento da justiça não é questionada, uma vez

que as escrituras, testamentos, inventários e outros contratos recebiam o valimento de

lei através da rubrica do tabelião, assegurando os direitos e deveres de acordo com a

legislação vigente. Assim sendo, os documentos produzidos pelos notários tornavam-se

provas  legítimas  de  determinados  assuntos,  por  isso  eram  utilizados  nos  processos

judiciais com autenticidade dificilmente revogável. Entretanto, é preciso averiguar até

que ponto os notários levavam à prática a legislação régia sobre emprestar e receber

crédito.

De acordo com as  Ordenações  Filipinas,  o  tabelião é  “o empregado publico

encarregado de lavrar os contractos entre particulares, e differentes actos judiciaes, a

que por utilidade publica a lei presta fé e considera sua interferencia como prova de taes

actos”.2 A figura do tabelião como responsável por tais ações aparece na história do

direito português somente com a influência do direito romano. Todavia, com a inserção

desse ofício na jurisprudência portuguesa, posteriores readaptações ocorreram diante da

necessidade legislativa. 

Diferenciar o tabelião do judicial do tabelião de notas foi elemento presente nas

normas Filipinas, visto que a atividade do primeiro era servir como escrivão dos juízes

de  fora.  Em  contrapartida,  a  existência  do  segundo  perfil  do  tabelionato  não  era

vinculada a outro ofício e tinha maior complexidade nas suas ações, pois não estava

1 Mestre em História Social pela UFF.
2 ALMEIDA, Candido Mendes de. Codigo Philippino. 14º Ed. Vol. I, Rio de Janeiro: Typ. do Instituto
Philomathico, 1870, título LXXVIII, nota 1.
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supervisionado diretamente por instância superior. Contudo, independente do perfil, o

indivíduo  para  assumir  o  cargo  de  notário  ou  serventuário  precisava  conhecer  a

legislação, saber escrever e falar em público, além de outros atributos. Às vezes, um

único indivíduo poderia ainda desempenhar as duas funções, sendo por isso intitulado

de tabelião de notas e do judicial.3

Sujeitos à penalidade da lei, que previa a perda do ofício e o pagamento dos

danos causados às partes4, o tabelião de notas era responsável por guardar com esmero a

memória  cartorial,  que continha  os  negócios  particulares  de  muita  gente  da  cidade.

Evidentemente, essa tarefa não era de pouca estima, porque sendo obrigado a residir no

lugar  onde  desempenhava  o  ofício,  o  notário  circulava  pelas  ruas  sabendo  do

patrimônio,  dotes,  comércios,  relações  sociopolíticas,  potencialidade  de  credor  e

devedor, bem como de outros elementos da vida privada dos moradores locais. 

Esse conhecimento da vida alheia era ferramenta de trabalho, pois os tabeliães

de  notas  só  poderiam firmar  escrituras  das  pessoas  que  conhecesse5.  Sendo  assim,

quanto mais se inteirasse dos moradores da cidade, maior seria a demanda cartorial e,

consequentemente, o retorno financeiro. Caso o tabelião não conhecesse o outorgante e

outorgado  que  queriam  fazer  o  contrato  público,  as  partes  poderiam  acionar  duas

testemunhas de confiança do tabelião.

As  escrituras  públicas  eram documentos  redigidos  pelo  notário,  que  formam

instrumentos  legais  para  reivindicar  nos  trâmites  judiciais  os  direitos  e  deveres  das

partes  responsáveis  pelo  contrato.  Desse  modo,  no  contexto  das  relações  sociais  de

empréstimos, os contratos são por lei a garantia mínima dos interesses do devedor e do

credor.  Contudo, cabe a figura do tabelião intermediar a ação entre esses indivíduos e

fazer  cumprir  o que diz  as  Ordenações  Filipinas sobre a  venda de bens  móveis ou

imóveis, o empréstimo a juros, as hipotecas, a quitação de dívida, do cônjuge que vende

os bens sem o consentimento do outro, etc. 

Verifica-se que, o tabelião além de conter informação sobre a vida das pessoas, é

peça fundamental para escrever um instrumento público que esteja em consonância com

a legislação. No tocante ao mercado creditício, importa questionar a interferência ou não

deste funcionário público nos acordos instituídos. Poderia o tabelião de notas oferecer

3 Idem, Livro I, título LXXX
4 Idem, Livro I, título LXXXVIII, § 24.
5 Idem, Livro I, título LXXVIII, § 6. 
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informações sobre os bons credores e mutuários da cidade? A resposta é positiva, com o

volume de dados acerca da vida privada de muita gente, o notário poderia desempenhar

função de  mediador  nas  transações  de  crédito  direto.  Essa  forma de endividamento

difere-se  daquela  em  que  o  acordo  era  instituído  mediante  a  presença  de  um

intermediário,  como  bancos,  confrarias,  companhias,  consulados,  etc.  Os  contratos

públicos eram estabelecidos a partir da troca direta entre o credor (quem possui capital

disponível) e devedor (quem necessita de capital).

Referindo-se ao sistema de crédito urbano português entre os séculos XVII e

XIX, a historiadora Maria Manuela Rocha detectou a pouca predominância do grupo

especializado na informação do crédito6. Isto porque, as escrituras traziam, em maioria,

a  cobrança  de  juros  e  hipotecas  que  ofereciam  uma  segurança  aos  credores  e

dispensavam  a  figura  do  intermediário,  que  reduziam  os  danos  materiais  dos  que

forneciam crédito. Todavia, a autora ressalta que numa cidade com alta circulação de

pessoas e pequena proximidade entre o credor e o devedor, a figura dos intermediários

(mediadores) como notários e advogados era primordial para divulgar informes sobre os

indivíduos que  tinham riquezas  para  emprestar  e  sobre as  condutas  morais  dos  que

almejavam adquirir um crédito.

De  modo  não  destoante,  Martín  Wasserman  também  problematizou  a

institucionalização do crédito em Buenos Aires, no século XVII, através da figura do

notário, que era favorecido com o pagamento da feitura das escrituras7. A segurança dos

acordos de interesses particulares era respaldada pela função do funcionário público. À

vista  disso,  imprescindível  é  examinar  as  regalias  adquiridas  com  a  atuação  neste

recorte  da  administração judicial.  Indubitavelmente,  o  tabelião  ou o serventuário  do

ofício – este último recorrente no Brasil colônia – correspondiam-se com uma gama

variada  de  pessoas,  o  que  permitia  espraiar  suas  teias  de  sociabilidades,  que

funcionavam como rede de proteção perante outros indivíduos também detentores de

poderes na esfera local.

Philip  Hoffman,  Gilles  Portel-Vinay  e  Jean  Laurent  Rosenthal  estudaram as

transações  financeiras  em  Paris  no  século  XIX,  entre  os  anos  de  1808  a  1855,  e

6 ROCHA, Maria Manuela. Crédito privado em perspectiva comparada (séculos XVII – XIX). In: 
Gabinete de História Económica e Social. Lisboa, 1998.
7 WASSERMAN, Martín L. E. Diseño institucional, prácticas y crédito notorial em Buenos Aires durante 
la primera mitad Del siglo XVII. In: Investigaciones de Historia Económica. Espanha: Elsevier Doyma,
vol. 10, 2004, p. 1 – 12.

3



perceberam as disputas existentes entre os notários e os banqueiros na intermediação do

crédito na cidade.8 Inauguradas às novas leis,  regras e formas de fazer negócios, os

tabeliães parisienses utilizaram-se da boa relação com os clientes para obter vantagens

na concorrência da intermediação do mercado de empréstimos de curto e longo prazo.

Como  afirma  os  autores,  a  ocupação  profissional  dos  notários  no  sistema  judicial

entrelaçou-se com a corretagem dos financiamentos.

Notaries  were  originally  scriveners  appointed  by  the  court
system  to  draft  and  record  private  contracts.  Under  the  Old
Regime,  they had taken on important  roles  as  loan and asset
brokers.  At  the  beginning  of  the  nineteenth  century,  they
continued  to  play  two  roles:  drawing  up  legal  contracts  and
financial intermediation.9

Os estudos sobre o tabelião no sistema de circulação de informação são poucos,

e na historiografia brasileira há um silêncio residente quando questionamo-nos sobre tal

questão. Posto que, a discussão sobre o acesso à informação nas negociações encontra-

se em fase inicial e, cientes desse processo, os historiadores Tiago Luís Gil e Fábio

Pesavento  elaboraram a  primeira  tentativa  de  sistematizar  quais  as  instituições  que

permitiam obter informações valiosas para uma boa negociação no Brasil  colonial10.

Desse modo, esses autores concluíram que o acesso poderia ser através da família, das

redes, da reputação vinculada à conduta pública,  da hierarquia social e do banco de

informações.  Portanto,  na  sociedade  de  Antigo  Regime  nos  trópicos,  dotada  de

características recorrentemente destacadas, as notícias circulavam principalmente pela

via da oralidade através das instituições apontadas por Tiago Gil e Fábio Pesavento. 

O  conceito  de  redes  também  mereceu  atenção  da  historiadora  Montserrat

Cachero Vinuesa ao aferir  os  contratos  comerciais  entre  a  Espanha e suas  colônias.

Enfatizando  as  companhias  comerciais  das  rotas  transatlânticas,  Montserrat  Vinuesa

estudou o comportamento dos agentes econômicos no momento de tomar decisões nas

8 HOFFMAN, Philip; POSTEL-VINAY, Gilles; ROSENTHAL, Jean-Laurent. No Exist: Notarial 
Bankruptcies and the Evolution of Finalcial Intermediation in Nineteenth Century Paris. In: 
ENGERGMAN, Stanley L.; HOFFMAN, Philip T.; ROSENTHAL, Jean-Laurent; SOKOLOFF, Kenneth 
L. (Orgs). Finance, Intermediaries, and Economic Development. Cambridge University Press 2003, p. 
75 – 110.
9 Idem, Op. Cit., p. 78.
10  GIL, Tiago Luís; PESAVENTO, Fábio. Por ser público e notório: notas sobre informação na economia
da América Lusa (século XVIII).  GUIMARÃES, Carlos Gabriel (org.). Crédito e Descrédito: relações 
sociais de empréstimos na América séculos XVI ao XX. Niterói: EDUFF, 2015, p. 29 – 46. (a ser 
publicada)
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situações de riscos.11 Neste caso, as redes surgiram como instrumentos para regular as

interações  entre  os  indivíduos  e  reduzir  o  oportunismo  das  transações  comerciais.

Entretanto, “el papel de la red es el de disminuir los riesgos no eliminarlos”12.

Mediante as redes de informação estabelecidas entre os homens por meio da

confiança era possível realizar o comércio de longa distância e escolher os sócios que

atuariam nessa  empreitada.  Em relação  aos  mercadores  do  século  XVI,  Montserrat

Vinuesa demonstra que as redes permitiam ter acesso às informações privilegiadas para

os negócios. Todavia, a racionalidade econômica dos indivíduos instigava-os a romper

com o círculo de confiança e a agir em benefício de si próprio na situação oportuna.

Segundo o autor, esse seria o lado obscuro da rede, pois facilitaria os golpes já que

todos seriam previamente dignos de confiança.

É neste contexto que a informação obtém importância. “En economía los sujetos

son básicamente agentes decidores, en el proceso de toma de decisiones la información

juega un papel clave, puesto que en um proceso de elección la alternativa seleccionada

por el sujeto dependerá en gran mediad de la información disponible”13. Nem sempre é

fácil conseguir as informações para proceder com a operação comercial, e sua aquisição

pode não ser gratuita. Uma articulação positiva entre o  poseedor de información  e o

buscador de información  podiria ser o canal adequado para a obtenção dos interesses

privados de ambas partes.

No que tange à figura do tabelionato, de acordo com os trâmites do ofício que

realizava na sua localidade, esse podia agregar prestígios de tal forma para constituir

uma  herança  imaterial  possível  de  ser  repassada  aos  descendentes.  Giovanni  Levi,

através  do  olhar  atento  à  trajetória  do  religioso  Giovan  Battista  Chiesa  na  vila  de

Santena, no século XVII, mostra como esse usufruiu da importância que seu pai, Giulio

Cesare Chiesa, teve no vilarejo ao ser notário. A intermediação feita pelo tabelião entre

as  diferentes  partes  permitiu  obter  “riqueza  advinha  das  redes  de  relações  que

possuía”14. 

11 VINUESA, Montserrat Cachero. El uso de la información en el comercio trasatlántico: mercaderes 
castellanos y sus factores em América durante el siglo XVI. In: GUIMARÃES, Carlos Gabriel (org.). 
Crédito e Descrédito: relações sociais de empréstimos na América séculos XVI ao XX. Niterói: EDUFF,
2015, p. 9 – 27 (a ser publicada).
12 Idem, Op. Cit., p. 9.
13 Idem, Op. Cit., p. 14.
14 LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 2000, p. 195.
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Durante os anos de 1808 a 1821, entre os contratos de venda, dívida e quitação

catalogados do Primeiro Ofício de Notas do Rio de Janeiro, cinco pessoas os assinaram

na qualidade de tabelião, como o Joaquim Carlos da Rocha Pita, João Caetano Moreira,

José  Antônio  dos  Santos  Ameno,  José  Antônio  Pereira  Lago e  Antônio  Teixeira  de

Carvalho. Na realidade, a propriedade desse ofício estava junto à família Teixeira de

Carvalho desde 1735, quando o seu avô paterno – tabelião de nome homónimo – obteve

essa mercê como título de remuneração dos serviços prestados à Coroa.15

Antônio  Teixeira  de  Carvalho  avô,  naturalizado  em  Portugal,  era  capitão  e

chegou a ocupar o cargo na Infantaria da Nova Colônia do Sacramento.16 No início de

1735, têm-se notícias através dos requerimentos enviados ao Conselho Ultramarino que

Carvalho  deixou  as  ocupações  no  Sacramento  para  servir,  de  imediato,  no  Rio  de

Janeiro. Essa ocasião tornou-se oportuna para enviar, em 29 de março de 1735, nova

demanda ao Conselho Ultramarino pedindo o provimento da propriedade do ofício de

Tabelião de Notas e Sesmarias da cidade do Rio de Janeiro.17

Segundo  Deoclécio  Leite  de  Macedo,  com  a  finalidade  de  pagar  dívidas  e

oferecer o dote de sua filha Ana de Jesus Maria, o dito patriarca da família renunciou,

em setembro de 1753, a propriedade do seu ofício ao tabelião do Público Judicial e

Notas, Francisco Xavier da Silva. No entanto, essas duas famílias se entrelaçaram ainda

mais com o casamento de Inácio Teixeira de Carvalho, filho do capitão Carvalho, com

Francisca de Jesus Maria, filha de Xavier da Silva. Em 1760, o 1º Cartório do Rio de

Janeiro através de provisão régia passou para as mãos do capitão Inácio Teixeira de

Carvalho,  descendente  direto  de  Antônio  Teixeira  de  Carvalho  e  pai  do  mesmo

homónimo. 

Desta maneira, a partir do meado do século XVIII a propriedade do cartório foi

monopolizada pela família Teixeira Carvalho, que nomeou os serventuários do ofício de

maneira a agradar-lhe. Abaixo seguem os nomes dos que assinaram como tabeliães do

cartório durante as duas primeiras décadas do Oitocentos.

Quadro 1: Tabeliães do Primeiro Ofício de Notas do Rio de Janeiro (1804 – 1821)

Tempo de serviço* Nome Cargo no PONRJ
02/1804 a 03/1811 Joaquim Carlos da Rocha Pita Tabelião serventuário
15 MACEDO, Deoclécio Leite de. Tabeliães do Rio de Janeiro do 1º ao 4º Ofício de Notas: 1565 – 
1822. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007.
16 Arquivo Histórico Ultramarino, Conselho Ultramarino, série 017 – 01, cx. 26, nº 6032, 1728.
17 Idem, cx. 37, nº 8572, 1735.
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05/1811 a 05/1811 João Caetano Moreira Tabelião serventuário interino
10/1811 a 04/1820 José Antônio dos Santos Ameno Tabelião serventuário
05/1820 a 09/1820 José Antônio Pereira Lago Escrevente, tabelião serventuário interino
10/1820 a 04/1822 Antônio Teixeira de Carvalho Tabelião proprietário

Fonte: MACEDO, Deoclécio Leite de. Op. Cit., 2007. * Esse tempo de serviço refere-se ao período em
que encontramos a assinatura desses indivíduos nos livros de notas.

Verifica-se  a  presença  dos  serventuários  interinos  em  1811  e  1820,  que

ocuparam a função devido à falta de saúde ou falecimento do precedente no ofício.

Contudo,  a  figura  de  José  Antônio  Pereira  Lago  causou  maior  indignação  do

proprietário  do  ofício  porque  a  sua  nomeação  foi  dada  pelo  regedor  da  Casa  da

Suplicação,  o  desembargador  José  de  Oliveira  Pinto  Botelho  e  Mosqueira.

Evidentemente,  José  Lago era  velho conhecido de  Antônio Carvalho,  sendo por  ele

nomeado escrivão do mesmo ofício em 1818. Entretanto, o problema diagnosticado pelo

proprietário era a inibição do seu direito de escolher servir ou nomear alguém após a

morte de José Antônio dos Santos Ameno. Esse último foi o que mais permaneceu no

cargo, de acordo com o quadro 2.1, enquanto d. João VI e a corte residiam no Rio de

Janeiro. Isto é, das 863 escrituras analisadas para o período, 660 possuem o sinal do

tabelião Ameno. Certamente, sua estada vinculou-se aos bons relacionamentos que esse

indivíduo angariou ao longo da sua vida profissional. 

Não foi  possível  levantar  muitos informes sobre a  vida de José Antônio dos

Santos Ameno, mas um perfil geral pode ser traçado através do seu pedido de mercê que

consta na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional18 e das pequenas notas feitas por

Deoclécio  Leite  de  Macedo19.  José  Ameno  chegou  ao  Rio  de  Janeiro  em 1801  na

qualidade de escrivão das embarcações da Armada Real e, durante o primeiro decênio

do século XIX, trabalhou em diversas frotas de bergantins ou escunas comandadas por

tenentes,  capitães  ou  intendentes  da  Armada  Real.  Ainda  nesse  período,  teve  a

oportunidade de ocupar o cargo de escrivão no 2º Ofício de Notas, entre 1803 a 1807.20

  Indubitavelmente, as boas informações sobre a pessoa de José Ameno foram

cruciais para sua permanência tanto como escrivão quanto sua ascensão ao cargo de

tabelião serventuário. Os antigos chefes de Ameno destacavam a sua qualidade por ter

18 Biblioteca Nacional, divisão de manuscritos, coleção documentos biográficos, Pedido de mercê de Joze
Antonio dos Santos Ameno, localização C 495-6.
19 MACEDO, Deoclécio Leite de. Op. Cit, 2007.
20 Idem, Op. Cit., p. 65
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“manifesta a sua capacidade e abilidade para qualquer emprego, e mostrando em todas

as ocazioens do Real Serviço huma exemplar promptidão e subordinação, e fazendo

notavel  o  seu  bom  comportamento  e  costumes”21 ou  por  se  portar  “com  toda  a

actividade,  zello  e  fidellidade com a Fazenda Real”22.  Esses  foram alguns dos bons

motivos que nortearam a decisão de Antônio Teixeira de Carvalho nomeá-lo para o

exercício  de  tabelião  no  1º  Ofício  de  Notas,  assim como foi  possível  José  Ameno

também cumprir a função de escrivão interino da Conservatória Britânica no período de

14 de dezembro de 1814 a 15 de março de 1816.

Em 1811,  o  tabelião José Antônio dos  Santos Ameno passou a  ter  um novo

endereço de trabalho para onde direcionava-se todas as manhãs e tardes, ou sempre que

fosse convocado.23 Por certo,  o serventuário saía da rua detrás do Hospício,  em que

tinha  residência,  para  ir  até  a  casa  do  proprietário  do  Primeiro  Cartório,  localizada

possivelmente na rua do Rosário, nº 70.24 A princípio o salário do tabelião foi acertado

para  o  valor  de  25$600  réis  mensais,  embora  tivesse  previsão  de  aumento  após

completar um ano no cargo. 

Em que pese os livros de notas aferidos para a pesquisa, é nítido o desempenho

do serventuário em seguir  as  prescrições  Filipinas da estrutura formal  e  textual  das

escrituras  públicas.  Na  realidade,  os  ditos  tabeliães  entre  os  anos  de  1808  a  1821

(quadro 1) obtiveram semelhante comportamento, respeitando as regras instituídas para

os  contratos  de  venda,  dívida  e  quitação.  Nesta  lógica,  todos  os  notários  agiram

exemplarmente na função delegada, mas não é essa imagem que se pretende construir.

Cláudia Rodrigues, ao estudar os redatores dos testamentos dos séculos XVIII e

XIX, surpreendeu-se ao identificar os notários, os escrivães e sacerdotes como minoria

nas  assinaturas.25 Supostamente,  esses  homens  eram  considerados  os  mais  aptos  a

exercerem tal função. Sobre os notários, a autora apresentou como hipótese a falta de

especialização desses indivíduos, que se mostrou superior no Setecentos.

Até  porque,  esta  era  uma atividade  que  deveria  ser  feita  por
alguém de confiança, discreto e que mantivesse segredo. Se
os  notários  não eram procurados,  isto  ocorria  pelo  fato  de  a

21 Biblioteca Nacional, divisão de manuscritos, localização C 495-6, doc. 02, fl. 4.
22 Biblioteca Nacional, divisão de manuscritos, localização C 495-6, doc. 01, fl. 3.
23 Ordenações Filipinas, livro I, título LXXVIII.
24 Gazeta do Rio de Janeiro, 23/05/1818, nº 41, p. 4.
25 RODRIGUES, Cláudia. Os testamentos setecentistas do Rio de Janeiro enquanto fontes para uma 
História da morte. In: XXVII Simpósio Nacional de História – ANPUH. Natal, 2013, p. 1 – 22.
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sociedade ainda não conferir a este profissional o cuidado para
com um documento que visava,  antes  de tudo,  à  salvação da
alma, mais do que à transmissão de heranças, o que reforça a
idéia de que, no século XVIII, a concepção a respeito do ato de
testar ainda era fortemente permeada pela ambiência religiosa
ou sagrada.26 [nosso grifo]

Percebe-se que a prudência dos notários chamou atenção de Cláudia Rodrigues

quando o assunto tratou-se do sigilo dessa estirpe de oficias da ordem. Assim sendo, os

pressupostos  homens  de  informação  passaram  por  restrições  de  serviços  graças  à

privação de associá-los aos assuntos confidenciais. Isto se trata de hipótese que carece

de estudo ampliado, mas não vem ao caso aqui. Por um lado, conjectura-se que, se a

hipótese procede, esse traço atribuído ao tabelião era útil para situações não vinculadas

ao segredo absoluto, a exemplo das escrituras previamente intituladas de públicas. Saber

lidar  com análoga  causa  podia  abrir  ou  fechar  oportunidades,  visto  o  caso  de  José

Ameno.

Promessas  não  realizadas  e  projetos  sem  sucessos  minaram  a  satisfação  do

serventuário com o ofício no Primeiro Cartório. Entretanto, o objetivo passava longe de

pedir  dispensa  da  função,  a  alternativa  planejada  era  aumentar  o  salário  e  manter

estabilidade no cargo. Por isso, em 1818, o tabelião serventuário entrou com pedido de

mercê para que a Coroa concedesse a graça de permanecer na função de modo vitalício

e ter  retorno financeiro de um terço das arrecadações do cartório.  José Antônio dos

Santos Ameno denunciou que o proprietário estorvava seu trabalho, pagando menos que

o devido e retendo para si as gratificações da população pelo bom atendimento, ademais

de prover um espaço pequeno em sua casa para a realização das incumbências do ofício

e outros abusos.

Consta  no  pedido  de  mercê  que  Antônio  Carvalho  tentou  amenizar  o

descontentamento de José Ameno ao oferecer o novo salário de 38$400 réis, que foi

aceito  a  fim de evitar  “ficar  sem cauza alguma e em maior  pobreza”.  Diferente do

pensamento  do proprietário,  o  serventuário  escolhido por  ele  continuou acusá-lo  de

transgredir a lei e abusar do direito de propriedade. Retratando-se pelo infringimento do

chefe, José Ameno organizou uma série de comprovações documentais para atestar seus

serviços  e  dignidade  para  conseguir  resposta  positiva  do pedido de mercê,  além de

comunicar os muitos impedimentos para Carvalho.

26 Idem, Op. Cit., p. 12 – 13.
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Este proprietario sendo de quazi 60 annos de idade [...] não tem
servio o officio desde janeiro de 1804 até o prezente se não 1
anno, 3 mezes, e 27 dias [...]  cauza de suas malestias, e tendo
hum filho, único, que lhe poderia succeder, tem este 21 annos de
idade [...] e he inapto por defeitos físicos, e moráes [...]. E como
seja  das  [Pias]  Intenções  de  V.  Magestade  a  conservação  do
Direito Publico de Seus fieis Vassalos, e a exacta observancia
das Leis,  humildemente supplica a V. Magestade que fittando
seus Piedozos olhos no feliz augmento da mais Augusta Prole,
envolvendo-as  depois  para  o  Supplicante  attendo  a  sua
capacidade,  a  oppressão  em  que  se  acha,  a  o  bem  que  tem
servido a V. Magestade, e ao Publico, à impossibilidade que tem
o dito Proprietario para servir o officio, e a inhabilidade de seu
filho, e lhe faça a Graça, por Seu Real Decreto, conferir-lhe a
Mercê  da  Serventia  Vitalicia  do  mencionado  officio,  em
remuneração de seus Serviços, pagando o Supplicante a 3º parte
dos emolumentos dele na forma Lei [...].27

Junto  à  súplica,  ratificando  as  palavras  de  José  Antônio  dos  Santos  Ameno,

apresentaram-se diversos testemunhos de homens benquistos na sociedade fluminense, a

concluir pela participação dos homens de negócios, como Amaro Velho da Silva. Deve-

se questionar se os indivíduos que assinaram o apoio ao serventuário eram frequentes

como outorgante,  outorgado ou testemunha dos contratos  lavrados por José Ameno.

Contabilizou-se 40 assinaturas28 que foram cruzadas com o banco de dados das 863

escrituras cadastradas, e 12 nomes constaram na interseção.

A análise do quadro 2 exibe o perfil dos homens de negócio que se relacionaram

com o tabelião serventuário e constaram registrados nas escrituras de venda com débito,

dívida ou quitação entre os anos de 1811 a 1820. À vista disso, nota-se o envolvimento

de todos com diversos ramos das práticas mercantis, possíveis de ser acompanhados

através das notícias que saíram nas páginas do periódico  Gazeta do Rio de Janeiro;

algumas  referências  constam nas  notas  de  rodapé  acionadas  na  segunda  coluna  do

quadro 2. Por outro lado, também se verifica o status social dos homens vinculados ao

título  de  coronel,  capitão,  deputado,  cavaleiro  da  Ordem  de  Cristo  ou  barão.

Certamente, as pessoas que assinaram o documento anexo de nº 12 eram de grande

estima e  já  tinham demonstrado sua cooperação para  a  Coroa  portuguesa,  por  esse

motivo agregavam aos seus nomes títulos adquiridos por meio da mercê. Assim sendo,

afirmaram-se como dignas testemunhas do bom trabalho prestado por José Ameno, que

se julgava também merecedor da graça real.

27 Biblioteca Nacional, divisão de manuscritos, localização C 495-6, fl. 1v e 2.
28 Biblioteca Nacional, divisão de manuscritos, localização C 495-6, doc. 12, fl. 11 – 12 v.
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Sabe-se que o banco de dados dessa pesquisa é constituído por um recorte dos

contratos assinados por José Ameno. Desta forma, presume-se um número maior de

nomes  na  interseção  do  quadro  2.  Conquanto,  possível  é  afirmar  que  os  elos  de

sociabilidades do serventuário não eram construídos,  exclusivamente,  pelo ofício do

tabelionato.  Essa  hipótese  pode  ser  aplicada  para  as  outras  28  testemunhas  não

mencionadas no quadro 2, como é o caso do nobre fidalgo João Huet de Bacellar Pinto

Guedes Souto-Maior29

Quadro 1: Nomes das testemunhas (do documento nº 12 do pedido de mercê) que
constam nos contratos do 1º Cartório assinados por José Antônio dos Santos Ameno

Nome Informação Contrato

Amaro Velho da Silva
Negociante com tráfico de escravos, Capitão, Cavaleiro
da Ordem de Cristo, ocupou cargos na Câmara do Rio de
Janeiro, futuro visconde de Macaé.30

1 Escritura

Antônio Ferreira da Rocha
Tenente Coronel do 1º Regimento de Infantaria da Corte,
Negociante, Cavaleiro da Ordem de Cristo, morador na
Rua Alfândega, n. 2.31

3 Escrituras

Bento Jose Monteiro Negociante32 1 Testemunho

Custodio Jose Moreira Negociante, Rua do Hospício, n. 13.33 1 Testemunho

João Ignacio Tavares
Negociante do tráfico de escravos,  morador na rua do
Sacramento. 34 1 Escritura

Joaquim Antônio Alves
Negociante;  Cavaleiro da  Ordem de Cristo  e  morador
Rua Direita.35 2 Escrituras

29 Fidalgo Cavaleiro da Casa Imperial, filho de Duarte Claudio Huet de Bacellar Souto–Maior. Cavaleiro 
da Ordem de S. Bento de Aviz, Comendador de S. Gil de Portugal e Coronel. BAENA, Visconde de 
Sanches de. Archivo Heraldico – Genealogico.  Lisboa: Universal, 1872, p. 211; ________. Diccionario
aristocrático. Lisboa: Panorama, MDCCCLXVII, p. 64
30 Escritura de quitação, PONRJ, livro 208, fl. 81.
31 Contrato de dívida, PONRJ, livro 210, fl. 180 v; Contrato de quitação, PONRJ, livro 214, fl. 109 v; 
Contrato de quitação, PONRJ, livro 217, fl. 10. No periódico Gazeta do Rio Janeiro temos dados sobre a 
vida deste indivíduo nas seguintes referências: GRJ, 14/10/1808, n.5, p. 2; GRJ, 24/11/1810, n. 94, p. 7; 
GRJ, 19/11/1810, n. 101, p. 4; GRJ, 22/10/1810, n. 102, p. 4;  Gazeta do RJ Extraordinária, 10/12/1812, 
n. 10, p. 5;  GRJ, 22/11/1815, n. 93, p. 3;  GRJ, 08/06/1816, n. 46, p. 3; GRJ, 07/12/1816, n. 98, p. 3; 
GRJ, 21/05/1817, n. 41, p. 3; GRJ, 02/07/1817, n. 53, p. 3;  GRJ, 07/11/1818, n. 89, p. 1; GRJ,  
02/08/1820, n. 62, p. 4. http://www.santacasarj.org.br/h_provedores.htm, acesso em dezembro/2014.
32 Escritura de venda, PONRJ, livro 214, fl. 108 v.
33 Escritura de venda, PONRJ, livro 207, fl. 168 v. Ver: Almanak administrativo, mercantil e industrial da 
corte e província do Rio de Janeiro para o ano de 1859. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 
1859, p. 599
34 GRJ, 08/06/1816, n. 46, p. 3; GRJ, 19/05/1819, n. 40, p. 4. Escritura de dívida, PONRJ, livro 220, fl. 
25v.
35 GRJ, 13/02/1813, n. 13, p. 4; GRJ, 24/11/1810, n. 94, p. 7. Escritura de venda, PONRJ, livro 217, fl. 11
v; Escritura de quitação, PONRJ, livro 217, fl. 139.
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Joaquim José Pereira de 
Faro

Barão  de  Rio  Bonito;  Cavaleiro  da  Ordem de  Cristo;
Cavaleiro  Imperial  da  Ordem  do  Cruzeiro;  Tenente
Coronel;  Negociante;  Deputado  da  Junta  Provisória  e
morador Rua dos Pescadores, n. 1.36

1 Escritura

Lourenço Antônio do Rego
Coronel; Negociante e morador Rua dos Pescadores, n.
2. 37 1 Testemunho

Manoel Gomes Pinto Capitão; Negociante e morador Rua do Ouvidor. 38 5 Escrituras

Manoel Joaquim dos Santos
Porto

Negociante 39 4 Escrituras

Manoel Moreira Lirio
Capitão;  Cavaleiro  da Ordem de Cristo;  Negociante  e
morador Rua Direita, n. 42.40 1 Escrituras

Vicente Rodrigues 
Barreiros

Negociante e morador na Rua Direita, n. 30.41 1 Escritura

As boas relações instituídas por José Ameno ao longo da sua trajetória foram

essenciais para obter resposta favorável, mesmo com a postura contrária do proprietário

do ofício, a Coroa perdurou o serviço do serventuário. Nessa direção, entende-se que os

atos  tabelionais  representaram  reciprocidade,  proteção,  garantia,  afetividade  e

ferramentas  jurídicas.  De todo modo,  além de obter  o  controle  sobre esse poderoso

instrumento,  o  notário  ainda  destacou-se na  sociedade pelo  manuseio  da  técnica  da

escrita, restrita no início dos Oitocentos a um pequeno grupo social. 

36 Escritura de dívida, PONRJ, livro 214, fl. 110. Cf. GRJ, 13/08/1817, N. 65, p. 3; GRJ, 06/09/ 1817, n. 
72, p. 4; GRJ, 08/10/1817, n. 81, p. 4; GRJ, 12/11/1817, n. 91, p. 3; GRJ, 24/10/1818, n. 85, p. 5; GRJ, 
29/11/1820, n. 96, p. 4; GRJ, 09/06/1821, n.46, p. 2; Gazeta do RJ Extraordinária, 11/06/1821, n. 15, p. 8;
GRJ, 09/05//1822, n. 56, p. 4; GRJ, 10/08/1822, n. 96, p. 3; GRJ, 21/09/1822, n. 114, p. 4.  ALEGRIO, 
Leira Vilela. A fazendo do São Joaquim de Ipiabas. In: Revista do Café, Rio de Janeiro, n. 842, 2012, p. 
40 – 41. http://www.museu-emigrantes.org/docs/titulados/barao%20de%20rio%20bonito.pdf, acesso em 
dezembro/2014
37 Escritura de quitação, PONRJ, livro 208, fl. 111. GRJ, 09/02/1811, n. 12, p. 8; GRJ, 26/07/1817, n. 60, 
p. 7; GRJ, 20/09/1818, n. 49, p. 3.
38 Escritura de venda, livro 205, fl. 180; Escritura de quitação, livro 212, fl. 73; Escritura de venda, livro 
214, fl. 91. Escritura de quitação, PONRJ, livro 211, fl. 87; Escritura de quitação, PONRJ, livro 214, fl. 
109 v.
39 Escritura de venda, PONRJ, livro 217, fl. 35 v; Escritura de venda, livro 217, fl. 187; Escritura de 
quitação, livro 218, fl. 3; Escritura de venda, livro 218, fl. 172 v.
40 Gazeta Extraordinária RJ, 14/10/1808, n. 5, p. 4; GRJ, 18/11/1809, n. 124, n. 4; GRJ, 24/08/1811, n. 
68, p. 4; GRJ, 02/11/1811, n. 88, p. 4; GRJ, 06/11/1811, n. 89, p. 4; GRJ, 18/03/1812, n. 23, p. 4; GRJ, 
04/04/1812, n. 28, p. 4; GRJ, 09/05/1812, n. 38, p. 4; GRJ, 13/05/1812, n. 39, p. 4; GRJ, 06/06/1812, n. 
46, p. 4; GRJ, 10/06/1812, n. 47, p. 4; GRJ, 02/12/1812, n. 97, p. 4; GRJ, 22/05/1813, n. 41, n. 4;  GRJ, 
10/07/1813, n. 55, p. 3; GRJ, 25/08/1813, n. 68, p. 4;  GRJ, 25/09/1813, n. 77, p. 4; GRJ, 07/01/1815, n. 
2, p. 2; GRJ, 25/01/1815, n. 7, p. 3; GRJ, 11/03/1815, n. 20, p. 4. Contrato de quitação, PONRJ, livro 205,
fl. 47 v.
41 GRJ, 21/01/1815, n. 6, p. 4; Escritura de venda, PONRJ, livro 217, fl. 109 v.
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Segundo Jeannie Menezes, os impérios coloniais ibéricos tiveram uma intensa

circulação de papéis que atestavam as demandas administrativas da época. Entretanto,

ao mesmo instante que circulavam muitas informações em papéis, havia uma carência

de letrados e leitores nesses espaços. Por esta razão, a autora menciona a possibilidade

dos notários terem desempenhado funções para além da administrativa.42 Isto é, pela

carência de escritores, os tabeliães inseriram-se também na vida doméstica, o público

atrelou-se com o privado. Para Jeannie Menezes,  esses homens poderiam manipular

interesses camarários e outros ao ter conhecimento sobre a vida privada dos indivíduos

locais. 

Alinhavando  os  indícios,  assinala-se  que  interesses  privados  poderiam

impulsionar as célebres testemunhas de José Antônio Ameno pelo viés da reciprocidade.

A fatia do poder dada ao tabelião consentia seu vínculo com diferentes segmentos da

sociedade, principalmente com os mais abastados. O rendimento com o ofício não era a

causa  basilar  para  disputar  por  seu  monopólio,  mas  sim o privilégio  possível  a  ser

galgado com a função. A historiadora Maria Sarita Mota, através da história fundiária

das freguesias rurais do Rio de Janeiro, notou que os tabeliães tinham um papel cada

vez mais ativo na esfera do poder local.43 

A respeito desse contexto, o uso das escrituras públicas como fonte de pesquisa

impele observar e questionar a atuação intermediária do responsável legal por atribuir

validação  as  mesmas.  Tal  posição,  como  já  destacada,  não  implica  desviar-se  da

temática central do estudo de compreender as práticas creditícias de uma época e lugar,

mas  admite  assinalar  outras  variáreis  da  questão.  Ciente  que  os  contratos  públicos

tinham lugar especial nas relações sociais de empréstimo, visto que eram instruídos por

lei,  automaticamente  a  figura  do  tabelião  adquire  relevância  quando  se  estuda  tal

questão.

O 1º  Ofício  de  Notas  do  Rio  de  Janeiro  encontra-se  inserido  nas  dinâmicas

cartoriais que foram discutidas até aqui. Desse modo, compreende-se que os cartórios

eram integrantes da esfera administrativa da coroa portuguesa, estando submetidos a

regulamentos que instruíram as capacidades e atividades dos tabeliães. No entanto, o

42 MENEZES, Jeannie da Silva. Notários: uma categoria intermediária e letrada no cotidiano das 
localidades ultramarinas do Antigo Regime. In: XXVII Simpósio Nacional de História. Natal: ANPUH, 
2013.
43 MOTA, Maria Sarita. Donos das Letras, donos do poder: o papel dos tabeliães na sociedade colonial 
brasileira. In: II Encontro da rede de estudos rurais. Rio de Janeiro: 2007.
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cargo de notário era adquirido através dos bons serviços demonstrados para o rei, que

retribuía com a mercê de propriedade do ofício. Por este motivo, vemos histórias de

homens proprietários de ofícios de notas que arrendavam os mesmos em busca de obter

lucros sem estar diretamente à frente da atividade. 

Sobre o ofício de propriedade de Teixeira de Carvalho, verifica-se a troca dos

homens  que  serviram na  função;  e  o  caso  de  José  Antônio  dos  Santos  Ameno é  o

exemplo de que o status de tabelião serventuário torna-se viável através do cultivo do

bom relacionamento com o proprietário do ofício. Portanto, os notários do 1º Ofício de

Notas do período joanino eram indivíduos que tinham agregados aos seus nomes boas

informações, e puderam desempenhar a função através compatibilidade com Antônio

Teixeira de Carvalho – com ressalva para a figura de José Antônio Pereira Lago.

Por  outro  lado,  verificou-se  que  o  serventuário,  apesar  de  não  ter  título  de

propriedade  sobre  o  ofício,  recebeu  destaque  na  sociedade  local  por  representar  o

ordenamento jurídico, sendo homem letrado e instrutor da lei. Destarte, em consonância

com a historiografia sobre o tema, os notários tinham prestígios associados ao exercício

profissional,  cuja  lida  com  informações  privadas  desempenhou  papel  especial.  Em

suma, embasado na legislação vigente os tabeliães eram intermediários das vontades

entre as partes, e essa função poderia ser ampliada para intervir nas relações sociais de

empréstimo através da divulgação do histórico da vida privada do credor e do devedor

que constavam na memória cartorial - composta principalmente pelos livros de notas.

Em 1808, com a circulação da Gazeta do Rio de Janeiro, o canal para obter informação

sobre a vida do indivíduo foi ampliado, pois saíam nas páginas do periódico notícias

que permitiram escolher  as  boas  pessoas  para integrar  as  transações  de crédito.  No

entanto,  a  figura  do  tabelião  continuava  a  ter  destaque  quando  o  assunto  era  ser

possuidor de informação. Por este motivo, afirmamos a importância da função notarial

nos transmites creditícios na urbe carioca.
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