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Regulamento de 15 de janeiro de 1305 
 
Estes ssom os artigos que ElRey manda que guardem os tabelliões todos dos seus 

Reynos.  
 

iº. artigo 
 
Primeiramente iurem que escreuam as notas das cartas ou dos stromentos que ham de 

fazer. primeiramente en liuro de papel e nom no fazem assy e filham nas en çedulas e 
em Rooes / e perdem nas e quando lhas demandam dizem que nom ssabem que he pois 

as nom acham en seus liuros e som pagados dos dinheiros. e per esta Razom Reçebem 
as gentes gram perda. 
 

Segundo artigoo 
 

Dizem que uogam perdante os Jujzes por quem sse pagam e nom no leyxam de fazer 
por defesa dos Jujzes. ElRey lhis defende que nom voguem saluo se lhis alguem fezer 
mal ou desaguisado ou a algũus de ssa casa que comerem sseu pam e uestirem seu pano 

que os defendam com seu dereyto e nom sseiam porende theudos aa dicta pena.  
 

.iijº. artjgoo 
 
En outra parte iurem que Registem e ponham en liuro boom de coyro as cartas que 

fezerem das fermidões e nom nas pooem hj e esto he gram perdas das gentes  
 

.Quarto artigoo. 
 
Ietm iurem que leam e escreuam perdante as testemunhas as notas que filharem e nom 

nas leem e deles nom tragem purgamjnho nem tjnta e dizem que as faram depois e nom 
lhas fazem. E sse as fazem nom som fectas assy como foy deuisado e naçem grandes 

contendas e grandes perdas antre as partes e perigoo das testemunhas 
 
Quinto artigoo 

 
Ham mandado dElRey que todos stromentos e scripturas que ouuerem de fazer que as 

dem a seus donos do dia que as filharem ata. tres dias ao moor tardar E nom as screuem 
nem lhas querem dar passa per hũu ano e per dous e per tres e per [quatro] e mais e 
ssom pagados delas. Manda ElRey que as dem ata o dicto tempo. E os stromentos das 

deujdas do dia que lhos as partes pedirem ata. iij. dias. e sse lhos nom pedirem nom 
sseiam culpados E quanto he as outras scripturas porque as nom poderam en tam 

pequeno tempo dar Manda ElRey que lhas dem do dia que / lhas as partes pedirem ata. 
viijº. dias E sse lhas nom ueerem demandar ao dicto tempo e lhas depoys ueerem 
demandar E ao tempo que lhas demandam arderem nom sseiam culpados 

 
Sexto artigoo. 

 
Item quando uam pedir as scripturas de que som pagados leuam das gentes algo por lhas 
catarem quanto eles querem E muytos pero lhis peytam nom lhas dam quando lhas 

pedem. e doestam nos porem os donos das scripturas E perdem seus donos os 
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herdamentos e as demandas que lhis sobre eles fazem porque nom ham sas scripturas e 
as cartas com que as defendam ElRey defende que nom leuem deles mais que a 
toussaçom so a pena que adeante he scripta 

 
Septjmo artjgoo. 

 
En outra parte quando os demandam as gentes ssobre esto tragem nos en demandas e en 
vogarias que nunca com eles ham dereyto.  

 
viijº. artjgoo 

 
Ham mandado dElRey que quando filharem as notas dos stromentos que ouuerem de 
fazer que se eles nom conhoçerem as partes que chamem hi taaes testemunhas que as 

conhoscam e nom no fazem assy 
 

.ixº. artigo. 
 
Item lhis he mandado que quando fezerem os prazos entre christãaos e Judeus das 

deujdas que ponham o o (sic) cabo do que o homem Reçeber per ssy. e a creçença per 
sy E quanto Reçebem en panos e en dinheiros ou em outras cousas 

 
.xº. artjgoo. 
 

Leuam mais das scripturas que fazem ca o que lhis he toussado per ElRey.  
 
xiº. artigo. 

 
Quando os chamam pera hirem dar testemunho escusan sse hũus per outros de guisa que 

os nom podem ala auer os homeens E dizem que nom querem ala hir en esto Reçebem 
as gentes gram perda e gram deteença.  
 

Duodecjmo. artigo / 
 

E fazem sse eleger por Jujzes e som Jujzes hũu ano e tornam sse ao tabelljonado. ElRey 
manda que o nom façam assy sso a dicta pena.  
 

xiijº. Artjgoo 
 

ARendam os moordomados e as outras Rendas por sse apoderarem da terra dElRey a 
que tange a ssa Juridiçom de que el deue a fazer dereyto.  
 

xiiijº. artigo. 
 

Fazem os prazos das deujdas e das outras cousas antrelinhadas e Rapadas e pooem as 
eras e os anos e os meses e os dias e as deujdas e os nomes dos homens per conto breue 
E e lhis defeso per ElRey que o nom façam se nom per letra  

 
.xbº. artjgoo 
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Os tabelliões nom deuem a dar os testemunhos ssem Rogo das partes e perdante 
testemunhas Rogadas e chamadas danbas as partes ou de cada hũa delas.  
 

.xbjº. artigo. 

 

Item deue a põer senpre no stromento o dia e a era en que forom feytos antre as partes e 
os logares en que forom fectos.  
 

xbijº. artjgoo 

 

Todos os tabelliões quando acaeçer que ouuerem de fazer algũas scripturas grandes 
antre as partes assy come apelações e protestações come outras scripturas grandes assy 
come Razões antre as partes assy como sse sse aueem a Razõar nouamente ou algũus 

fectos grandes de que deuem a dar testemunho a cada hũa das partes que  aiam a ssayr 
pera fora do Reyno. as partes dem lhi cada hũu as ssas Razões per scripto. E sseiam ante 

as partes auijndas nas scripturas. que lhis por esta Razom derom. e sseiam notadas ante 
as Razões e Registadas en porgamjnho de coyro E as que forem no Reyno Registem nas 
en papel e leam sse ante perdante as testemunhas ante que essas scripturas seiam fectas 

e assjnaadas em guisa que sabham hi a uerdade as testemunhas quando comprir ou as / 
façam logo perdante as testemunhas quando as Razõarem perdante eles en guisa que as 

partes aiam o seu dereyto cada hũa. E que sseiam per hi os tabelliões e as testemunhas 
guardadas de prigoo 
 

.xbiijº artigo 

 
Item todolos tabelliões quando fezerem algũus stromentos partidos per. a.b.c. ou 

ssemelhaujl hũu ao outro que aiam de dar a cada hũa das partes o seu testemunho como 
quer que sseia theudo a dar a cada hũa das partes o seu E a parte quiser tirar o seu 

testemunho dem lho sse o pagar como quer que a outra parte nom quer tirar o seu 
testemunho per algũa Razom de sse nom entender a aJudar dele ou peruentuyra o nom 
quer pagar. 

 
Decjmo nono artigoo 

 
Se algũu pedir testemunho ao tabelliom por algũa Razom perdante os Jujzes que lhi 
nom querem fazer comprimento de dereyto. Se o Jujz diz dade lho com a mha Resposta 

djga logo o Jujz a Resposta que lhi quiser dar. E sse peruentura a nom quiser dar logo o 
tabelliom nom leyxe porem a dar o testemunho aaquel que lho pedir Esso meesmo faça 

antre as outras partes que pedirem testemunho e lhi algũa das partes quiser dar Resposta 
sse lha logo nom der. Ca he çerto que se lhi logo o Jujz ou a outra parte com que ha 
demanda nom dam a Resposta que lho nom queyram dar ata gram tempo E andam per 

hi os homeens en perlonga. en guisa que sse estragam do que ham e nom podem auer 
comprimento de dereyto. 

 
xxº. artigo 

 

E sse algũu tabelliom fezer cousa que sseia theudo a coReger. sse lho o Jujz fezer 
coReger nom no ameaçe porem. ca sseia çerto sse lho o Jujz manda coReger aquelo que 

fez que o ameaça. E que diz que sse calem ca ele sabe o que tem ssobre e les scripto E 
per esta Razom nom ousam os Jujzes a fazer deles comprimento de dereyto e de Justiça. 

Quinta Editorial 
Coleção Ars Notariae

http://arisp.wordpress.com Editor: Sérgio Jacomino 
sergiojacomino@gmail.com



 4 

porque nom ousam os Jujzes deles a fazer E nom façam assy daqui adeante sso pena do 
que ElRey pos que adeante he scripto.  
xxiº artigo / 

 
Todolos tabelliões em nos logares hu morarem deuem a tẽer casa ou paaço ssabudo en 

que escreuam as escripturas de que deuem a dar fe a que os uaam buscar aqueles que 
perdante eles quiserem fazer os contractos Ca he çerto que os mais dos tabelliões o nom 
fazem assy nem querem tẽer casas en que escreuam E per esta Razom perdem as gentes 

mujto do seu dereyto porque nom podem auer as scripturas quando lhis conpre Esto sse 
entende tẽer casa na vila hu som muytos tabelliões ou de dous açima.  

 
vicesimo. ijº. artigoo 
 

Quando todos os tabelliões fezerem stromentos de que deuem a dar fe deles leam nos a 
seus donos ante que lhos dem quando os notarem perdante as testemunhas e ponham hi 

os signaaes ante que os leam outra uez aaqueles cuios ssom as scripturas ou os 
stromentos 
 

.xxiijº. artigo 
 

Os probes ou as outras gentes quando ueem a demandar os stromentos ou as outras 
scripturas os tabelliões nom nos deostem nem nos tragam mal. E den lhos ao tempo que 
lhos ham de dar de guisa que nom percam o sseu dereyto E ahijnda que sse lhy as partes  

queyxem polas scripturas se lhas nom derem ao tenpo que lhas ham de dar ssofram nos 
eles e nom nos tragam porem mal E sse pela uentura alguem doestar o tabelliom mal de 
maas palauras per Razom do offiçio do tabellionado ou lhi per Razom do offiçio disser 

algũa cousa contra ssa uerdade. Manda ElRey que o frontem com homeens boons e que 
ele lho fara coReger como achar que he dereyto.  

 
xxiiijº. artigo 

 

Jtem todos os tabelliões quando escreuerem os maaes e as malfeytorias que sse fazem 
na (sic) terras pera as mos/trarem depoys a ElRey ou a sseu mandado pera fazer Justiça 

E escreuam nos em esta guisa hu ouuer muytos Tabelliões sse o mal e a malfeytoria se 
fezer perdante a Justiça ou en pubrico e escreuam o logar hu foy ou perdante quem foy e 
o dia e a Era en que foy fecto. e as testemunhas que hi estreuerem e sse for en presença 

sse nom ¶ E sse peruentura uẽer alguem querelar a hũu tabelliom hu ouuer muytos 
tabelliões dizendo que alguem fez algũa malfeytoria. chame hi outro tabelliom seu 

companhom que este hi presente quando lhi a querela derem e nom na escreua ata que o 
outro tabelliom hi este presente E depoys que hi anbos forem presentes escreuam a 
querela e aquel ou aqueles que a querela derem e o dia e a era e os nomes daqueles que 

lhis as querelas derem. e sse he de uista se douujda ou per qual guisa som çertos da 
querela ¶ E sse peruentuyra nom quiser hir o quereloso com el buscar o outro tabelliom 

ou nom quiser hir com el perdante a Justiça o tabelljom a que primeiro foy dada a 
querela escreua a querela per qual guisa lha derem e lea a depois perdante o outro 
tabelliom seu companhom e escreua a o outro tabelliom aa dicta desse tabelliom a que 

primeiro a querela derom. 
 

xxvº artjgoo. 
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Item Outrossy hu nom ouuer mais que hũu tabelliom escreua as malfeytorias e as 
querelas segundo as uir ou ssegundo lhas derem. e o dia e a era em que lhas derem e 
como ham nome aqueles que lhas derem perque digam aqueles que lhis as querelas 

derem que uaam com eles perdante a Justiça. e escreuan as assy como lhas derem. E sse 
ala nom quiser hir diga lha perdante. testemunhas que uaam com el perdante a Justiça. E 

sse ala nom quiser hir o dicto tabelliom escreua a querela. E outrossy en como lhi disser 
e frontar que fossem com ele perdante a Justiça e como / ala nom quis hir  
 

vicesimo sexto artigoo 
 

Se as malfeytorias sse fazem nas terras antre os homeens. e depoys ueerem a coReger da 
hũa parte ou da outra. E que sseia o fecto de todo deujdo que antre eles ouuer 
Rematado. e que fiquem por amjgos quer per prazer das partes quer per sentença. Os 

tabelliões que a dicta malfeytoria teuerem scripta em seus liuros screuam essa 
malfeytoria E esse coRegjmento que sse cada hũa das partes fezer. e como ficam por 

amjgos se o souberem. ou sse o dicto coRegjmento as partes perdante eles fezerem. E 
quando lhi ElRey ou seu mandado pedirem o estado da terra dem lhi en scripto a 
malfeytoria. e en como todo foy fecto. Outrossy o coRegjmento que antre as partes for 

fecto como dicto he. 
 

xxvijº. arjgoo 
 
Todos os tabelliões que as scripturas ouuerem de fazer que lhas dem en scripto en 

çedulas ante que os stromentos sseiam dados. ante os leam perdante as partes. e 
perdante as testemunhas quando as notarem E nom dem os stromentos en outra gujsa a 
nehũa das partes em guisa que sseia guardado a cada hũa das pa rtes o sseu dereyto. E 

que as testemunhas e os tabelliões sseiam guardados de prigoo.  
 

xxviijº. artigo. 
 
Manda ElRey e defende que nom sseia daqui en deante nenhũu clerjgo tabelliom como 

quer que lhis ia ante foy defeso que o nom leyxarom porem de seer e q ue uam contra o 
seu mandado. 

 
vicesimo. ixº. artigoo 
 

ElRey manda e defende que todos estes artigos e cada hũu deles que os guardem todos 
os tabelliões dos seus Reynos compridamente assy como em eles he contheudo E que 

sseiam çertos que sse os nom comprirem e aguardarem que lhis mandara fazer nos 
corpos come a falssayros que passam mandamento de Senhor 
 

D/ 
 

[Em branco] 
 
... que as conhoscam. E assy fazede os stromentos e en outra guisa nom ¶ E outrossy uos 

mando que sse algũus uos pedirem stromentos das contendas que ouuerem perdante uos 
que lhos dedes com a Resposta da outra parte que entom disser. e doutra guisa nom ¶ 

Porque uos mando sso pena dos corpos e dos aueres que nom passedes esto per nenhũa 
guisa Ca çertos sseede que todos aqueles que esto passardes ou mays leuardes que eu 
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uos matarey porem. e ffarey uos come a falssayros. E mando aas Justiças dos logares 
que uos façam conprir todas estas cousas e cada hũa delas e nom ssofram a nenhũu que 
as passe E sse as algũu passar enujem mho dizer e senon farey a uos o que auja a eles de 

fazer. Dada em Sanctarem. xv. dias de Janeiro ElRey o mandou Joham martjnz a fez Era 
de mil e iijc. e x'ª iij. anos. 
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