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Vésperas do notariado brasileiro 
um passeio histórico às fontes medievais

*
 

 

SÉRGIO JACOMINO 
5o Registrador Imobiliário de SP, Capital 

Regimento de 12 de janeiro de 1305 

 

 Esse Regimento acha-se transcrito no Capítulo II do Título IX da conhecida obra 
de GAMA BARROS, aqui tantas vezes citado e que é, certamente, a mais preciosa 
referência para o exame dos documentos administrativos do período e da história do 

tabeliado português. 
 

O texto está datado de 12 de janeiro da Era de 1343, isto é, da era de César.  
 

A datação dos documentos e monumentos aqui referidos deve levar em conta 

alguns critérios. A datação ordinária dos documentos lavrados desde os tempos dos reis 
de Leão tem como referência a Era de Augusto César, i.e, época da conquista da 

Hispania por César. De fato, antes do século XII são raros os documentos datados pela 
era de Jesus Cristo. 
 

É por uma lei de D. João I, de 15 de agosto de 1422, que se mandou substituir a 
datação da Era de César pelo ano de nascimento de N. S. J. Cristo 1. Vê-se a mesma lei 
reproduzida nas Ordenações Afonsinas (Liv. IV, Tit. LXVI). 

 
Vale a transcrição da lei: 

 
“Da mudança, que fe fez da Era de Cefar aa do Nacimento de Noffo Senhor Jefu 
Chrifto. 

 
ElRey Dom Joham da famofa e excellente memória em feu tempo fez Ley em 

efta forma que fe fegue. 
 
I MANDA ElRey a todolos Taballiaães e Efcripvaães do feu Regno e Senhorio, 

que daqui em diante em todolos contrautos e efcripturas, que fezerem, ponham 
Anno do Nacimento de Noffo Senhor JESU CHRISTO, affi como ante foyam a 

poer Era de Cefar: e efto lhes manda que façam affi, sob pena de privaçom dos 
Officios. 
 

2 POBLICADO foi affi o dito Mandado do dito Senhor na Cidade de Lixboa per 
mim Philipe Affonto Loguo-Teente do Efcrivam da Chancellaria nos Paaços 

d’ElRey perante Diego Affonfo do Paão (a), Ouvidor na fua Corte, que fia em 

                                                 
*
 Pequeno excerto para figurar nas páginas de Ars Notariae - http://arisp.wordpress.com/ars-notariae/. 

1
 Chancelaria de D. João I, Liv. V. Nota RIBEIRO que nesse livro, às fls. 133, acha-se lançado um “Alvará 

do Peral a 15 de Agosto do anno do Nascimento de N. Senhor J. C. de 1422”. Dissertações chronologicas 

e criticas. Lisboa : Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1857, t. II, dissertação VI, p. 25. Cfr. Tb. 

ALMEIDA JR., João Mendes. Órgams da fé publica. RDI 40-68. 
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audiência, aos vinte e dous dias d’Agofto Anno do Nacimento de Noffo Senhor 
JESU CHRISTO de mil e quatrocentos vinte e dous annos.  
 

3 E VISTA per nós a dita Ley, mandamos que fe guarde, como em ella he 
contheudo”.    

 
 O texto do Regimento de 12 de janeiro de 1305 acha-se integralmente 
reproduzido no apêndice (Doc. I). Vamos tão-somente comentar alguns aspectos que 

possam apresentar alguma dificuldade ou mesmo interesse especial para os efeitos desta 
ligeira exposição.  

 
 É deveras importante advertir que os regimentos abaixo transcritos colhem a 
incipiente formação das atividades tabelioas, fixando, pelos comandos regimentais, o 

estalão profissional dos encarregados do nobile officium. Chega-se à regra pela 
sedimentação experiencial, elemento justificador da regra e de sua sanção.  

 
Emolumentos – tabela oficial  

 

 Como já apontado supra, este regimento já indicava certa organização oficial do 
tabeliado, o que se constata pela existência de uma tabela de emolumentos publicada na 

chancelaria real:  
 

“Dom Denys pela graça de deus rey de Port. E do algarue. a todolos 

tabelliões dos meus reynos saúde. Vos bem sabedes na mha chançelaria ẽ 

cõmo he traussado (sic) de quanto deuedes a leuar das screturas que 

fazedes”.  

 

A taussaçõ – aqui grafada traussaçõ – ou tausaçom, ou ainda tousaçom, 

segundo o Elucidário de Viterbo, é “taxa, que se põe e determina sobre o preço ou valor 
de alguma coisa”.  
 

E segue o diploma: 
 

“E outrossy ẽ cõmo hy fezestes iuramento que nõ leuassedes mais do que he 

taussado. e a mỹ he dito que uos leuades muyto mais. e esto nõ tenho eu por 

bẽ”.  

 

“E porem mandouos a traussaçõ (sic) da mha chançelaria. e as screturas 

que nõ som traussadas traussoas assy ẽ cõmo uos mando dizer”.  

 
 Os tabeliães haviam jurado perante a chancelaria o cumprimento das regras e a 

sujeição às tabelas que haviam sido fixadas para remuneração de seus serviços. Mas não 
a cumpriam, existindo, ainda, serviços que nela não estavam previstos, sendo omissa em 

relação a alguns atos. O rei determina, então, o envio de novas tabelas, estabelecendo o 
quanto deveriam receber pelos atos e diligências que praticassem, cerceando-os da 
cobrança arbitrária pelos serviços prestados.  

 
 Aqui se mostra, nitidamente, que os tabeliães estavam sujeitos a uma regulativa 

anterior, pois o juramento que prestavam na chancelaria certamente estaria regulado em 
disposições que não chegaram até nós.  
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“Tenho por bem e mando que por carta de uenda ou de compra ou de 

emprazamento ou de doaçõ ou de procuraçõ ou de escambho ou de apelaçõ 

de creligo ou de estromento dalgũa fermidõe que aiades ende. iiij.º soldos e 

nõ mais”.  

 

“E por carta mandadeira e por prazo nõ posto ẽ registro. ij. soldos”.  

 

“E por carta dalforria ou por prazo posto ẽ registro. v. soldos”.  

 

“E se per uentuira algũa scretura mais recreçer per razõ de procuraçõ ou 

doutras cousas que ẽ elas ponhades leuade cõme de prazo ou de procuraçõ e 

assy das outras cousas que mais escreuerdes nos ditos prazos ou cartas se 

som taussados”. 

 

“E todalas outras cousas que nõ som taussadas eu taussoas ẽ esta maneira”.  

 
 O diploma regula o quanto deveria ser cobrado pelos atos praticados – 

instrumentos de compra-e-venda, enfiteuse (emprazamento), doações, procurações, 
permutas, apelações, mandados, instrumentos ou fermidões.  

 
Prazos, emprazamento, placitas, fermidões 

 

O regulamento se refere aqui a prazo e emprazamento, palavras recorrentes por 
todo o texto. Emprazamento é todo e qualquer contrato. Elucida Viterbo que a 
expressão vem “de prazo, que significa contrato” e “emprazamento na mesma 

significação”. Mas observa que, “segundo o espírito de nossas leis antigas, então se 
dizia emprazamento quando o senhor do terreno dava uma parte dele a quem o 

cultivasse, recebendo certo prêmio ou renda anual, transferindo, porém, o domínio 
directo desta porção assim emprazada para o cultivador ou enfiteuta, que pelo tal 
contrato, prazo ou emprazamento a fazia inteiramente sua”. É a enfiteuse ou 

aforamento2. 
 

 O nosso JOÃO MENDES DE ALMEIDA JR. comenta que a expressão prazos derivou 
da palavra placitas que figura nos monumentos da primeira idade da monarquia 
portuguesa com a mesma significação de convenção, ajuste, doação etc.3 

 
Já a expressão fermidõe já não figura nas escrituras tabelioas, mas não deixa de 

ser uma expressão feliz, cujo sentido, tributário do latim firmitudo (CÂNDIDO DE 

FIGUEIREDO) é firmeza, constância, fixidez, estabilidade, solidez. Segundo o Elucidário, 
firmeza, valor, permanência: “em os nossos antigos documentos, se acha, a cada passo: 

facta firmitudinis Carta, para nos dizerem que aquele instrumento por nenhum princípio 
seria quebrantado mas antes permaneceria para todo tempo firme e valioso”. A 

expressão ficou pelo caminho da língua, mas a idéia remanesce perfeitamente nítida nos 
formulários notariais até nossos dias.  
 

                                                 
2
 Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje 

regularmente se ignoram de Fr. Joaquim de Santa Rosa do Viterbo. A edição utilizada aqui é a crítica de 

MÁRIO FIÚZA, Porto : Livraria Civ ilização, 1962. verbete emprazamento.  
3
 ALMEIDA JR., João Mendes. Órgamns da fé publica. RDI 40-66, jan./abr. de 1997. 
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 Fala, ainda, o regulamento, em soldo, que era moeda corrente em Portugal nessa 
época. Vem do latim solidus, moeda de ouro dos romanos. Um soldo de ouro valeria, 
segundo o Elucidário, 320 réis.  

 

Prescrições formais, diligências, inquirições 

 
“Mando e tenho por bẽ que. iij. regras leuedes. ij. dinheiros. e seia o 

pulgamyo ẽ ancho duũ couto. e as regras seiã en tal guisa que se nõ arrede 

tanto hũa letera da outra que semelhe hy engano”.  

 

 Aqui vemos uma regra muito interessante. O pergaminho (pulgamyo) deveria ser 
da largura (ancho = largo, amplo) de um couto (couto é o mesmo que côvado, do latim 
cubitus, que é antiga medida de cumprimento, equivalente a 66 centímetros). Chega o 

diploma a regular o espaço que deveria mediar as letras lavradas, não se arredando tanto 
uma da outra que “semelhe hy engano”.  

 
“Outrossy mando que quando fezerdes cartas ou screturas per razõ de 

emquiriçõ de cada artigoo leuade. iiij.o dinheiros. e de cada testemunha. ij. 

dinheiros”. 

 

Os tabeliães estavam encarregados de inquirições, e cobravam para tanto o que 
estava estabelecido no regimento.  

 

“Outrossy tenho por bẽ que quando fordes algur a fora parte que por afam 

do camỹo uos dem. iiij.soldos por cada legua. ij. soldos y pola yda. ij. soldos. 

 

E pola uijnda dẽ uos a besta. e nõ uos dẽ outro gouernho ergo o da besta. 

 

E sse per uentuira alguũ tabeliõ de uos morar fora do seu tabellionado e for 

chamado pera alguũ do julgado ẽ que el he tabelliõ nõ lho pague o que o 

chamar per esta taussaçõ do camỹo. se nõ des que emtrar no Julgado hu lhy 

deue dar o testemunho.  

 

E outrossy quando fordes pela uila dẽ uos polo trabalho da ida e uijnda. ij. 

soldos”. 

 

 Para a realização de atos do ofício, os tabeliães poderiam ter que se deslocar para 
fora das vilas, pelo que receberiam quatro soldos por cada légua (do latim leuca, medida 

itinerária.  Uma légua equivaleria a cinco quilómetros no sistema métrico); dois soldos  
pela fadiga de viagem (afam do camỹo) e mais dois pela ida. Para o seu regresso, o 
interessado proveria a cavalgadura. Quando atendessem na vila, receberiam dois soldos 

pela ida e volta.  
 

“E outrossi por que a mĩ (he) dito que muytos homeens andã depós uos 

desacandosse do que am. per razõ das escreturas (sic) que nõ podẽ auer de 

uos. pero uos pagã os dinheiros delas. per razõ das screturas deles tenho por 

bẽ que daquele dia que reçeberdes os dinheiros deles per razõ das  screturas 

deles. que lhas dedes ata. iiij. dias e (se) lhas a esse tempo nõ derdes mando 

que lhy paguedes as custas. e mando aas Justiças so pẽa dos corpos que 

uolas façã pagar de cada dya”.  
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 Estava informado el-rei que os tabeliães não cumpriam, no aprazado, com suas 
obrigações na lavratura das escrituras encomendadas, tendo já embolsado os valores 

relativos às taxas emolumentares. Determina, assim, que dentro de três dias fossem os 
trabalhos de lavratura ultimados, sob pena de satisfazer o tabelião as custas devidas.   

 
 Essa regra será especializada no Regulamento de 15 de janeiro desse mesmo ano 
(cfr. seu art. 5o, infra).  

 
“Outrossy notas que filhardes que as filhedes logo nos liuros. e nõ ẽ çedulas 

de guisa que as possam auer seus donos quando as demandarem. e sse o 

assy nõ fezerdes. e os donos dessas caerem ẽ perda per esta razõ. mando que 

todolos danos e perdas que xi lhy ende seguir que lhas paguedes de uossas 

casas. E mando aas Justiças so pẽa dos corpos que uolas façam pagar”. 
 

 Outra interessante prescrição é esta, de que as notas devessem ser desde logo 
lançadas nos livros respectivos e não remanescessem em cédulas para ulterior lavratura, 
sob pena de que devessem pessoalmente suportar as perdas e danos que os interessados 

experimentassem em decorrência de sua falta - que lhas paguedes de uossas casas...  
 

“Outrossy uos mando que ẽ aqueles logares hu forẽ dous tabelliões ou mais 

que uaades dous e dous a fazer as notas da firmidõe. e das escreturas que 

fordes fazer pela uila. e aia cada huũ por seu trabalho ij. soldos. assy cõmo 

eu taussei”. 
 

 Nas vilas em que atuassem dois tabeliães (ou mais) que pudessem ir, dois a dois, 

a tabeliar, recebendo, cada um, por seu trabalho, dois soldos.  
 

Essa disposição, contudo, foi expressamente revogada por D. Afonso IV, filho 
de D. Dinis, a pedido dos povos que assistem às Cortes de Santarém (1331). Relatam a 
el-rei que os tabeliães abusavam, exigindo salários ilegítimos e serviam pior quando, 

aos pares, saíam às vilas: “e isso, senhor, representa grande dano e agravamento do 
povo. Servem pior e são negligentes em seu ofício, retardando as escrituras e por elas 

cobrando mais caro do que deveriam”.  
 

O rei, reconhecendo que a regra que assim dispunha sobre a saída dos tabeliães 

aos pares era válida e havia sido baixada por seu pai, avaliou, contudo, que da aplicação 
da norma estava e decorrer dano e custa, e ainda que os tabeliães estavam 

desempenhando sofrivelmente seu mister. Houve, então, por bem, dali em diante, 
determinar não se guardasse aquele ordenamento, e que cada um dos tabeliães pudesse 
ir pela vila desempenhando solitariamente seu ofício público. Para o consultar o teor do 

ordenamento baixado por D. Afonso IV, consulte o apêndice (doc. II).  
 

Contratos entre cristãos e judeus 

 
“Outrossy uos mando que quando fordes fazer prazos antre christaãos e 

Judeus per razom de diuidas que ponhades o cabo e a onzena per ssi. e 

aconhesca o deuedor per iuramento quanto reçebe da diuida ẽ dinheiro e 

quanto ẽ panos. e quanto ẽ outras cousas”. 
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Na lavratura de escrituras em que são partes cristãos e judeus, tendo por objeto a 
assunção de dívidas e seu pagamento, o regulamento estabelece um procedimento 
especial. Veremos que o Regimento de 15 de janeiro voltará ao tema em seu artigo 9o, 

com disposições similares. 
 

Este dispositivo reza que, em primeiro lugar, devem ser declarados, 
separadamente, a dívida principal e o juro devido – cabo e onzena. Cabo, segundo nos 
ensina o Elucidário, é fazenda, riquezas, cabedal. Portanto, capital, haveres. E onzena é 

literalmente juros de onze por cento, e no sentido figurado, juro excessivo. Já prazos, 
conforme registra o mesmo Elucidário, é obrigação, qualquer escritura, concerto, ajuste. 

É também qualquer escritura entre partes, principalmente de avença, composição e 
vizinhança, daí emprazamento, que é originalmente todo e qualquer contrato. Também 
se diz postura:  

 
“conoscam quantos este Estrumento virem (...) que eu vii, e lii huma Postura (...) 

que o teor della tal he: Conoscam quantos este prazo virem (...) E eu Estevam 
Martiiz (...) este prazo escrevi (...) Feito o prazo dezoito dias andados d´Agosto 
etc.”4. 

 
Deve a dívida ser especializada, isto é, devem ser perfeitamente conhecidos, pelo 

devedor, o que recebe, com discriminação minuciosa do que seja dinheiro ou outras 
espécies. 

 

Sobre os onzeneiros, há uma vasta literatura medieval. A figura é cantada no 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. O Diabo lhe dá as boas-vindas: 
 

“Oh! que má-hora venhais,  
onzeneiro meu parente! 

Como tardastes vós tanto?”  
 
O Onzeneiro, já advertido da triste sina, suspira ao Anjo:  

 
“Lá me fica de rodão  

minha fazenda e alheia”.  
 
Diz o Anjo:  

 
“Ó onzena, como és feia 

e filha de maldição!”.  
 
Tornando o Onzeneiro à barca infernal diz:  

 
“Houlá! Hou, demo barqueiro!  

Sabês vós no me que fundo? 
Quero lá tornar ao mundo  
e trarei o meu dinheiro (...)”.  

 

                                                 
4
 Elucidário, verbete prazo. 
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As restrições que encontramos nos dispositivo sob comento devem ser 
compreendidas tendo como pano de fundo o contexto cultural em que as relações entre 
cristãos e judeus se estabeleciam na idade média. 

 
Sabemos que, desde muito cedo, na Península, existiram judeus, tenham vindo 

como mercadores, desde o tempo do Rei Salomão, ou mesmo depois, como fugitivos no 
tempo de Nabucondonosor, ou mesmo nos tempos do império romano. 5  

 

LEITE DE VASCONCELOS registra que é do século VI o mais antigo vestígio que se 
refere expressamente aos hebreus em solo português - uma lápide funerária encontrada 

em Espiche, perto de Lagos.6  
 
Desde muito cedo os judeus eram ora protegidos pelos reis - especialmente na 

aurora da cristandade portuguesa - ora perseguidos por eles e pela população, 
“consoante a necessidade do seu dinheiro era mais premente ou o fanatismo religioso 

mais acérrimo”, registra PIMENTA FERRO.7  
 
É do reinado de D. Afonso II (1185-1211) que se conhece uma série de leis que 

regulam as relações dos judeus com os cristãos. Esse soberano proíbe que os judeus 
ocupem qualquer cargo oficial e será o Bolonhês (1248-1279) que baixará uma série de 

ordenações visando ao espírito usurário dos judeus, como a que proíbe que os juros 
excedam a importância do capital emprestado. No Livro das Leis e Posturas (Fol. 6, 1a 
col.)8 encontramos uma lei de 1266 dispondo sobre o “Estabeleçjmento da husura em 

como nom cresca (sic) mais que o cabo”. No corpo do diploma se lê:  
 

“que husura nem creçença. nem pea nom cresca (sic) mais que outro tanto. 

conuem a ssaber quanto for o cabo como quer que per gram tenpo nom sseia 
pagada a deujda. e assy antre iudeu e christão”.  

 
No mesmo fólio - Livro das Leis e Posturas:  

 

“Stabeleçjmento da maliçia dos Judeus contra os christãaos. He estabeleçudo 
pola maliçia dos Judeus que como alguem deles tirar enprestado nunca cresca 

(sic) mais do cabo como quer que muytos estes sseiam fectos auendo começo do 
primeiro stromento. E esto fazemos pola maliçia dos iudeus”9.  

 

Leis prevendo requisitos especiais para a lavratura de atas tabelioas, quando 
fossem partes cristãos e judeus, podem ser encontradas amiúde: Lei de 18 de março de 

1274, dirigida às autoridades de Santarém pela qual se proíbe a alienação ou 
emprazamento de bens que servem de garantia a empréstimos contraídos com judeus; 
Lei de 2 de setembro de 1314 pela qual se determina que se não julguem as dívidas até 

que chegue o momento do seu vencimento e outrossim sobre o modo de pagar dívidas a 
judeus; Lei de 3 de novembro de 1314 pela qual se determina que as justiças do reino 

                                                 
5
 COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática histórica. 4

a
 ed. Rio de Janeiro : Acadêmica, 1958, p. 50.  

6
 VASCONCELLOS, J. Leite de. Etnografia portuguesa. Vol. IV. Lisboa, 1958, p. 65-6 

7
 FERRO, Maria José Pimenta. Os judeus em Portugal no século XIV. Lisboa : Instituto de Alta Cultura, 

1970, p. 11. 
8
 Nestes comentários será utilizada a edição de 1971, da Universidade de Lisboa, com leitura paleográfica 

e transcrição de Maria Teresa Campos Rodrigues, daqui para diante LLP, p. 26.  
9
 LLP, p. 26 
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cumpram outra lei de 1314 sobre a forma porque seriam celebrados os contratos entre os 
cristãos e os judeus, mandando aos tabeliães que registrem em seus livros uma e outra. 
A lei a que se refere é a de 2 de setembro de 1314, pela qual se estabelece que os 

contratos entre cristãos e judeus sejam feitos perante os juízes ou alcaides e por 
tabeliães, com testemunhas cristãs, determinando outrossim várias outras providências 

para evitar abusos dos judeus relativamente aos outros contraentes; Lei de 14 de janeiro 
de 1315, pela qual se estabelece que na vila de Santarém estejam sempre em lugar certo, 
todos os dias, não feriados, um alvazil e um tabelião para que os judeus pudessem 

perante eles fazer os seus contratos na conformidade da lei que lhes proibia fazerem-nos 
sem essa formalidade. Lei de 2 de abril de 1321, pela qual se determina a invalidade dos 

instrumentos de dívidas de cristãos a judeus, depois de decorridos vinte anos sobre a 
data de sua celebração, além de várias disposições gerais sobre usura. (Todos os 
diplomas legais citadas acham-se no citado LLP, passim). 

 
Tabeliães e escrivães judeus 

 
Os judeus se organizavam em comunas que eram dirigidas por oficiais judeus, 

tendo como superintendente um rabi-mor.  

 
A respeito dos escrivães e tabeliães judeus, merece registro que, por ordenação 

de D. Fernando (1367-1383), o rabi-mor deveria trazer um escrivão jurado (cristão ou 
judeu) que soubesse do seu ofício e que fosse de boa fama e capaz de guardar sigilo 
sobre os feitos e cartas, sendo regido pelas ordenações dos escrivães da corte:  

 
"Jurdiçam dada a dom Yhuda, arrabi moor em Portugal, sobre os judeus e como 
deve husar della. (...) E por estas escripturas fazer, possa trager huũ scripvam 

jurado christaão ou judeu que seja de boa fama e tal que direitamente obre do 
dicto officio e guarde os segredos dos feitos e cartas, e seja tal que saiba be m 

leer e ecrepver e pertencente pera o dicto officio, ao qual Nós mandamos que 
elle em seu officio guarde as ordenações que Nós mandamos guardar os 
escripvaẽes da nossa corte".10 

 
Até o reinado de D. João I (1385-1433) os documentos (cartas, acórdãos, 

posturas etc.) podiam ser lavrados em caracteres hebraicos, tendo ditas comunas, entre 
seus oficiais (além do rabi-menor, vereadores, procuradores, almotacés) justamente 
tabeliães e escrivães, encarregados de redigir toda a espécie de documentos exarados 

pelos magistrados comunais.11  
 

PIMENTA FERRO elenca, em tabela das profissões, os judeus que figuraram nos 
documentos medievais como escrivães ou tabeliães: Rabi Joseph, escrivão dos judeus, 
Moisés Nafum e Isaaque Crespim, tabeliães da comuna de Lisboa (1362), Isaque Ruivo, 

tabelião em Elvas (1382).12  
 

Confirma-nos MARCELLO CAETANO que as comunas tinham os seus tabeliães 
privativos que foram proibidos de redigir as escrituras em hebraico sob pena de morte - 
que as Ordenações referidas (Af. II, 93, § 2o) substituíram por açoites e perda do ofício, 

                                                 
10

 Lei de 25 de julho de 1373. Chancelaria de D. Fernando, liv. I, fls. 132-132v., transcrito por FERRO, 

Maria José Pimenta. Op. cit., p. 217. 
11

 FERRO, Maria José Pimenta. Op. cit., p. 35. 
12

 Op. cit., p. 131. 
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“salvo se o emprego do hebraico e não da linguagem ladinha português tivesse por 
objectivo esconder alguma falsidade”.13 
 

 Pelo interesse que a matéria pode trazer, merece ser transcrita a lei que figura 
nas Ordenações Afonsinas (II, 93): 

 
“De como os Tabelliaaẽs dos Judeos hão de fazer fuas Efcripturas.  
 

ELRey Dom Joham meu Avoo de gloriofa memória em feu tempo fez Ley em 
efta forma, que fe fegue. 

 
I  DOM Joham pela graça de DEOS Rey de Purtugal, e do Algarve. A quantos 
efta Carta virem fazemos faber, que a nós he dito, que os Tabelliaaẽs das 

Comunas dos Judeos dos ditos noffos Regnos fazem todalas Cartas, e 
Efcripturas, e Eftormentos per Abraico. E vendo nos em como fe dello feguia, e 

fegue perda, e dapno a nos, e ao noffo Povoo: Porem nós com acordo dos do 
noffo Confelho Ordenamos, e mandamos que qualquer Judeo, que for Tabelliaõ 
deffas Comunas dos Judeos, nom faca Carta, nem Eftormento, nem Efcriptura 

per Abraico, fenom per linguagem ladinha portuguez; e fazendo elles, ou cada 
huũ delles o contrario defto, mandamos que morra por ello. E porem mandamos 

que affy fe guarde em todo noffo Senhorio.  
 
2 A QUAL Ley vifta per nós, achamos que era muito odiofa na parte da pena, 

porque fegundo direito, e cumunal razom, a pena deve fempre correfponder ao 
meleficio, e nom parece feer coufa razoada, que por taõ leve crime alguũ homem 
aja de morrer. E porem limitando a dita pena, mandamos que dita Ley aja lugar 

no Tabelliam, que fezes a dita Efcriptura em letera Abraica por fazer falfidade, e 
de feito a fez; e no cafo, honde o dito Tabelliam fezeffe a dita Efcriptura 

verdadeiramente fem fazendo outra falfidade, ainda que a fezeffe em Abraico, 
tal como efete mandamos que feja açoutado publicamente, e perca o Officio, e 
nunca mais poffa aver em alguũ tempo.  

 
3 E COM efta limitaçom, e declaraçom mandamos que fe guarde a dita Ley, affy 

como em ella he contheudo, e per nós aqui declarado, como dito he”.    
 

Lavratura de escrituras – outros requisitos  

 
“E outrossy por que alguũs estromentos falam ẽ nome doutros que nõ 

mandarõ fazer. mandamos que quando fezerdes alguũs estromentos ou 

estromentos (sic). e nõ conhecerdes as partes antre que as (sic) fezerdes ou 

alguũ deles que chamades (sic) as testemunhas que as conhecerẽ. e assy 

fazede os estromentos e ẽ outra guisa nõ”.  

 

Os tabeliães não poderiam lavrar escrituras cujos outorgantes eram por eles 
desconhecidos, salvo se comparecentes ao ato testemunhas que declarassem conhecê-
los.  

 

                                                 
13

 CAETANO, Marcello. Op. cit., p. 507. 
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“Outrossy uos mando que as cartas ou estromentos que fezerdes que 

façades ende as notas nos liuros. e as leades per dante as partes. e sse sse hy 

outorgarẽ as partes. entõ fazede os estromentos. e ẽ outra guisa nõ”.  

 

 Os instrumentos pelos tabeliães lavrados deveriam ser feitos pelas notas 

lançadas nos livros, devendo ser lidos em voz alta para as partes e por elas confirmadas.  
 

“Outrossy uos mando que quando alguũs uos pedirẽ testemunho das 

contendas que ouuverẽ per dante uos que lho dedes cõna resposta da outra 

parte. do que entõ disser e doutra guisa nõ”.  

 
“Outrossy uos mando que dedes testemunho das cousas que uos pedirẽ. e 

passarẽ per dante uos. se uolo pedirẽ logo e ẽ outra guisa nõ”.  

 

 Sendo- lhes rogado testemunho das contendas que se tenham passado diante de 

si, os tabeliães dá- lo-ão com a resposta da parte contrária. O testemunho deve ser pedido 
em ato contínuo. 
 

“Por que uos mando so pẽa dos corpos e dos aueres. que esto nõ passedes de 

nẽ hũa guisa. 

 

Ca çertos seede que todos aqueles que esto passardes. ou mais leuardes. que 

uos matarey por ende. e fareyuos cõme a falssayros”. 

 

“Dante ẽ Santarẽ. xij. dias de Janeyro. El rey o mandou. Johã martinz a fes. 

Era 1343 anos”.   

 
 Para a transgressão de qualquer dispositivo do regimento a pena por ele 

estabelecida era a de morte, como aplicada a falsários.  
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