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Apresentação 

Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos o primeiro volume da nova Coleção “Para Anotar” da Editora YK, destinado 
especialmente ao Estudo da Legislação Notarial e Registral.

A obra vem ao encontro de uma das maiores necessidades do candidato a concursos de cartório em geral: o estudo 
minucioso da lei seca, cujo domínio é não apenas essencial para qualquer prova perambular, mas também o ponto de partida 
para o posterior aprofundamento doutrinário e exercícios práticos que irão compor a preparação para as demais fases do 
certame.

O estudo da lei seca, no entanto, traz algumas dificuldades ao aluno que ou se vale exclusivamente de Vade-Mécuns - 
cujo formato voltado à consulta não comporta espaços para anotações - ou de anotações à parte, dissociadas do texto da lei, 
o que dificulta a organização e a revisão posterior.

Com o objetivo de apresentar ao estudante uma terceira opção, a Coleção Para Anotar traz não apenas a reprodu-
ção integral da Legislação mais importante, mas também fartos espaços para anotações, permitindo que o aluno congregue 
ambos os aspectos do estudo - leitura e anotação - no mesmo material, otimizando a absorção do conteúdo e facilitando a 
revisão.

Com esse escopo, as páginas foram cuidadosamente diagramadas, de modo a atingir um padrão visual confortável 
e prático para grifos, escritos, desenhos e marcações em geral. Além disso, a obra foi confeccionada em tamanho maior e em 
espiral, seguindo o formato de cadernos em geral, facilitando seu manuseio.

No presente volume, dedicado ao estudo da Legislação Notarial e Registral, o leitor encontrará uma cuidadosa seleção 
de leis e atos normativos cujo estudo detido se mostra indispensável para qualquer concurso de cartório. 

Na primeira parte, são enfeixadas as leis diretamente pertinentes à atividade notarial e registral, categoria na qual se 
incluem a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei dos Registros Públicos, a Lei dos Notários e Registradores, além das mais 
importantes leis civis, imobiliárias e comerciais para a área.

A segunda parte, por sua vez, é dedicada a um dos grandes pilares do direito notarial e registral, ou seja, os provimen-
tos e resoluções regulamentadores da matéria, expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça ou pela Corregedoria Nacional 
da Justiça. Nesta parte, os atos normativos foram organizados por serventia e em ordem cronológica.

Por fim, a terceira parte da obra traz a legislação indiretamente pertinente à atividade notarial e registral, embora 
igualmente essencial para concursos na área. Aqui, o leitor encontrará as demais codificações (Código Penal, Código de Pro-
cesso Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional), além das mais cobradas leis de direito administrativo.

Naturalmente, a obra não tem pretensões de esgotar a legislação relevante para o direito notarial e registral, mas ape-
nas de otimizar o estudo das leis mais importantes, às quais a atenção do candidato deve ser redobrada.

Busca-se, assim, fornecer ao candidato as ferramentas necessárias para o domínio das leis que integram o coração da 
atividade notarial e registral, e a consequente formação de uma base sólida de conhecimento na área. 

Sejam felizes e bons estudos!

 

Vitor Frederico Kümpel

São Paulo, 8 de maio de 2019
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Constituição Federal e Codificações visto revisto médiofácil difícil visto revisto médiofácil difícil

1.2 Constituição Federal, de 5 de Outubro de 1988

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Cons-
tituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprome-
tida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:

•	 V. arts. 18, caput, e 60, § 4º, I e II, da CF.

I - a soberania;

•	 V. arts. 20, VI, 21, I, II e III, 49, II, e 84, VII, VIII, XIX e XX, da CF.
•	 V. arts. 237 e 260 do CPC.
•	 V. arts. 780 a 790 do CPP.

II - a cidadania

•	 V. arts. 5º, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4º, da CF.
•	 V. Lei nº 9.265, de 12-2-1996.

III - a dignidade da pessoa humana;

•	 V. arts. 5º, 34, VII, b, 226, § 7º, 227 e 230 da CF.
•	 V. Súmulas Vinculantes 6, 11 e 14 do STF.

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

•	 V. arts. 6º a 11 e 170 da CF.

V - o pluralismo político.

•	 V. art. 17 da CF.
•	 Lei nº  , de 19-9-1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de repre-
sentantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

•	 V. arts. 14 e 60, § 4º, II e III, da CF.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legisla-
tivo, o Executivo e o Judiciário.

•	 V. art. 60, § 4º, III, da CF.
•	 V. Súmula 649 do STF.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

•	 V. art. 29, 1, “d”, do Decreto nº 99.710, de 21-11-1990.

II - garantir o desenvolvimento nacional;

•	 V. arts. 23, par. ún., e 174, § 1º, da CF.

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;

•	 V. arts. 23, X, e 214 da CF.
•	 V. arts. 79 a 82 do ADCT.

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.

•	 V. art. 1.723 do CC.
•	 V. Decreto nº 3.956, de 8-10-2001.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacio-
nais pelos seguintes princípios:

•	 V. arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da CF.

I - independência nacional;

•	 V. arts. 78 e 91, § 1º, IV, da CF.

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

•	 V. art. 5º, XLII e XLIII, da CF.

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econô-
mica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 
de uma comunidade latino-americana de nações.

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter-
mos seguintes:

•	 V. arts. 5º, §§ 1º e 2º, 14, caput, e 60, § 4º, IV, da CF.
•	 v. Lei nº 13.445, de 24-5-2017 (Lei de Migração) e Decreto nº 9.199, de 10-12- 2017.
•	 V. Lei Nº 5.709, de 7-10-1971 (Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro), regulamentada 

pelo Decreto Nº 74.965, de 26-11-1974..
•	 V. Súmula 683 do STF.
•	 V. Súmulas Vinculantes 6 e 11 do STF.

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição;

•	 V. arts. 143, § 2º, e 226, § 5º, da CF.

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

•	 V. arts. 14, § 1º, I, e 143 da CF.
•	 V. Súmulas Vinculantes 37 e 44 do STF.
•	 V. Súmulas 636 e 686 do STF.

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degra-
dante;

•	 V. incs. XLIII, XLVII, e, XLIX, LXII, LXIII, LXV e LXVI deste artigo.
•	 V. Súmula Vinculante 11 do STF.

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

•	 V. arts. 220 e ss. da CF.

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indeniza-
ção por dano material, moral ou à imagem; 

•	 V. art. 220, § 1º, da CF.
•	 V. art. 6º da Lei nº 8.159, de 8-1-1981 (Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados).
•	 V. Súmulas 37, 227, 362, 387, 388 e 403 do STJ.

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias; 

•	 Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos: arts. 208 a 212 do CP.
•	 V. art. 16, III, do ECA.

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas en-
tidades civis e militares de internação coletiva; 

•	 V. art. 124, XIV, do ECA.

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de con-
vicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de censura ou licença;

•	 V. art. 220, § 2º, da CF.
•	 V. Lei nº 9.610, de 19-2-1998 (Lei de Direitos Autorais).
•	 V. Lei nº 9.279, de 14-5-1996 (Lei da Propriedade Industrial).

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 

•	 V. art. 114, VI, da CF.
•	 V. art. 30, V, da Lei nº 8.935, de 18-11-1994 (Lei dos Notários e Registradores).




