
Aplicabilidade do artigo 219 do CPC aos prazos previstos na Lei 6.015/73 
 
1. Considerando que os atos de registro praticados pelo Serviço de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Imóveis de São Lourenço do Sul são 
decorrentes de processo administrativo; 
 
2. Considerando que o legislador não definiu a forma de contagem dos prazos 
previstos na Lei nº 6.015/73 e nas demais leis federais correlatas à atividade 
registral; 
 
3. Considerando que, nos termos do que estabelece o artigo 22, XXV, CRFB, 
compete à União legislar sobre Registros Públicos; 
 
4. Considerando que os artigos 15 e 219, ambos do CPC, assim estabelecem: 

 
Art. 15.  Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente. (grifo nosso) 
 
Art. 219.  Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 
computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único.  O disposto neste 
artigo aplica-se somente aos prazos processuais. (grifo nosso) 

 
5. Considerando a ausência de orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do 
RS quanto à matéria objeto desta instrução de serviço; 
 
6. Considerando que, a teor do que estabelece a Lei nº 8.935/94, os notários e 
registradores são profissionais do direito, com autonomia no exercício das duas 
funções, que devem se manter atualizados quanto às alterações legislativas e 
que são responsáveis diretamente pelos atos que praticam; 
 
Oriento: 
 
Na contagem dos prazos processuais estabelecidos em dias pela Lei n° 
6.015/73 e pelas demais leis federais correlatas à atividade registral omissas 
(como, por exemplo, a Lei nº 9.514/97), computar-se-ão somente os dias úteis. 
 
O prazo para iniciar o processo de registro (ex.: prazo de 15 dias para os pais 
registrarem os filhos) não é abrangido pela regra prevista no artigo 219 do 
CPC, motivo pelo qual continua sendo contado em dias corridos. 
 
O prazo de 30 dias do protocolo, por ter dupla natureza (material, pois garante 
a prioridade do registro, e processual, na medida em que estabelece o prazo 
de duração do processo), também não é abrangido pela regra prevista no 
artigo 219 do CPC, motivo pelo qual continua sendo contado em dias corridos. 
 
Sendo o que me cabia orientar, subscrevo-me. 
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