
 

 
1 

 

Ano 30 • Número 110 

 
 
 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 de fevereiro de 2015 
 
 
 
 de fevereiro de 2015 
                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

 de junho de 2011 • www.cni.org.br                                                                                                                                                                        

 

Edição de 28 de junho de 2022 

 

 

Atos do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 14.382, de 27 de junho de 2022, que “Dispõe sobre o Sistema Eletrônico 

dos Registros Públicos (Serp); altera as Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 

1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, 8.935, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), 11.977, de 7 de julho de 2009, 13.097, de 19 de 

janeiro de 2015, e 13.465, de 11 de julho de 2017; e revoga a Lei nº 9.042, de 9 

de maio de 1995, e dispositivos das Leis nºs 4.864, de 29 de novembro de 1965, 

8.212, de 24 de julho de 1991, 12.441, de 11 de julho de 2011, 12.810, de 15 de 

maio de 2013, e 14.195, de 26 de agosto de 2021.”. Trata-se da sanção da MPV 

1085/2021 (PLV 13/2022), com veto (Criação do Sistema Eletrônico dos 

Registros Públicos (Serp)). 

 

Nº 14.385, de 27 de junho de 2022, que “Altera a Lei nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, para disciplinar a devolução de valores de tributos 

recolhidos a maior pelas prestadoras do serviço público de distribuição de 

energia elétrica.”. Trata-se da sanção do PL 1280/2022, sem veto (Destinação 

integral de valores repetidos pelas distribuidoras em razão de recolhimento 

maior). 

 

 

Presidência da República 

 

Mensagem 

 

 

 

Nº 329, de 27 de junho de 2022, que expõe as razões do veto parcial à MPV 

1085/2021 (PLV 13/2022), criação do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos 

(Serp). 

 

 

Atos do Poder Executivo  

 

Decreto 

 

 

Nº 11.105, de 27 de junho de 2022, que “Dispõe sobre o Grupo de Trabalho 

Interministerial denominado Ponto de Contato Nacional para as Diretrizes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para as 

Empresas Multinacionais.” 
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