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Lei
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 – Dispõe sobre a política e as instituições
monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.
Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 – Disciplina o mercado de capitais e estabelece
medidas para o seu desenvolvimento.
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as sociedades por ações.
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 – Define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração.
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 – Dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 – Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 – Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, e cria a
Comissão de Valores Mobiliários.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Institui o Código Civil.
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Decreto
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Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 – Regulamenta, no âmbito da União, a Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamenta a tributação, a fiscalização,
a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
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