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NOTA
O indico publicado boja corresponde ao DO 1. n! E, de 8 de janeiro de 1991o.por mo-
tivos técnico.. deizamos de publicar • desta edição.

A Diredo

Atos do Poder Legislativo

1.21	 8.158, de 08 do janeiro d. 1991.

Institui normas para • dormia da con -
°arribei. • dá outras providénolas.

O	 PEll8IDINTE	 DA	 REPÚBLICA
Fff0 saber que o Condem. Nacional decreta • eu sanciono a

:ouvinte lei:

Art. 1 . - Compete á MorMaria Nacional da Direito Econômico
- MIM, do Nizeistério da Justiça, apurar e propor as medida. cabí-
veis com o propdsito de corrigir as anomalias de comportamento da
setores modelem, ~pemae ou mtabotecimentm, bem com dm meus
adatnistradoree controladoras, capaces do perturbar ou Afetar, di-
reta ou indiretamente', os mecani.ms de tomado do preços, a livro

'concernindo, a liberdade de iniciativa ou os principio, constitu-
cionais da ordem económica.

Parágrafo único - Compete, igua/ment., • BNU adotar as pro-
vidências nscseaária. à repressão das infrações provistas na mi n.
8.002, de . 14 de março de 1990.

Art. 2' - A Secretaria Nacional de Direito Module° - Med
atuará de forma e evitar que as mmuintos distorções possam ocorrer
no forcado:

a) a fixação de preços doe bens e serviço. abaixo dos ren -
detive. custos ds produção, bem como a fixação artificial da. quan -
tidadm vendida, ou produzidas;

b) o comemonto à entrada ou à existindo do concorrentes,
seja no mercado local, regional ou nacional:

c) o impedimento ao amam dos concorrentes lo tontm de in -
sumos, matérias -primo, equipamentos ou tecnologia, bem como ao. ca-
nais de distribuição;

d) o controls rogionalitedo do gomado por emproem ou gru-
pos de toamos;

e) o controle de rade da distribuição ou de fornecinento por
empreses ou grupo de empresas;

f) a formado d. conglomerados ou grupos acondateoa, por
, meio de controlo acionário direto ou indireto, bem com de mtabol. -

cimento de administração comm entro embromo, co, vistas a inibir •
livre concorrência.

Art. 3 . - Constitui infração à ordem económica qualquer
acordo, deliberação conjunta de mormo., ato, conduta ou prática
tendo por objeto ou produzindo o afoito de dominar mercado de bana
ou serviços, prejudicar a livro concorrência ou aumentar arbitraria-
mente os lucros, ainda que oz fina vizados não sejam alcançados,
tais como:

I - Impor preços de aquisição ou remenda, desconto.,
condições da pagamento, quantidades mini.as ou máximas • nardo da
lucro, bem assi. **Cabe:amor praças mediante a utilização ds mios
artificiosos;

II - limitar ou /medir o oceano de nova* porosas ao
marcado;

III - dividir os mercadoa de produtos acabados ou doi-a-
cabado., ou da derviços, ou as fonte, da abastocimento de matéria. -
prima. ou produtos Intermediários;
• iv - fixar ou praticar, em conluio co. concorrente, sob
qualquer [orna, preços • condido; de venda de bens ou de prenotado
de earvibm

v - regular marcados mediante acordo visando a limitar
ou controlar a pesquisa • o desenvolvimento tecnologia°, • produção
e a distribuição de bons • sorvido;

VI -	 ImymmLlapujAA. 4.44.1.adus à proémio os
tons ou sorviços;

VII - recusar, Injustificadamento, a venda de bom ou a
prestação de serviços, dentro das condidos de pagamento normais aom
usas • praxes comerciais;

VIII - subordinar a venda de um bem à aquisição do outro ou
á utilização de um serviço, ou subordinar a prestação da um serviço
à utilização de outro ou à aquisição de un bem;

/X - dificultar ou romper • continuidade do relações co-
merciais de prazo lede:terminado, com o objetivo de dominar o mercado
ou causar dificuldades ao funcimmanto do outra esprema;

X - impedir • exploração de direitos de propriedade in-
dustrial ou intelectual ou do tecnologia;

X/ - abandonar, fazer abandonar ou dastruir lavoura ou
plantações, co. o fim do dificultar ou impedir a conocuréncia ou ob-
ter lucro arbitrário;

XII - dmtruir, inutilizar ou açambarcar som justificada
nodosidade, saberias-primas, produtos intermediário. ou acabado.,
amola como destruir ou inutilizar oquipamantoo Matinado. • produ-
z1-1m, distribui-los, transportá -los, ou dificultar a sua operação;

XIII - vender mercadoria ou prestar serviço, em nardo de
lucro, visando A do:minado do mercado,

XIV - importar ou exportar mercadoria ou conerciallsá-la
abaixo do preço praticado no peie exportádor em prejul go de concor-
rente co. estabelecimento no Brasil;

xv - obter co influenciar • adoção de conduta oommcial
uniforma ou concertada entre concorrentes;

XV/ - criar dificuldades á constituição, ao funcionamento
ou ao desonvolvimento do empresam

XVI/ - constituir ou participar de amolado ou entidade
da qualquer mamona cuja finalidade ou afeitos configuram quaisquer
dm práticas vedadas por esta lei,

XVIII - agir ou omitir-se, len conluio co. concorrentm; me-
diante condutas paralela. cuja finalidade ou efeitos tipifiquem
quaisquer das práticse indicada. nesta L.1.

Art 4 . - A ONDE atuará de oficio, mediante provocado de dr.
do ou entidade de Administração POblica ou em aaaaa d. mar:moto -
pio de qualquer Interessado.

Art. S é - A ONDE, tomando conhocizonto, fundada em provas ou
indicio., da ocorrência de ilícito provisto dota Lei, notificará, -
no prazo da oito dias, o monto apontado como ~pensão:a para pres-
tar mclamcimento, no prazo de quinze dias, prorrogável a juizo •
na *Mamão que a ONDE considerar admuada • aspei..

1 . - á facultado ao agente, juntamente com os mc/aroci -
mentos fornecidos, apresentar defesa prévia bem como requerer o pro-
dução da prova. de qualquer natureza. pertinentes à denúncia.

O 2 . - Para efeito da apuração das °cerrando. • LUME poda-
rã determinar a realização das diligências cabíveis. bén como requi-

n•••n•
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sitar, em caráter confidencial, do agente, de qualquer órgão ou en-
tidade da Administração Páblica, de empresas, firmas individuais,
estabelecimentos, administradores ou controladores, o fornecimento,
no prazo de quinze dias, prorrogável na forma do caput, de documen-
tos, informações ou esclarecimentos que julgar necessários.

g 3 . - Quando a ocorrência versar sobre a baixa artificial
de preço, mediante importação, no todo ou em parte, de produto es-
trangeiro, a SNDE deverá, ainda, comunicar o fato ao ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 6 . - Analisado o material coligido na forma do disposto
no artigo precedente, a SNDE, alternativamente:

a) arquivará o processo se, fundamentadamente, considerar
inexistentes ou insubsistentes -as ocorrências que determinaram a
respectiva instauração; ou, caso contrário:

b) encaminhará relatório ao agente a fim de que este, em
guinze dias, prorrogáveis a juizo e na extensão que a SEDE conside-
rar adequada à espécie, deduza sua defesa comprovando a improcedên-
cia da representação.

Art. 7 . - Verificada a procedência da representação, a sNDE,
em circunstanciado relatório final, que evidenciará os fundamentos
de seu juízo, recomendará ao agente as medidas de correção cabíveis,
com fixação de prazo para o seu atendimento, e encaminhará o proces-
so ao CADE para as medidas de sua competéncia, as quais serão adota-
das no prazo de cento e vinte dias, prorrogáveis por mais noventa
dias.

g 1 . - Desatendida a recomendação, a SEDE providenciará,
conforme o caso, cumulativa ou alternadamente:

a) a declaração de inidoneidade do agente para fins de habi-
litação em licitação ou contratação, promovendma publicação do ato
co órgão oficial;

b) a inscrição do agente no Cédastro Nacional de Defesa do
Consumidor;

c) a recomendação de que não seja concedido ao agente parce-
lamento de tributos federais por ele devidos; e

• ' d) solicitará ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE que delibere, liminarmente, sobre a prática Ilícita e deter-
mine sua imediata cessação, se for o caso, até final julgamento do
processo.

• •
§ 2. - As providências tomadas pela ONDE, nos termos 'deste

artigo, permanecerão em vigor até o completo atendimento, pelo agen-
te, do inteiro teor da recomendação, observado o' disposto no § 3'.

§ 3. - Verificando a SNDE o completo atendimento, pelo agen-
te, das recomendações, e desde que não se trate de reincidência, se-
rão canceladas as sanções, adotadas nos termos das alíneas va", 90 e
ec" do § 1 . , e feita a devida comunicação ao CADE, que deliberará
sobre a suspensão ou não dos procedimentos porventura iniciados.

' § 4 . - Em caso de reincidência, as sahçôes aplicadas pela
SNDE permanecerão em vigor por um período não inferior a doze meses
nem superior a trinta e seis meses, contados da data do reconheci-
mento, , pelo órgão, da cessação das práticas daquelas sanções.

Art. 8 . - Os processos oriundos da SEDE, na forma do artigo
precedente, serão julgados pelo CADE independentemente da realização
de novas diligéncias ou da abertura de prazo para alegações finais.

Art. 9 . - Verificada a improcedência da representação, a
SNDE procederá ao arquivamento do processo.

Art. 10 - Todos as interessados poderão consultar a SNDE ou
o CADE sobre a legitimidade de atos suscetíveis de acarretar restri-
ção da concorrência ou concentração económica.

§ 1 . - A consulta será respondida no prazo de sessenta dias,
não se aplicando, ao consulente, qualquer sançãO em virtude de ato
relacionado com o objeto da consulta, praticado entre o término des-
se prazo e a manifestação da SNDE ou do CADE.

§ 2 . - A manifestação proferida no procedimento de consulta
será vinculativa para a ONDE e o CADE.

Art. 11 - Os Regimentos Intnrnos da SNDE e do CADE disporãosobre o processo de consulta.

Art. 12 - Em qualquer fase da averiguação preliminar do pro-
cesso administrativo, da execução ou da intervenção, a SNDE e o CADE
poderão adotar medidas preventivas quando houver fundado receio ou
indício de que o representado, por si ou através de terceiro, cause
ou procure causar à livre concorrência ou ao direito de outrem, le-
são grave e do difícil reparação, ou torne inócuo o resultado final
do processo.

§ 1 . - O descumprimento da medida preventiva está sujeito ao
pagamento de multa diária de valor não inferior a 10.000 (dez mil)
vezes o valor do Bónus do Tesouro Nacional Fiscal, ou a referencial
equivalente que venha a substitui-1o, vigente à data do efetivo pa-
gamento.

§ 2 . - O valor da multa poderá ser elevado ao seu décuplo,
se demonstrada a Sua ineficácia, sendo devida até que se cumpram as
medidas preventivas.

§ 3 . O valor arrecadado pelo pagamento das multas referi-
das nos parágrafos anteriores será destinado ao fundo previsto na
Lei n . 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 13 - O art. 74 da Lei e' 4.137, de 10 de setembro de
1962, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 71 - Cs ajuste., acordos .ou convenções, sob
qualquer forma manifestados, que possam limitar ou reduzir a
concorrência entre empresas, somente serão considerados válidos
desde que, dentro do prazo de trinta dias após sua realização,
sejam apresentados para exame e anuência da SEDE, que para sua
aprovação deverá considerar o preenchimento cumulativo dos se-
guintes requisitos:

a) tenham por objetivo aumentar a produção ou melho-
rar a distribuição de bens ou o fornecimento de serviços ou pro-
piciar á eficiéncia e o desenvolvimento tecnológico ou econômico
ou incrementar as exportações;

b) os benefícios decorrentes sejam distribuídos
equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os
consumidores ou usuários finais, do outro;

c) não sejam ultrapassados os limites estritamente
necessários para que se atinjam os objetivos visados;

d) não implique a eliminação da concorrência de uma
parte substancial do mercado de bens ou serviços pertinentes.

§ 1 . - Também poderão ser considerados válidos os
atos de que trata este artigo, ainda que não atendidas todas as
condições previstas no caput, quando a restrição neles contida
for necessária por motivos preponderantes da economia nacional e
do bem comum, e desde que a restrição tenha duração pré-fixada

.e, ao mesmo tempo, se comprove que, sem a sua prática, poderia
ocorrer prejuízo ao consumidor ou usuário fina/.

§ 2' - Incluem-se nos atos de que trata o caput,
aqueles que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição
de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer ou-
tra forma de agrupamento societário ou concentração econômica,
cuja conseqüência implique a participação da empresa ou grupo de
empresas resultante, em vinte por cento de um mercado relevante
de bens ou serviços.

§ 3 . - A validade dos atos de que trata este artigo,
desde que aprovados pela SNDE, retroagirá à data de sua realiza-
ção; não tendo sido apreciados pelo órgão co prazo de sessenta
dias após sua apresentação, serão automaticamente considerados
Válidos, perfeitos e acabados, salvo se, comprovadamente, seus
participantes deixarem de apresentar eventuais esclarecimentos
solicitados ou documentos necessários ao exame dentro dos prazos
marcados pela ONDE, hipótese em que o prazo de exame ficará
prorrogado na proporção do atraso na apresentação dos elementos
solicitados.

§ 4 . - Se os ajustes, acordos ou convenções de que
trata este artigo não forem realizados sob condição suspensiva
ou se deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, in-
clusive de natureza fiscal, a SNDE, na eventualidade de concluir
pela sua não aprovação, deverá determinar as providências cabi-
vais às partes co sentido de que sejam desdonstituidos, total ou
parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, ven-
da de ativos, cessação parcial de atividades ou qualquer outro
ato ou providência pelo qual sejam eliminados os efeitos nocivos
à concorrência que deles possam advir.
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§ 5. - Poderão as partes que pretenderem praticar
atos de que trata este artigo, previamente à sua realização,
consultar a SNDE sobre a validade dos atos a serem celebrados,
devendo a consulta respectiva ser apreciada no prazo de sessenta
dias, considerando-se a falta de resposta nesse prazo como con-
cordáncia com a realização do ato, ressalvada a ocorrência de
fato previsto na parte final do § 3 . acima.

§ 6. - Sem prejuízo das demais cominações legais,
inclusive aquelas constantes do art. 11 da Lei Delegada n . 4, de
26 de setembro de 1962, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n . 7.784, de 28 de junho de 1989, se for o caso, a não apresen-
tação dos atos previstos neste artigo para registro e aprovação
implicará a abertura de processo na ONDE, para as providências
de sua competência."

Art. 14 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE, criado pela Lei n . 4.137, de 10 de setembro de 1962, órgão ju-
dicante da estrutura do Ministério da Justiça, com as competências
previstas no referido diploma e nesta Lei, funcionará junto à Secre-
taria Nacional de Direito Económico do Ministério da Justiça - SEDE,
que lhe dará suporte de pessoal e administrativo.

Parágrafo único - O CADE contará com quatro Conselheiros,
Presidente e um Procurador, todos de notário conhecimento jurídico
ou económico, nomeados pelo Presidente da República, por indicação
do Ministro da Justiço e após aprovação dos nomes pelo Senado Fede-
ral, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 15 - Por infração a esta Lei ou à Lei n o 4.137, de 10
de setembro de 1962, o CADE poderá recomendar a desapropriação de
empresas, de suas ações co quotas, as quais deverão ser, no mais
breve tempo possível, objeto de alienação mediante licitação .ou em
bolsas de valores.

Art. 16 - (VETADO)

Art. 17 - (VETADO)

Art. 18 - Os mandatos dos atuais Conselheiros do CADE extin-
guem-se com a nomeação dos novos titulares, na forma desta Lei.

Art. 19 - Ressalvados os de Conselheiros, o de Presidente e
o de Procurador, passam a integrar a estrutura da ONDE os atuais
cargos e funções do,CADE.

Art. 20 - A SEDE e o CADE poderão representar ao Ministério
Público, 4.c. vistas à ap" 	 '- Lei r . 1.521, de 26 de dezembro
de 1951.

Art. 21 - As decisões administrativas previstas nesta Lei
serão passiveis de recurso, voluntário ou de oficio, interposto ao
Ministro da Justiça, no prazo de dez dias.

Art. 22- Na apuração e correção dos atos ou atividades pre-
vistos nesta Lei, a .autoridade levará em conta, primordialmente, os
efeitos económicos negativos produzidos no mercado, ainda que não se
caracterize dolo ou culpa dos agentes causadores.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de elle publicação,
mentidas as normas definidoras de ilícitos e sanções constantes da
Lei n . 4.137, de 10 de setembro de 1962, assim como em outros diplo-
mas legais relativos a práticas de abuso de poder económico.

Brasília, em 08 de	 janeiro	 de 1991;
178' da Independência e 103° da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

LEI N° 8.159 , de 08 de janeiro de 1991.

Dispõe sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados e dá outras providências.

O	 PRESIDENTE	 DA	 REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO)

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento cientifico e como elementos de prova e informação.

Art. 20 - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por
pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Art. 30 - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, trarnita0o, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.

Art. 40. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular ou de interesse coletivo co geral, contidas em documentos de arquivos, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem corno â inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art.5° - A administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos
na forma desta Lei.

Art. 6° • Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral
decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administmtiva.

CAPITULO II

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 7° • Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos, no exercício de suas atividades, pós órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal em demmréncia de suas funções administrativas, legislativas e
judiciárias.

1° - Sio também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos
por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços
públicos no exercício de suas atividades.

§ 2° - A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público
implica o recolhimento de sua documentação à inStill1100 arquivfstica pública 9u a sua
transferência à instituição sucessora.

Art. S° - Os documentos públicos são identificados como correntes,
intermediários e permanentes.

§ 15 - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo
sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes.

§ 2° - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo denso
corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

§30 - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico,
probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.

Ari 9° - A eliminação de documentos produzidas por instituições públicas e de
caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua
específica esfera de competência.

le 01 dentraentos de valer permanente 54.0 LuIlen.lyeis e imprescritíveis.

CAPITULO II1

DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos
produzidos co recebidos por pelsoas físicas ou jurídicas, em decorrência dessas atividades.

Art. 12- Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como
de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes
relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional.

• Art. 13 - Os arquivos privados identificados como de interesse público e social
mio poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos
para o exterior.

Parávafo único - Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá
preferência na aquisição.

Art. 14 - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de
interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou
possuidor.
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CAPITULO IV

DA ORGANIZAÇÃO Ë ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
ARQUIVISTICAS PUBLICAS

Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter público
compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.

§ 1° - Sio Arquivos Federais o Arquivo Nacional, as do Poder Executivo, e os
arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, do Poder
Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do
Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.

6 20 - São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do-
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

63°- São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o arquivo
do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

6 40. São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do
Poder Legislativo.




