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Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 14.046, DE 24 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de
serviços, de reservas e de eventos dos setores de
turismo e de cultura em razão do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei nº 14.046,
de 24 de agosto de 2021:

"Art. 2º ...............................................................................................................

................................................................................................................................

§ 3º O fornecedor fica desobrigado de qualquer forma de ressarcimento se o
consumidor não fizer a solicitação no prazo estipulado no § 1º ou não estiver
enquadrado em uma das hipóteses previstas no § 2º deste artigo."

Brasília, 26 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

LEI Nº 14.052, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
para estabelecer multa a ser paga aos usuários do
serviço de energia elétrica, a Lei nº 13.203, de 8 de
dezembro de 2015, para estabelecer novas condições
para a repactuação do risco hidrológico de geração
de energia elétrica, a Lei nº 11.909, de 4 de março
de 2009, para criar o Fundo de Expansão dos
Gasodutos de Transporte e de Escoamento da
Produção (Brasduto), a Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para dispor sobre a destinação
da receita advinda da comercialização do petróleo,
do gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
destinados à União, e a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, para reduzir o prazo para solicitação
de prorrogação de concessões de que trata essa
Lei.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei nº 14.052,
de 8 de setembro de 2020:

"Art. 2º ............................................................................................................

'Art. 2º ............................................................................................................

..........................................................................................................................

II - importação de energia elétrica sem garantia física, independentemente do
preço da energia importada e do momento em que foi definido o seu
acionamento;

.....................................................................................................................' (NR)"

Brasília, 26 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

LEI Nº 14.057, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020

Disciplina o acordo com credores para pagamento
com desconto de precatórios federais e o acordo
terminativo de litígio contra a Fazenda Pública e
dispõe sobre a destinação dos recursos deles
oriundos para o combate à Covid-19, durante a
vigência do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei nº 14.057,
de 11 de setembro de 2020:

"Art. 7º .............................................................................................................

Parágrafo único. Os repasses de que trata o caput deste artigo deverão
obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60%
(sessenta por cento) do seu montante para os profissionais do magistério ativos,
inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja
incorporação à remuneração dos referidos servidores."

"Art. 8º O art. 4º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art. 4º São contribuintes as pessoas jurídicas estabelecidas no País e as que lhe
são equiparadas pela legislação tributária, ressalvadas as vedadas na alínea 'b' do inciso
VI do caput do art. 150 da Constituição Federal, na forma restritiva prevista no § 4º do
mesmo artigo.

Parágrafo único. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passam a ser consideradas nulas as
autuações feitas em descumprimento do previsto no caput deste artigo, em
desrespeito ao disposto na alínea 'b' do inciso VI do caput do art. 150 da Constituição
Federal, na forma restritiva prevista no § 4º do mesmo artigo.' (NR)"

Brasília, 26 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

LEI Nº 14.071, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), para modificar a
composição do Conselho Nacional de Trânsito e
ampliar o prazo de validade das habilitações; e dá
outras providências.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei nº
14.071, de 13 de outubro de 2020:

"Art. 1º .................................................................................................................

'Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados
pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de
aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos
e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista
em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo
conselho profissional, conforme regulamentação do Contran:'

............................................................................................................................

'Art. 268. ............................................................................................................
............................................................................................................................

Parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo,
o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos III, IV e V
do caput deste artigo.' (NR)"

"Art. 5º Os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos
requisitos previstos no caput do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), terão o direito de continuar a exercer a
função de perito examinador pelo prazo de 3 (três) anos até que obtenham a
titulação exigida."

Brasília, 26 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

LEI Nº 14.109, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997, e
9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre a
finalidade, a destinação dos recursos, a administração e
os objetivos do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust).

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei nº 14.109, de 16
de dezembro de 2020:

"Art. 3º ...............................................................................................................

'Art. 1º ................................................................................................................

§ 1º Os recursos do Fust serão destinados a cobrir, no todo ou em parte, nas regiões
de zona rural ou urbana que tenham baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e
população potencialmente beneficiada, os investimentos e custos de:

I - programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações para serviços de
telecomunicações;

II - políticas para inovação tecnológica de serviços de telecomunicações no meio
rural, coordenadas pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater),
prevista na Lei nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013;

III - programas, projetos e atividades governamentais voltados a ampliar o acesso
da sociedade a serviços de telecomunicações prestados em regime público ou privado e
suas utilidades.

§ 2º Na aplicação dos recursos do Fust será obrigatório dotar todas as escolas
públicas brasileiras, em especial as situadas fora da zona urbana, de acesso à internet em
banda larga, em velocidades adequadas, até 2024.

...............................................................................................................................
§ 7º Para efeito do cálculo das receitas no exercício, serão consideradas as

aplicações efetuadas na forma do art. 6º-A desta Lei.
...............................................................................................................................

§ 9º A utilização dos recursos do Fust na modalidade prevista no inciso I do § 3º
deste artigo será limitada a 50% (cinquenta por cento) das receitas no exercício.' (NR)

'Art. 6º-A. As prestadoras de serviços de telecomunicações que executarem
programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações aprovados pelo Conselho
Gestor, mediante utilização de recursos próprios, farão jus à redução da contribuição de
que trata o inciso IV do caput do art. 6º desta Lei em valor equivalente ao aprovado,
limitado a 50% (cinquenta por cento) do montante a ser recolhido, exclusivamente na
modalidade prevista no inciso I do § 3º do art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. O limite definido no caput deste artigo será de:

I - 0% (zero por cento), no ano de publicação desta Lei;

II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1º de janeiro do 2º (segundo) ano de
vigência desta Lei;
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