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LEI Nº 13.871, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para dispor sobre a
responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos
custos relacionados aos serviços de saúde prestados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de
violência doméstica e familiar e aos dispositivos de
segurança por elas utilizados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo único. O art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:
"Art. 9º ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou
psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os
danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com
a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total
tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os
recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas
unidades de saúde que prestarem os serviços.

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que rejeitava os
embargos de declaração, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário,
Sessão Virtual de 30.11.2018 a 6.12.2018.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Luiz
Fux e Roberto Barroso. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.9.2019.

§ 5º Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente
e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar
amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.
§ 6º O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo não poderá
importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus
dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da
pena aplicada." (NR)
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LEI Nº 13.872, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
Estabelece o direito de as mães amamentarem seus
filhos durante a realização de concursos públicos na
administração pública direta e indireta dos Poderes
da União.
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 sanciono a seguinte Lei:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da arguição de
descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, julgou improcedente o pedido e
declarou constitucional o art. 12 da Lei Orgânica de São José do Rio Preto/SP, alterado pela
Emenda nº 34, de 8.6.2005, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 11.9.2019.

Art. 1º Esta Lei estabelece o direito de as mães amamentarem seus filhos de
até 6 (seis) meses de idade durante a realização de concursos públicos na administração
pública direta e indireta dos Poderes da União.
Art. 2º Fica assegurado à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6
(seis) meses de idade durante a realização de provas ou de etapas avaliatórias em
concursos públicos na administração pública direta e indireta dos Poderes da União,
mediante prévia solicitação à instituição organizadora.
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§ 1º Terá o direito previsto no caput deste artigo a mãe cujo filho tiver até 6 (seis)
meses de idade no dia da realização de prova ou de etapa avaliatória de concurso público.
§ 2º A prova da idade será feita mediante declaração no ato de inscrição
para o concurso e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante sua
realização.

Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.870, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019

Art. 3º Deferida a solicitação de que trata o art. 2º desta Lei, a mãe deverá,
no dia da prova ou da etapa avaliatória, indicar uma pessoa acompanhante que será a
responsável pela guarda da criança durante o período necessário.

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, para determinar que, em área rural, para
fins de posse de arma de fogo, considera-se
residência ou domicílio toda a extensão do
respectivo imóvel.

Parágrafo único. A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das
provas até o horário estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança
em sala reservada para essa finalidade, próxima ao local de aplicação das provas.

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 sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de
2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho.

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 5º:

§ 1º Durante o período de amamentação, a mãe será acompanhada por fiscal.

"Art. 5º ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................

§ 2º O tempo despendido na amamentação será compensado durante a
realização da prova, em igual período.

§ 5º Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural." (NR)

Art. 5º O direito previsto nesta Lei deverá ser expresso no edital do concurso,
que estabelecerá prazo para que a mãe manifeste seu interesse em exercê-lo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua
publicação oficial.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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