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LEI No 13.013, DE 21 DE JULHO DE 2014

Denomina, no Estado do Amapá, Rodovia
Landri de Oliveira Cambraia o trecho da
rodovia BR-156 entre as cidades de Ma-
capá e Amapá e Rodovia Janary Nunes o
trecho da rodovia BR-156 entre as cidades
de Amapá e Oiapoque.

A  P R E S I D E N T A  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. 1o Fica denominado rodovia Landri de Oliveira Cam-
braia o trecho da rodovia BR-156 compreendido entre as cidades de
Macapá e Amapá, no Estado do Amapá.

Art. 2o Fica denominado Rodovia Janary Nunes o trecho da
rodovia BR-156 compreendido entre as cidades de Amapá e Oia-
poque, no Estado do Amapá.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de julho de 2014; 193o da Independência e 126o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Paulo Sérgio Oliveira Passos

LEI No 13.014, DE 21 DE JULHO DE 2014

Altera as Leis no 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, e no 12.512, de 14 de outubro de
2011, para determinar que os benefícios
monetários nelas previstos sejam pagos pre-
ferencialmente à mulher responsável pela
unidade familiar.

A  P R E S I D E N T A  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. 1o A Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 40-A:

"Art. 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto
nos arts. 22, 24-C e 25 desta Lei serão pagos preferencialmente à
mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível."

Art. 2o Os arts. 5o e 13 da Lei no 12.512, de 14 de outubro
de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

§ 3o Os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à
mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível." (NR)

"Art. 13. É a União autorizada a transferir diretamente à família
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Ru-
rais os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais) por unidade familiar, na forma do regulamento.
.........................................................................................................

§ 5o Os recursos financeiros de que trata o caput serão pagos
preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar,
quando cabível." (NR)

Art. 3o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data
de sua publicação.

Brasília, 21 de julho de 2014; 193o da Independência e 126o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Tereza Campello
Miguel Rossetto
Eleonora Menicucci de Oliveira
Ideli Salvatti

LEI No- 13.015, DE 21 DE JULHO DE 2014

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, para dispor sobre o
processamento de recursos no âmbito da
Justiça do Trabalho.

A  P R E S I D E N T A  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. 1o Os arts. 894, 896, 897-A e 899 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 894. .................................................................................
...........................................................................................................

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou con-
trárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Su-
perior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 2o A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual,
não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal
Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou su-
perada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior
do Trabalho.

§ 3o O Ministro Relator denegará seguimento aos embargos:

I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula
da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Su-
premo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual ju-
risprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe
indicá-la;

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregula-
ridade de representação ou de ausência de qualquer outro pres-
suposto extrínseco de admissibilidade.

§ 4o Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no
prazo de 8 (oito) dias." (NR)

"Art. 896. .................................................................................

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação
diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Tra-
balho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios In-
dividuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem sú-
mula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vin-
culante do Supremo Tribunal Federal;
..........................................................................................................

§ 1o O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo,
será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou
denegá-lo.

§ 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:

I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o
prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade
a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tri-
bunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando
todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive
mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da
Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial
cuja contrariedade aponte.
..........................................................................................................

§ 3o Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obri-
gatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão,
nas causas da competência da Justiça do Trabalho, no que couber,
o incidente de uniformização de jurisprudência previsto nos ter-
mos do Capítulo I do Título IX do Livro I da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

§ 4o Ao constatar, de ofício ou mediante provocação de
qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, a
existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo
Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de
revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno
dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à unifor-
mização da jurisprudência.

Atos do Poder Legislativo.
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