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Onde se lê:

Na página 101, arts.7 e 9

(...) d) o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e 

férias periódicas remuneradas, assim

ARTIGO 7º

(...) d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas 

remuneradas, assim como a remuneração dos feridos.

Leia-se:

Onde se lê:

Os Estados Partes do presente Pacto de toda pessoa à previdência social, inclusive ao 

seguro social. 

ARTIGO 9º



Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, 

inclusive ao seguro social.

Leia-se:

Onde se lê:

Na página 101, arts.7 e 9

4.15. Um juiz não permi�rá deliberadamente que um funcionário de sua equipe ou outros, 

sujeitos a sua influência, direção ou autoridade, peça, aqcueailtqeueqrucaolqisuaefreiptare, 

saesneter ,feditoaaoçuão,meitmidparédse�tmerosoiduo feaivtaoremcocmonrexlaãçoãcoma 

seus deveres funcionais. 

(Princípios de Bangalore de Conduta Judicial) 

4.15. Um juiz não permi�rá deliberadamente que um funcionário de sua equipe ou outros, 

sujeitos a sua influência, direção ou autoridade, peça, aceite qualquer presente, doação, 

emprés�mo ou favor com relação a qualquer coisa feita, a ser feita ou omi�da de ter sido feita 

em conexão com seus deveres funcionais.

Leia-se:

Na página 254, Art.11

O Decreto n. 58.819, de 14 de julho de1966, promulga a Convenção n. 97 sobre os Trabalhadores

Migrantes. Segundo o referido Decreto, o art.  11dessa convenção internacional apresenta a 

seguinte redação: 

Ar�go 112. A presente Convenção se aplica:

a) aos trabalhadores fronteiriços;

b) à entrada, por um curto período, de pessoas que exerçam profissão liberal e de ar�stas;

c) aos marí�mos.



Essa redação foi man�da pelo Decreto n. 10.088, de 05 de novembro de 2019, que consolida os 

atos norma�vos editados pelo Poder Execu�vo Federal que dispõem sobre a promulgação de 

convenções e recomendações da OIT ra�ficadas pela República Federa�va do Brasil (anexo XXIII do 

Decreto). 

Contudo, a versão oficial em língua espanhola da referida Convenção, reproduzida no site

internacional da OIT, apresenta a seguinte redação: 

2. El presente Convenio no se aplica:

(a) a los trabajadores fronterizos;

(b) a la entrada, por uncorto período, de ar�stas y de personas que ejerzan una profesión liberal;

(c) a la gente de ma(Vide Decreto nº 10.088, de 2019) (Vigência)

Onde se lê:

Na página 1.100, arts.29 e 35

Art. 29. Conexão - Se houver conexão entre as causas cole�vas, ficará prevento o juízo que 

conheceu da primeira ação, podendo ao juiz, de o�cio ou a requerimento da parte, determinar a 

reunião de todos os processos, mesmo que nestes não..

Leia-se:

Art. 29. Conexão - Se houver conexão entre as causas cole�vas, ficará prevento o juízo que 

conheceu da primeira ação, podendo ao juiz, de o�cio ou a requerimento da parte, determinar a 

reunião de todos os processos, mesmo que nestes não atuem integralmente os mesmos 

sujeitos processuais.



Onde se lê:

Art. 35. Ações contra o grupo, categoria ou classe - Qualquer espécie de ação pode ser proposta 

contra uma cole�vidade organizada ou que tenha representante adequado, nos termos do 

parágrafo 2º do ar�go 2ºdeste código, e desde que o bem..

Art. 35. Ações contra o grupo, categoria ou classe - Qualquer espécie de ação pode ser proposta 

contra uma cole�vidade organizada ou que tenha representante adequado, nos termos do 

parágrafo 2º do  ar�go 2ºdeste código, e desde que o bem jurídico a ser tuteladoseja 

transindividual (ar�go 1º) e se revista de interesse social.

Leia-se:


