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OIT – Premio Nobel De Paz, 1969 

Total Das Convenções Da OIT –

189 (184 Em Vigor)

Ratificação Pelo Brasil- 182, 

Japão - 48 (1/4 Do Total)



Conflitos trabalhistas no Japão até a década 
de 1980, apenas cerca de 1.000 casos por 
ano, tramitados na Justiça comum.



COMISSÕES TRIPARTITES
(GOVERNO, ENTIDADES 
PATRONAIS E SINDICATOS)

Comissões Regionais de Trabalho em 

cada uma das províncias (44) e 

Comissão Central em Tokyo.  Solução 

de conflitos entre entidades patronais 

e sindicatos.  A partir de 2001,  as 

Comissões Regionais passaram a 

cuidar também de casos individuais.



Década de 1990

Com o chamado Estouro da Economia 

de Bolha na década de 1990, os 

conflitos trabalhistas começaram a 

aumentar, chegando a cerca de 3.000 

casos anuais em 2004

o



Legislação para Solução de 
Conflitos Trabalhistas Individuais

Esta lei foi promulgada em 2001 e o 

Ministério de Saúde, Trabalho e Bem 

Estar Social resolveu intervir na solução 

de conflitos, dando orientações e 

conselhos, através de seus Departamentos 

de Assuntos Trabalhistas sediados nas 

províncias – hoje são 44 comissões em 47 

províncias



Sistema Judiciário no Japão

Suprema Corte (Tokyo)

Tribunais de Justiça (8)

Cortes Distritais e Cortes de 
Família (em todas as 47 
províncias, incluindo Tokyo)



O Procedimento Especial de Trabalho 

ocorre na Justiça comum, numa das 

varas cíveis e é conduzido por uma 

equipe formada por um Juiz togado e 

dois representantes, um dos 

empregadores e outro dos empregados, 

indicados pelas respectivas entidades, 

utilizando inicialmente o método de 

mediação. 



•A lei manda que o procedimento 

seja encerrado em 3 sessões.

•Somente quando não obtiver 

sucesso na mediação passa-se ao 

procedimento judicial. 



Somente quando não obtiver
sucesso na mediação passa-se
ao procedimento judicial.



A petição inicial deve conter os pedidos e a

descrição específica dos fatos, pontos de

eventuais diferenças de pontos de vista entre as

partes e os fatos e provas que venham justificar a

alegação do autor, incluindo todas as cópias das

provas.



A primeira audiência será marcada dentro de 40

dias a partir da entrega da petição inicial e a

ausência injustificada das partes será punida com

multa de até 50.000 ienes.



A reclamada deverá apresentar a sua resposta

por escrito, replicando os fatos alegados pela

reclamante, negando os mesmos.

Deverá mencionar fatos relevantes que

comprovem as suas alegações, anexando cópias

das provas.



O Procedimento Especial de Trabalho 

no início, é uma espécie de mediação, 

embora as petições e os meios de provas 

sejam iguais aos de processo comum.  



Cerca de 20% dos casos são resolvidos 

na primeira audiência, e outros 40% na 

segunda audiência.  As três audiências 

são concluídas em cerca de 70 dias.  



Cerca de 70% dos casos são resolvidos pela 

mediação, há desistência em cerca de 10% e 

o restante vai para o Procedimento Especial 

de Trabalho, onde 90% chegam a soluções. 



No rito ordinário cível, a primeira 

audiência é marcada dentro de 30 dias 

após a apresentação de petição inicial, 

mas esta audiência é pro forma, com a 

simples apresentação de petições.



A instrução propriamente dita se inicia 

a partir da segunda audiência que é 

marcada dentro de 30 dias e assim por 

diante. Um processo normal leva cerca 

de 8 meses até sua conclusão. A 

sentença é prolatada em 1 ou 2 meses, 

conforme o caso.



Os casos de Procedimento Especial de Trabalho

aumentaram até 2009, mas o número estabilizou

em cerca de 3.500 casos por ano. Há casos em

que as partes promovem ações trabalhistas

diretamente nas varas cíveis e este número

também é de cerca de 3.500 por ano, totalizando

cerca de 7.000 casos anuais.

Caso haja inconformismo de uma das partes,

passa-se ao rito ordinário de uma ação cível.



Conclusão 1

Nem todos os advogados preferem 
apelar para o Procedimento 
Especial de Trabalho, pois a 
sentença não é compulsória e a 
parte insatisfeita pode recorrer a 
ação cível.  



2.

Alguns advogados ainda preferem mover

diretamente a ação cível de natureza

trabalhista, pois os valores a serem pagos

podem vir a ser maiores. Há ainda, outros

meios além deste Procedimento Especial,

como outros tipos de mediações tanto a

nível administrativo como judicial.



3.

Levando-se em consideração, porém, que

o Procedimento Especial de Trabalho tem

contribuído para solução de conflitos

trabalhistas a curto prazo, podemos

considerar como válido o sistema

adotado.




