
 

★Consultas por telefone com advogados, gratuitamente. 

★Atendemos às consultas sobre problemas de trabalho, tais como acidente durante expediente, 

acidente na ida e volta do trabalho, salário não recebido, hora extra sem remuneração, 

demissão injusta, assédio sexual e poder, etc. 

★A consulta é destinada para estranjeiros e seus apoiadores, de todo Japão. 

★Estarão dispostos advogados fluentes em inglês, e intérpretes de chinês, português e 

espanhol. 

★Prometemos sigilo completo sobre a consulta. 

Data e Horário: 20 de Abril de 2013(sábado) ,14:00~19:00 

Telefone: (Tokyo)  03－6427－5902 

(Osaka)  06－4708－3637 

 

①Telefone para o número acima. 

②Se você entende idioma japonês, comece a consulta. Caso contrário, escolha o idioma de 

preferência para consulta (inglês, chinês, português ou espanhol).  

③Assim que o intérprete atende a sua ligação, comece a consulta. 

④Se o intérprete está ocupado atendendo outra consulta, favor dizer o seu nome e número de 

telefone. Posteriormente o intérprete entra em contato com você. 
  
 

Rêde de Advogados para Trabalhadores Estrangeiros 

É um grupo de advogados que se preocupam com problemas jurídicos de trabalhadores estrangeiros.Este grupo é 

compsto de aproximadamente por 20 advogados, desde Hokkaido até Kyushu. 

URL : http://grb2012.wordpress.com/  

Telefone para consulta:   
03-6427-5902（Escritório de advocacia Akatsuki , com advogado Syoichi Ibusuki ） 

06-4708-3637（Escritório de advocacia Shikata , com advogado Hisanori Shikata ） 

Rêde de Advogados para Estagiários Técnicos Estrangeiros 

É um grupo de advogados que se preocupam com problemas de estagiários técnicos estrangeiros.Mais de 100 

advogados pertencem neste grupo, cobrindo todo o Japão, e têm se empenhado em muitos julgamentos.  

URL: http://kenbenren.exblog.jp/i5/  

Telefone para consulta:   
03-6427-5902（Escritório de advocacia Akatsuki , com advogado Syoichi Ibusuki） 

096-322-2515（Escritório de advocacia Kumamoto Chuo, com advogado Nobukatsu Onodera） 

052-414-5901（Escritório de advocacia Lavida , com advogada Kyoko Osaka） 

Instituição de Pesquisa Migant 

É um grupo de advogados, pesquisadores, membros de sindicatos de trabalho, intérpretes, 

que se preocupam com problemas jurídicos de estrangeiros, principalmente problemas de trabalho. Principais 

áreas de atividade são Osaka e Nagoya. 

URL: http://migrant-worker.org/  

Telefone para consulta:   
06-4708-3637（Escritório de advocacia Shikata , com advogado Hisanori Shikata ） 


