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FICHA DE  INFORM AÇÕE S D O PASSAGEIRO

Nome completo 

Outros nomes ( Incluindo qualquer outro nome pelo qual é ou foi conhecido ) 

Nome anterior, de solteira ( Se tiver ) Nome do pai 

Nata de nascimento 

          /    /
Sexo Estado civil Nome da mãe 

 : FPC : .G.R

Cidade de Nascimento  ) revit eS ( roiretna edadilanoicaN edadilanoicaN odatsE

Profissão Cargo 

Endereço residencial Número

Complemento C.E.P. Bairro Cidade Estado 

Telefone residencial  liaM-e raluleC

Nome da empresa onde trabalha ou escola onde estuda 

Endereço Telefone 

Número do  passaporte Local de emissão Data de emissão 

          /    /
Válido até 

          /    /
Outro passaporte Local de emissão Data de emissão 

          /    /
Válido até 

          /    /
Programa de milhas – Cia, Tipo, Número Visto americano – Local de emissão / Data / Validade 

IMPORTANTE : Para providências de visto do Japão, favor preencher o verso 
Observações

As informações aqui fornecidas serão utilizadas somente para providências dos serviços solicitados, tais como, vistos consulares,
seguros de viagem, formulários de imigração. Etiquetas de bagagem etc. 
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Informações complementares para o visto do Japão 
Outros endereços residenciais, além do já informado 

Data e duração das estadias anteriores no Japão 

Alguma vez voltou do Japão com ajuda do governo ? 

Em caso afirmativo, quando ? 

Profissão / ocupação do(a) conjugeou dos pais se o(a) solicitante for menor de idade 

Nome e endereço dos hotéis onde vai se hospedar 

Garantidor ou referência no Japão ( Favor preencher os dados do garantidor ou da pessoa a ser visitada no Japão ) 

Nome : Telefone : 

Endereço : 

Data de nascimento : Sexo :   Masculino      Feminino

Relação com o solicitante : 
   
Profissão/Ocupação : 

Nacionalidade e status de imigração : 

Observações e circunstâncias especiais, se tiver  ( * ) 
:

   

Você já : 
Cometeu algum crime ou delito em algum pais ? Sim      Não   

 Foi condenado(a) a prisão por 1 ano ou mais em algum país ? ( ** ) Sim      Não   

Foi deportado ou retirado do Japão, ou de algum país, por estadia além do prazo do seu visto, por 
violar alguma lei ou regulamento ? Sim      Não   

Foi condenado(a) por violar alguma lei ou regulamento de algum país, no que se refere ao controle de 
narcóticos, maconha, ópio, estimulantes ou substâncias psicotrópicas ? Sim      Não   

Se envolveu com prostituição,com intermediação ou solicitação de prostituta para outras pessoas, com 
prestação de lugar para prostituição, ou qualquer outra atividade ligada diretsamente à prostituição ? Sim      Não   

 Cometeu trafico de pessoas ou incitou ou ajudou alguém a cometer tal delito ? Sim      Não   
( * )   Não é obrigatório preencher. 
( ** ) Favor assinalar “Sim”, se você tiver recebido alguma sentença, mesmo que a pena tenha sido suspensa 

Se você respondeu “Sim” para alguma das questões acima, favor especificar os detalhes relevantes : 

Declaro que as informações acima são verdadeiras. 
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