PASSAPORTE JAPONÊS
Documentos necessário para solicitar o passaporte japonês:
1)
2)
3)
4)
5)

Formulário de pedido de passaporte (1via)
Koseki Tohon ou Zembujiko Shomeisho
Documento de identidade
Fotograia
Passaporte japonês mais recente

1) FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PASSAPORTE ( Uma Via)
1. Há formulários para passaporte com validade de 10 anos e de 5 anos.
2. [Pessoas menores de 20 anos] - Poderão requerer o passaporte com a validade de 5 anos.
3. [Pessoas acima de 20 anos ] - Poderão requerer o passaporte com a validade de 10 anos ou 5 anos.
4. Preencher o formulário com a CANETA PRETA. A leitura do formulário será feita por aparelho, por
isso EVITE DOBRÁ-LO.
5. Riscar com linhas duplas as partes do formulário a serem corrigidas. Não poderá ser corrigida a
assinatura na coluna “Shojinin-jisho”, debaixo da fotografia no anverso (na frente) do formulário.
6. Não se esqueça das referências da pessoa residente no Japão, para casos de emergência.
Modelos de formulários:
1. Frente( Clique aqui)
2. Verso (Clique aqui)
3. Lista de letras Latinas sistema Hepburn (clique aqui)

2) KOSEKI TOHON OU ZENBUJIKO SHOMEISHO
Documentos necessários:
1. Original e cópias simples.
2. Expedido dentro de 6meses, antes da data do requerimento.
1.Expedido com conteúdo recente, dentro de 6 meses, antes da data do requerimento
2.Uma via do Koseki Tohon, em caso de as pessoas, que estejam no mesmo Koseki
Tohon, requererem juntas ao mesmo tempo.
3.O Koseki Tohon pode ser abreviado, caso não haja alterações sobre o nome ou
domicílio registrado, dentro da validade do passaporte

3) DOCUMENTO DE IDENTIDADE
Documentos necessários:
1. Original e Cópia Simples
2. Ou cópia autenticada recente de 6meses
1.Cédula de Identidade para Estrangeiro expedida pela Polícia Federal(Protocolo de
Recadastramento, em processamento)(Japoneses com visto permanente ou temporário).
2.Cédula de Identidade expedida pela SSP(Descendentes de japoneses com dupla
nacionalidade).
3.Certidão de Nascimento(Crianças que não possuem cédula de identidade).
4. Documento oficial expedido pelo governo japonês, como: carteira de motorista etc.
(Japoneses com visto de turista)

4) FOTOGRAFIA
Documentos necessários
1. 2 vias
2. Tirada a menos de 6 meses antes da data do requerimento.
1.Fotografias sem bordas, com os seguintes
padrões
(Tamanho da Fotografia) 45mm X 35mm (Tamanho
do Rosto) 34mm ±2mm entre a parte superior da
cabeça e o queixo.
2.(Espaço entre a parte superior da cabeça e a
borda da foto) 4mm±2mm
3.De frente, sem chapéu, com fundo claro, e sem
data.
4.Pode ser colorida ou preto e branco, com o nome
no verso.
IMPORTANTE: "FOTOGRAFIAS QUE NÃO SERÃO ACEITAS"

1. Desfocadas, descoradas, riscadas, sombreadas.
2. Embaçadas, linhas serrilhadas(ziguezague), borradas, deformadas.
3. Com uso de enfeites exagerados, que escondam a cabeça e o rosto, como óculos escuros,
máscara, chapéu, etc.
4. Com cabelos, molduras de óculos ou reflexos dos óculos cobrindo os olhos.
5. Com o rosto diferente do aspecto corriqueiro.

5) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA :
Documentos necessários
1. 1 via
2 . Original, o mais recente possível.
Recibo de conta de luz, gás, água, telefone etc; extrato bancário, boleto
bancário, IPVA, contrato de locação de imóvel, atestado com residência etc.

6) PASSAPORTE JAPONÊS MAIS RECENTE
Apresentar o passaporte válido ou expirado
1.Se estiver incluido no passaporte do pai ou da mãe trazer esse passaporte.
2.Não será necessária a apresentação , para as pessoas de dupla nacionalidade (nascidas no
Brasil), que estejam fazendo a solicitação pela 1º vez.
3.No caso de perda de passaporte válido, o requerente deverá comparecer pessoalmente ao
consulado e será necessário apresentação dos seguintes documentos: o formulário “Funshitsu
Ippanryoken Todokedesho”,
4. Boletim de Ocorrência Policial e Koseki Tohon.
Consulado Geral do Japão em São paulo
Endereço:
Avenida Paulista, 854 3o andar Bela Vista
CEP: 01310-913 São Paulo SP
5 minutos a pé da Estação Brigadeiro (Metrô - Linha Verde)
TEL: (11) 3254-0100 / FAX: (11) 3254-0110
Email: consuladogeraldojapao@arcstar.com.br

