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As pessoas sujeitas ao novo sistema de controle de perman ncia ser o os estrangeiros 

neste pa s por m dio ou longo per odo (Doravante, os  residentes de m dio-longo per odo 
de perman ncia ). Concretamente, os que n o correspondem a nenhum dos seguintes 
casos de 1 at  6.

1. A quem o prazo de permanência foi determinado por 3 meses ou menos.

período”.

4.  A quem foi determinada por decreto do Ministério da Justiça a 
(*1)

5. Ao residente permanente especial.
(*2)

As pessoas com visto de m dia e longa perman ncia que ser o adequadas a este 
sistema, s o por exemplo as pessoas casadas com japoneses ou descendentes de 
japoneses (com o visto de  Nihonjin no Haigushato (c njuge de japoneses e outros)  
ou  Teijusha (residente de longo prazo) ), pessoas que trabalham em empresas (com 
visto de:  t cnicos  ou  conhecimentos da humanidade/servi os internacionais  e 
outros),  aprendiz t cnico, bolsistas e pessoas com visto permanente. As pessoas que 
permanecer o por um curto per odo no Jap o, com o objetivo de turismo n o ser o 
adequadas.

(*1)  A diretriz do Minist rio da Justi a especifica funcion rios do escrit rio japon s da Associa  o de 
Rela  es do Leste Asi tico e da Miss o Geral Permanente da Palestina no Jap o como do status de 
 Atividades Designadas , bem como as suas fam lias.

(*2)  No sistema de registro de estrangeiros, os imigrantes ilegais tamb m s o adequados ao registro, 
por m no novo sistema de controle de perman ncia eles n o ser o adequados. Os estrangeiros com 
perman ncia ilegal dever o se apresentar o mais r pido poss vel no Escrit rio de Imigra  o mais 
pr ximo para efetuar os procedimentos. Para maiores detalhes veja as  Informa  es de declara  o 
da apresenta  o  descritas na p gina da internet do Departamento de Controle de Imigra  o.
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html)

Quais pessoas serão sujeitas ao novo sistema de controle de 
permanência?
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 Como será o “cartão de permanência”?
O cart o de perman ncia ser  um cart o para os residentes de m dio-longo per odo 
onde constar o dados como permiss o de desembarque, troca da qualifica  o de 

de permiss o referente   perman ncia.

  
registro de todos ou de uma parte dos dados escritos no cart o.

(Frente do cart o)

(Verso do cart o)

(Unidade: mm)

O cartão de permanência possuirá 
“prazo de validade”.

O prazo de validade ser  determinado conforme o seguinte:

Residentes permanentes:
Pessoas com mais de 16 anos de idade
7 anos desde o dia da emiss o.
Pessoas com menos de 16 anos de idade
At  a data de anivers rio de 16 anos de idade.

Outros:
Pessoas com mais de 16 anos de idade
Dia do t rmino do t rmino do per odo de perman ncia

Pessoas com menos de 16 anos de idade
At  o dia mais cedo: dia do t rmino do per odo de 
perman ncia ou o dia do anivers rio de 16 anos

Onde ser  registrado a aplica  o quando solicitar 
a altera  o de qualifica  o de perman ncia ou 
renova  o de prazo de perman ncia.

  Ap s  a s o lic ita  o ,  quando  re c e be r a 
autoriza  o de altera  o ou renova  o ap s 
a solicita  o, ser  emitido um novo cart o de 
perman ncia.

Será emitido um “Cartão de Permanência”.

30

40

5 3

25 3

15 2

1 Foto somente da pessoa solicitante
2 A medida da parte sem as bordas deve satisfazer as medidas 

do desenho acima (a medida do rosto   a medida do topo da 
cabe a (incluindo o cabelo) at  a ponta do queixo)

3 Foto de frente e com a cabe a descoberta (sem chap u, etc.)
4 Foto com fundo sem imagens (sem sombra)
5 Foto clara
6 Foto tirada recentemente, dentro de 3 meses antes do dia 

da apresenta  o

do cart o de perman ncia, ser  necess ria uma foto dentro 
dos seguintes padr es.
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5 anos

5 anos

3 anos

3 anos

1 ano

1 ano

3 meses

6 meses

4 anos e 3 meses

3 anos e 3 meses

2 anos e 3 meses

1 ano e 3 meses

6 meses

4 anos3 anos2 anos1 ano3 meses

O prazo máximo de permanência será 
prolongado para até 5 anos.

Devido ao limite m ximo do per odo de perman ncia se tornar de  5 anos , os per odos 
de perman ncia para cada tipo de visto ser o adicionados conforme descritos a seguir.

Principais vistos
Período de permanência (as letras 

em vermelho indicam os novos 
períodos estabelecidos)

Vistos de trabalho, como:  t cnicas , 
 conhecimentos da humanidade/servi os 

internacionais  e outros
Excluindo  entretimento  e  aprendizagem t cnica 

5 anos, 3 anos, 1 ano, 3 meses *

 Estudante estrangeiro 
4 anos e 3 meses, 4 anos, 3 anos e 3 meses, 

3 anos, 2 anos e 3 meses, 2 anos, 
1 ano e 3 meses, 1 ano, 6 meses, 3 meses *

 Nihonjin no Haigushato (c njuge de japoneses 
e outros) ,  Eijusha no Haigushato (c njuge de 

pessoa com visto permanente e outros) 
5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses

*  Devido   exist ncia de casos cuja previs o de perman ncia desde o in cio   de menos de 3 meses, foi 
estabelecido um novo per odo de estadia de  3 meses . Neste caso, n o ser  adequado ao novo sistema 
de controle de perman ncia e n o ser  emitido o cart o de perman ncia.

Vistos de trabalho, como: 
 t cnicas ,  conhecimentos 
da humanidade/servi os 
internacionais  e outros

Excluindo  entretimento  e 
 aprendizagem t cnica 

 Estudante estrangeiro 

 Nihonjin no Haigushato 
(c njuge de japoneses e 

outros) ,  Eijusha no Haigushato 
(c njuge de pessoa com visto 

permanente e outros) 
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 Será introduzido o sistema de “Minashi Sainyukoku Kyoka 
(Permissão de reentrada considerada)”
Quando os estrangeiros que possuem o passaporte v lido ou o cart o de perman ncia 
(*1) forem retornar para continuar suas atividades no Jap o dentro de 1 ano ap s a sua 
sa da (*2), como regra n o ser  necess rio obter a permiss o de reentrada no momento 
de sair do Jap o.

Este sistema   chamado de  Minashi Sainyukoku Kyoka (Permiss o de reentrada 
considerada) 

Apresente sem falta o cartão de permanência no momento de sair do país.

As pessoas que sa rem do pa s atrav s do Minashi Sainyukoku Kyoka (Permiss o de 
reentrada considerada), n o poder o prolongar este per odo de validade no estrangeiro. 
Tome cuidado pois se n o retornar dentro de 1 ano ap s a sa da do Jap o (*2), a 
validade do visto ser  anulada.

(*1)  No caso de possuir o passaporte com a descri  o:  o cart o de perman ncia ser  emitida 

perman ncia (veja a p gina 7 para maiores detalhes.), ser  adequado tamb m ao sistema de Minashi 
Sainyukoku Kyoka (Permiss o de reentrada considerada).

(*2)  No caso de atingir o limite do per odo de perman ncia em menos de 1 ano ap s a sa da do pa s, 
retorne ao Jap o at  a data do limite do per odo de perman ncia.

As seguintes pessoas não serão adequadas ao sistema de Minashi Sainyukoku 
Kyoka (permissão de reentrada considerada)

  Pessoa com os procedimentos de anula  o do visto em andamento

  

  Pessoa que recebeu a emiss o do mandato de deten  o

  Pessoa que permanece no pa s com o visto de  atividades espec ficas  e que est  
com a solicita  o do reconhecimento de refugiado em andamento

  Pessoa reconhecida pelo Ministro da Justi a, que possui o risco de prejudicar os 
interesses ou a seguran a p blica do Jap o ou que existe um motivo razo vel 

de entrada e sa da do pa s.

 O limite de validade do período de permissão de reeentrada 
será de “5 anos”
Ap s a data de implementa  o do novo sistema (9 de julho de 2012) o limite do per odo 
de validade da permiss o de reentrada ser  prolongado de  3 anos  para  5 anos . 

O sistema de permissão de reentrada 
mudará.
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Com a introdu  o do novo sistema de controle de perman ncia, o sistema de registro de 
estrangeiro ser  abolido.

visto de meia ou longa permanência possui, será considerado 
como “cartão de permanência” por um período determinado.

registro de estrangeiro  que a pessoa com visto de meia ou longa perman ncia possui, 
ser  considerado como  cart o de perman ncia  por um per odo determinado para os 
procedimentos no Escrit rio de Controle de Imigra  o Regional e os procedimentos 
relacionados ao endere o de moradia nas reparti  es p blicas, por isso continue a 
port -lo at  que seja emitido o cart o de perman ncia. As pessoas com visto de meia 
ou longa perman ncia, poder o fazer a troca pelo cart o de perman ncia no momento 

poder  efetuar a troca quando desejar, num Escrit rio de Controle de Imigra  o Regional.

cartão de permanência
De acordo com o visto que o estrangeiro possui e a sua idade na data da implementa  o 
(dia 9 de julho de 2012), os per odos nos quais o registro de estrangeiro ser  
considerado como cart o de perman ncia, ser o os seguintes:

Tome cuidado pois existem casos em que este per odo   mais curto que o pr ximo 

Pessoas com visto permanente
Pessoas com mais de 

16 anos de idade At  8 de julho de 2015

Pessoas com menos 
de 16 anos de idade

At  o dia mais cedo: dia 8 de julho de 2015 ou o dia do anivers rio de 16 
anos

* 

Pessoas com mais de 
16 anos de idade

At  o dia mais cedo: dia do t rmino de per odo de perman ncia ou o dia 8 
de julho de 2015

Pessoas com menos 
de 16 anos de idade

At  o dia mais cedo: dia do t rmino do per odo de perman ncia, dia 8 de 
julho de 2015 ou o dia do anivers rio de 16 anos

Outros vistos
Pessoas com mais de 

16 anos de idade Dia do t rmino do t rmino do per odo de perman ncia

Pessoas com menos 
de 16 anos de idade

At  o dia mais cedo: dia do t rmino do per odo de perman ncia ou o dia do 
anivers rio de 16 anos

O Sistema de Registro de Estrangeiro 
será abolido.
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Procedimento sobre o novo sistema de controle de permanência.

No porto de entrada e saída do país

No escritório de controle de imigração regional

Na repartição pública

no passaporte, ser  emitido o cart o de perman ncia para as pessoas que 
obtiveram o visto de meia ou longa perman ncia, conforme a permiss o de 
desembarque.

*  A partir de julho de 2012, no in cio da introdu  o do sistema, a emiss o do cart o de 
perman ncia ser  efetuado somente nos aeroportos de Narita, Haneda, Chubu e Kansai. 
Veja a p gina 9 para maiores detalhes.

Exame de autorização de desembarque

Aviso de residência (alteração)

Solicitação da renovação do período de validade de cartão de permanência
(Pessoas com visto de perman ncia ou com menos de 16 anos de idade)

Solicitação da reemissão do cartão de permanência 
(Quando perder, for roubado, estragar, danificar ou sujar notavelmente o 
cart o de perman ncia)

Ao solic itar a altera  o  de  qualifica  o  ou renova  o  de prazo de 
perman ncia, ser  emitido o cart o de perman ncia para os residentes de 
m dio-longo per odo de perman ncia.
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Procedimentos nos portos de entrada e saída

Exame de autorização de desembarque

Nos aeroportos de Narita, Haneda, Chubu e Kansai, al m de se efetuar o carimbo de 

perman ncia para as pessoas que obtiveram o visto de meia ou longa perman ncia, 
conforme a permiss o de desembarque.

Em rela  o aos outros portos de sa da e entrada do pa s, ser  efetuado o carimbo 
de permiss o de desembarque no passaporte e perto do carimbo ter  a seguinte 
descri  o. Neste caso, ap s a pessoa com visto de meia ou longa perman ncia efetuar 

de perman ncia (como regra, ser  enviado pelo Escrit rio de Controle de Imigra  o 
Regional para o seu endere o, via correio).

Em uma parte dos aeroportos tornará possível efetuar a solicitação 

Com a introdu  o do novo sistema de controle de perman ncia, nos aeroportos de 
Narita, Haneda, Chubu e Kansai, onde   emitido o cart o de perman ncia, ser  poss vel 

 Pessoas que entram pela primeira vez no pa s
*As pessoas que entram com a permiss o de reentrada n o s o adequadas.

  Pessoas que receberam o cart o de perman ncia e para as quais foi decidido o visto 
de  Ryugaku (estudo no estrangeiro) 

SAMPLE
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Procedimentos nas repartições públicas

Aviso de residência (alteração)

Pessoas que vieram novamente ao Japão
As pessoas para as quais foi emitido o cart o de perman ncia(*) no porto de entrada e 

no guich  da reparti  o p blica do seu endere o, dentro de 14 dias ap s decidir o seu 
endere o.

(*)  Incluindo as pessoas que possuem a descri  o no passaporte de que  o cart o de perman ncia 
ser  emitido posteriormente . Neste caso, os procedimentos devem ser efetuados com o passaporte 
correspondente.

  Similarmente, novos residentes de m dio a longo prazo que mudaram de status de resid ncia devem 
informar onde vivem.

Pessoas que mudaram de endereço
Quando a pessoa com visto de meia ou longa perman ncia, mudar de endere o, dever  

local para onde se mudou, dentro de 14 dias ap s a mudan a. 

mudança de endereço ao mesmo tempo
Juntamente com a introdu  o do novo sistema de controle de perman ncia, os 
estrangeiros ser o adequados ao Sistema de Registro B sico dos Residentes. 
Concretamente, a adequa  o principal ser  para os estrangeiros que possuem endere o 
e que permanecer o legalmente por mais de 3 meses no Jap o, como as pessoas com 
visto de meia ou longa perman ncia.

de transfer ncia e de mudan a de endere o poder o ser efetuadas de uma s  vez.

procedimentos poder o ser efetuados por um representante atrav s de uma procura  o.
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Procedimentos nos Departamentos de Imigração Regionais

perman ncia. Como regra, um novo cart o de perman ncia ser  emitido no dia em que 

Nos casos de mudan a do sobrenome, nacionalidade ou regi o de moradia, devido ao casamento, ou 

da Justi a no Escrit rio de Controle de Imigra  o Regional dentro de 14 dias.

* Em rela  o ao nome, como regra a descri  o   feita em alfabeto, por m   poss vel expressar 
juntamente o nome em kanji (caracteres corretos). Neste caso tome cuidado pois no caso da 

As pessoas com visto permanente ou com menos de 16 anos de idade e que o dia do anivers rio de 
16 anos de idade estiver dentro do per odo de validade do cart o de perman ncia, devem efetuar a 
solicita  o da renova  o do per odo de validade do cart o de perman ncia no Escrit rio de Controle 
de Imigra  o Regional, antes do t rmino do  per odo de validade.

Al m disso, as pessoas com visto permanente, podem efetuar a solicita  o a partir de 2 meses antes 
do t rmino do per odo de validade, e as pessoas com menos de 16 anos de idade e cujo per odo de 
validade do cart o de perman ncia   o dia de anivers rio de 16 anos, a partir de 6 meses antes do 
dia do anivers rio de 16 anos.

Solicitação da renovação do período de validade de cartão de permanência

fa a a solicita  o da reemiss o no Escrit rio de Controle de Imigra  o Regional.

  No caso de perder, for roubado ou estragar o cart o de perman ncia, efetue a solicita  o da 
reemiss o dentro de 14 dias a partir do dia em que ficou sabendo do fato (no caso de ficar 
sabendo enquanto estava no exterior, a partir do dia da reentrada no Jap o).
(*) No momento de efetuar a solicita  o, no lugar do cart o perman ncia, traga um documento comprovante 

de bombeiros.

  Em casos de ocorr ncia de sujeiras ou danos not veis no cart o de perman ncia, procure efetuar 
a solicita  o da reemiss o o mais r pido poss vel.

    poss vel efetuar a solicita  o da reemiss o quando desejar trocar o cart o, mesmo que n o 
tenha ocorrido sujeiras ou danos not veis no cart o de perman ncia. Por m neste caso ser  
cobrada uma taxa.

Solicitação da reemissão do cartão de permanência 
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Procedimentos nos Departamentos de Imigração Regionais

junto a c pia do cart o de perman ncia. Por m, um novo cart o de perman ncia n o ser  emitido 

 

Quando houver modifica  es na denomina  o e/ou no domic lio da organiza  o (empresa, 
institui  o educativa, etc.)   qual pertence um estrangeiro residente de m dio ou largo prazo 
que tenha permiss o de residente que possa trabalhar ou estudar, como  engenheiro  (exclui-se 
 artista ,  ativista religioso/religiosa  e  jornalista ) ou  estudante , ou quando geram-se situa  es 
como o desaparecimento de tal organiza  o, desligamento (expira  o de contrato) e transfer ncia 

prazo de 14 dias comparecendo pessoalmente em um escrit rio local de imigra  o ou remetendo a 

 

Ao divorciarem-se ou perderem o seu c njuge, os estrangeiros residentes de m dio ou longo prazo 

da Justi a dentro de um prazo de 14 dias comparecendo pessoalmente em um escrit rio local de 

Tais solicita  es e notifica  es (p gina 11) dever o ser em princ pio realizadas pelo pr prio 
interessado apresentando-se em pessoa nos escrit rios regionais de imigra  o. Contudo, menores 
de 16 anos de idade ou aqueles que n o possam comparecer aos escrit rios das autoridades para 
realizarem os tr mites necess rios devido a enfermidades, etc., poder o realizar os tr mites por meio 
de um representante que dever  ser um familiar com o qual est o morando.

Um representante legal ou outra pessoa poder  apresentar estes documentos para fazer as 
solicita  es e notifica  es a pedido do interessado sempre que o diretor regional de imigra  o o 
considere necess rio.

  
diretor regional de imigra  o considere apropriados.

  Advogados ou not rios que efetuam a notifica  o ao diretor regional de imigra  o atrav s do 
colegiado de advogados ou da associa  o de not rios p blicos.

realizados por companheiros de resid ncia ou familiares com os quais o interessado est  morando 
quando o diretor regional de imigra  o o considere apropriado.



13

Procedimentos nos Departamentos de Imigração Regionais

No momento da permiss o de renova  o do per odo de perman ncia, permiss o de 
mudan a do visto, permiss o de visto permanente ou permiss o da obten  o do visto, 

passaporte) para as pessoas de meia ou longa perman ncia.

Estas solicita  es e notifica  es poder o ser feitas em princ pio pelo pr prio interessado 
apresentando-se em pessoa nos escrit rios regionais de imigra  o, mas tamb m por meio de seu 
representante legal. Estes procedimentos tamb m poder o ser realizados pelas seguintes pessoas 
em nome do interessado sempre e quando o diretor regional de imigra  o o considere apropriado.

  
diretor regional de imigra  o considere apropriados.

  Advogados ou not rios que efetuam a notifica  o ao diretor regional de imigra  o atrav s do 
colegiado de advogados ou da associa  o de not rios p blicos.

Al m disso, os familiares ou companheiros de resid ncia com os quais est  morando poder o realizar 

considere apropriado.

Devido a introdu  o do novo sistema de controle de perman ncia, as pessoas das 
institui  es pertencentes que aceitam os estrangeiros, dever o efetuar as seguintes 

As organiza  es que aceitam como empregados a residentes estrangeiros de m dio ou longo prazo 
com resid ncia que os permite trabalhar como  engenheiro  (exclui-se  artista ,  ativista religioso , 

ao Minist rio da Justi a quando iniciem a aceita  o de ditos estrangeiros (contrata  o, toma de 
possess o de um cargo executivo, etc.) o quando do desligamento (demiss o, aposentadoria, etc.) 
dentro de um prazo de 14 dias comparecendo pessoalmente em um escrit rio local de imigra  o ou 

As organiza  es educativas que aceitam estudantes estrangeiros que residem no Jap o com a 
permiss o de resid ncia de estudante dever o notificar o Minist rio da Justi a quando iniciarem 
a aceita  o de tais estudantes (ingresso, incorpora  o, etc.) ou quando do desligamento (sa da, 
expuls o, etc.) dentro de um prazo de 14 dias comparecendo pessoalmente em um escrit rio local 

Al m disso, as organiza  es educativas que aceitam estudantes estrangeiros dever o notificar 
ao Minist rio da Justi a todos os anos a situa  o da aceita  o de tais estudantes no dia 1  de 
maio e no dia 1  de novembro dentro de um prazo de 14 dias comparecendo pessoalmente em 

Imigra  o de T quio.
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Atenção!

De acordo com a introdu  o do novo sistema de controle de perman ncia, ser o estabelecidas 

penais. Com rela  o ao controle do emprego ilegal, o patr o que ilegalmente der emprego a 
trabalhadores incorrer  em delito, mesmo que alegue desconhecimento das atividades contra o 
emprego ilegal.

  

de c njuge por mais de 6 meses sem motivo adequado. (*1)

(*2)

(*1) Mesmo que n o seja reconhecida a atividade de uma pessoa com o status de c njuge, quando 
estiver em meio da media  o sobre a guarda da crian a ou durante o processo de separa  o, 
disputando pela responsabilidade do c njuge japon s e outros, poder  ser considerado como caso 
de exist ncia de  motivos justos . E tamb m, mesmo no caso de permanecer mais de 6 meses sem 
realizar atividades como c njuge, se existir as circunst ncias, como de estar tomando conta ou 

mudan a para um outro tipo de visto.

(*2) 

 motivos justos .

Questão de deporte judicial

  Quando for condenado a mais de pena de pris o por cometer aviso falso, etc.

Disposições penais

  Sobre cada notifica  o  referente aos residentes de m dio-longo per odo, a 
apresenta  o falsa, viola  o da notifica  o, e quanto ao cart o de resid ncia, o 
recebimento, porte, ou apresenta  o que sejam infringentes as regras.
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Será necessário trocar imediatamente o atual cartão de registro 
de estrangeiro para o de permanência?
N o haver  necessidade de trocar para o cart o de perman ncia logo ap s a 
introdu  o do novo sistema de perman ncia (ser  poss vel trocar, caso venha a 
desejar). O atual cart o de registro de estrangeiro que os residentes de m dio-
longo per odo de perman ncia possuem ser  considerado como o de perman ncia 
por um determinado tempo ap s a lei de revis o entrar em vigor.

Sobre a maneira concreta para trocar de cart o (fora os residentes permanentes), 
ser  emitido o novo cart o de perman ncia basicamente na hora de procedimento 
de renova  o de prazo de perman ncia ap s da introdu  o do sistema.

Os residentes permanentes dever o solicitar a troca para o cart o de perman ncia, 
em princ pio, dentro de 3 anos ap s a introdu  o do novo sistema de controle de 
perman ncia. (Para maiores detalhes, veja a p gina 7)

No cartão de permanência emitido para os estrangeiros, haverá 

agora?
O nome no cart o de perman ncia, como regra ser  a descri  o em alfabeto, 
podendo ser expressado juntamente com o nome em kanji. Neste caso, a descri  o 

da faixa dos caracteres corretos (*). Al m disso, n o haver  a descri  o do nome 
usual por n o ser uma informa  o necess ria para o controle de perman ncia.

(*)  No Aviso sobre a descri  o do nome em kanji no cart o de perman ncia e outros, 

Após a introdução do novo sistema de controle de permanência, 

os vários procedimentos e que possui o mesmo efeito que a cópia 
do Juminhyo (cartão de residência)?
Baseada na lei do Registro B sico dos Residentes renovada, ser  confeccionado 
o cart o de residente nos munic pios onde mora, da mesma forma que uma 
pessoa de nacionalidade japonesa, e as pessoas adequadas   emiss o do cart o 
de perman ncia poder o receber a emiss o da c pia do cart o de residente nos 
guich s das reparti  es p blicas.

P R
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Para maiores informações
Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Sapporo 

060-0042 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido TEL 011-261-7502

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Sendai 

983-0842 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi TEL 022-256-6076

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de T quio

108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo

(Setor de exame e controle (reentrada))

(Setor de exame de trabalho)

(Setor de exame de estudantes estrangeiros)

(Setor de exame de treinadores e das pessoas de curta estadia)

(Setor de exame do visto de permanente)

TEL 03-5796-7111

TEL 03-5796-7251

TEL 03-5796-7252

TEL 03-5796-7253

TEL 03-5796-7254

TEL 03-5796-7255

Escrit rio de 
Imigra  o do 
Aeroporto de Narita 

282-0004 1-1 Furugome, Narita-shi, Chiba TEL 0476-34-2222

Escrit rio de 
Imigra  o do 
Aeroporto de Haneda 

144-0041 2-6-4 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo TEL 03-5708-3202

Escrit rio de 
Imigra  o de 
Yokohama 

236-0002 10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa TEL 045-769-1720

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Nagoya 

455-8601 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi TEL 052-559-2150

Escrit rio de 
Imigra  o do 
Aeroporto de Chubu

479-0881 1-1 Centrair, Tokoname-shi, Aichi TEL 0569-38-7410

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Osaka 

559-0034 1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka TEL 06-4703-2100

Escrit rio de 
Imigra  o do 
Aeroporto de Kansai 

549-0011 1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka TEL 072-455-1453

Escrit rio de 
Imigra  o de Kobe 

650-0024 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo TEL 078-391-6377

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Hiroshima 

730-0012 2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima TEL 082-221-4411

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Takamatsu

760-0033 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa TEL 087-822-5852

Departamento de 
Controle de Imigra  o 
de Fukuoka

812-0003 778-1 Shimo-usui, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka TEL 092-623-2400

Escrit rio de 
Imigra  o de Naha 

900-0022 1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa TEL 098-832-4185



Tabela de Correções (Parte inferior da página 9)

Antes da 

correção 
Em uma parte dos aeroportos tornará possível efetuar a solicitação de 
permissão de atividades além da qualificação do visto

Com a introdução do novo sistema de controle de permanência, nos aeroportos de 

Narita, Haneda, Chubu e Kansai, onde é emitido o cartão de permanência, será 

possível efetuar a solicitação da permissão de atividades além da qualificação do 

visto. 

Pessoas que entram pela primeira vez no país

*As pessoas que entram com a permissão de reentrada não são adequadas.  

Pessoas que receberam o cartão de permanência e para as quais foi decidido o 

visto de "Ryugaku (estudo no estrangeiro)" 

Depois da 

correção 
Nos portos e aeroportos de entrada/saída do Japão, será possível solicitar a 
permissão para efetuar atividades além daquelas especificadas na qualificação 
do visto.

As pessoas que se enquadram nos casos mencionados abaixo poderão solicitar a 

permissão para efetuar atividades além daquelas especificadas na qualificação do 

visto nos portos e aeroportos de entrada/saída do Japão. 

Pessoas que entram pela primeira vez no país 

*As pessoas que entram com a permissão de reentrada não se enquadram 

nessa medida. 

Pessoas para as quais foi concedido o visto de "Ryugaku (estudante)" 

*As pessoas para as quais foi concedido o visto de permanência de "3 meses" 

não se enquadram nesta medida. 

 


