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B Vistos de permanência 
 Retorno ao início do B Vistos de permanência 

 

AO ENTRAR NO JAPÃO 

Quando for permanecer no Japão 

Serão verificados 
1 

o visto de permanência e 
2-1 

o período de permanência  constantes no passaporte 

No Japão, 

conforme o tipo do visto de 

permanência (28 tipos, no 

total) 

a permissão ou não do exercício de atividade 

profissional e o prazo de permanência são 

determinados 

(1) Visto de permanência que permite o exercício de atividade profissional ... 18 

tipos. 

(2) Visto de permanência que proíbe o exercício de atividade profissional ... 5 
tipos 

(3) Visto de permanência cuja permissão ou não do exercício de atividade 

profissional depende do teor da autorização concedida ... 1 tipo. 

(4) Visto de permanência cuja concessão é baseada na identidade ou posição 

ocupada (sem limitação quanto à atividade profissional) ... 4 tipos. 

 Nessas situações, durante 

a permanência no país 

 

Documentos requeridos 
O que fazer? 

Quando? 
Onde? 

Para provar que pode exercer 

atividade profissional 

1. Requerimento do Certificado de 

Habilitação para Exercício de 

Atividade Profissional. 

2. Passaporte ou o comprovante do 

visto de permanência 

3. Cartão de permanência ou o 

certificado de residente permanente 

especial 

4. Documento de autorização para 

exercício de atividade profissional 

fora do âmbito do visto de 

permanência (Caso tenha obtido a 

autorização para exercício de 

atividade profissional fora do âmbito 

do visto de permanência) 

Entre outros. 

* Pagamento da taxa de 900 ienes na 

entrega do Certificado (selo do 

imposto)* Pagamento da taxa de 680 

ienes na entrega do Certificado 

(selo do imposto) 

 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento  

de Imigração 

3 

Dar entrada no 

requerimento do  

Certificado de Habilitação 

para Exercício de Atividade 

Profissional 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html
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Nessas situações, durante 

a permanência no país 

Documentos requeridos O que fazer? 

Quando desejar obter 

rendimentos através de 

atividades não previstas no 

visto de permanência que lhe 

foi concedido. 

1. Requerimento do Certificado de 

Habilitação para Exercício de 

Atividade Profissional.  

2. Documentos que esclarecem o teor da 

atividade relacionada ao Requerimento 

do Certificado de Habilitação para 

Exercício de Atividade Profissional.  

3. Passaporte ou o comprovante do visto 

de permanência. 

4. Cartão de permanência. 

Entre outros.  

*Serviço gratuito. 

 

2-6 

Requerer a autorização 

para exercíio de atividade 

profissional fora do âmbito 

do visto. 

Para renovar o prazo de 

permanência no país. 

1. Requerimento de autorização para 

renovação do visto de permanência.  

2. Foto 

3. Documentos de acordo com o conteúdo 

das atividades no Japão  

4. Passaporte ou o comprovante do visto 

de permanência.  

5. Cartão de permanência ou o certificado 

de residente permanente especial  

6. Autorização para exercício de atividade 

fora do âmbito do visto de permanência. 

(Caso tenha obtido a autorização para 

exercício de atividade profissional fora 

do âmbito do visto) 

7. Carta de garantia 

Entre outros. 

* Pagamento da taxa de 4.000 ienes ao 

obter a autorização (selo do imposto). 

 

Nos 

Escritórios 

Regionais do 

Departamento  

de Imigração  

2-2 

Requerer a renovação do 

visto de permanência. 

A partir de3 meses antes 

do vencimento do  visto 

de  permanência 

Ao ultrapassar o prazo 

de validade do visto, 

mesmo que por um único 

dia. 

2-3 

Permanência 

ilegal 

Para alterar o tipo do visto de 

permanência 

1. Requerimento de autorização para 

alteração do tipo de visto de 

permanência. 

2. Foto 

3. Documentos de acordo com o conteúdo 

das atividades no Japão  

4. Passaporte ou o comprovante do visto 

de permanência .  

5. Cartão de permanência ou o certificado 

de residente permanente especial. 

6. Autorização para exercício de atividade 

fora do âmbito do visto de permanência. 

(Caso tenha obtido a autorização para 

exercício de atividade profissional fora 

do âmbito do visto) 

7. Carta de garantia 

Entre outros. 

* Pagamento da taxa de 4.000 ienes ao 

obter a autorização (selo do imposto). 

 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento  

de Imigração 

2-4 

Requerer a alteração do 

visto de permanência 

A partir do momento em que surgir uma razão 

plausível para a alteração e antes do 

vencimento da validade do visto de 

permanência. 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento  

de Imigração  Será 

caracterizado 

como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando? 

 

Onde? 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html
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Nessas situações, durante 

a permanência no país 

Documentos requeridos O que fazer? 

Caso deseje residir 

permanentemente no Japão  

Para obter esta autorização, é preciso 

atender a alguns requisitos. 

* Pagamento de 8.000 ienes ao obter a 

autorização (selo do imposto). 

 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento 

de Imigração  

2-5 

Requerer a autorização de 

residência permanente  

Para sair temporariamente do 

Japão 

1. Requerimento de autorização de 

reentrada no país.  

2. Passaporte. 

3. Cartão de permanência ou o 

certificado de residente 

permanente especial 

* Ao obter a autorização:  

Taxa de 3.000 ienes  

(para autorização única), ou  

Taxa de 6.000 ienes 

(para autorização múltipla). 

 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento 

de Imigração  

2-7 

Requerer a autorização de 

reentrada (autorização  

única) 

Dentro do período de validade do 

visto de permanência, antes do 

vencimento do mesmo. 

2-7 

Requerer a autorização de 

reentrada (autorização 

múltipla) 

Para obter visto de 

permanência para criança 

nascida no Japão 

1. Requerimento de autorização para 

obtenção do visto de permanência. 

2. Certidão de nascimento, Caderneta 

de saúde da mãe e do bebê (Boshi 

Kenko Techo), etc.  

3. Passaporte ou cartão de 

permanência 

4. Carta de garantia 

  etc.  

 

Nos Escritórios 

Regionais do 

Departamento 

de Imigração  

2-8 

Requerer a autorização 

para obtenção do visto de 

permanência 
Dentro de trinta 

dias, a contra 

da data do 

nascimento  

Onde? 

<Reentrada considerada> 

1 Passaporte 

2 Cartão de permanência ou o 

certificado de residente permanente 

especial 

Quando? 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html

