
 

 

 

Guia Multilíngüe de Informações Cotidianas 
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 Retorno ao início do B Vistos de permanência 

2 Renovação do período de permanência, alteração do visto de permanência, 

solicitação de autorização para residência permanente, autorização de 

exercício de atividades fora do âmbito do visto, autorização de reentrada 

no país e obtenção do visto de permanência 

2-8 Obtenção do visto de permanência 

Para que crianças nascidas no Japão, mas que não possuam nacionalidade japonesa, possam permanecer no 

país, é preciso solicitar o seu visto de permanência, dentro de 30 dias a contar da data do nascimento, perante 

o Escritório Regional do Departamento de Imigração. 

Contudo, não há necessidade de requerer o visto para a criança, caso ela venha a deixar o país dentro de 60 

dias. 

Documentos necessários 
Onde apresentá-los / 

Onde obter esclarecimento 

Prazo para o 

requerimento 

Taxa de 

serviço 

1. Requerimento de autorização 
para concessão do visto de 
permanência. 

2. Certidão de nascimento, 
Caderneta de saúde da mãe e 
do bebê (Boshi Kenko 
Techo), etc. 

3. Passaporte e cartão de 
permanência, etc. dos pais 
da criança. 

4 Carta de garantia 
  etc. 

Apresentação dos documentos:  

No Escritório Regional do 

Departamento de Imigração mais 

próximo de sua residência. 

 

Consultas: 

 No Escritório Regional do 

Departamento de Imigração mais 

próximo de sua residência ou no Centro 

de Informações Gerais sobre 

Permanência de Estrangeiros 

(Refira-se o item 4 Perguntas diversas 

relacionadas à permanência no país). 

Dentro de trinta dias, a 

contar da data do 

nascimento da criança. 

(Procedimento 

dispensado quando a 

criança for deixar o país 

dentro de sessenta 

dias). 

Gratuito. 

Para filhos de residentes permanentes especiais, deve-se entregar o requerimento de permissão para 

residência permanente na prefeitura ou subprefeitura do local de residência dentro de 60 dias após o 

nascimento. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/b/04.pdf
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Fonte: Ministério da Justiça, Requerimento de autorização para concessão do visto de permanência) 

 

Amostra 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html

