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4 Perguntas diversas relacionadas à permanência no país 

Com o intuito de atender às diversas consultas sobre os procedimentos para a entrada e permanência no país, 

entre outras, o Departamento de Imigração possui em seus escritórios regionais de Sendai, Tóquio, Yokohama, 

Nagóia, Osaka, Kobe, Hiroshima e Fukuoka o “Centro de Informações Gerais sobre Permanência de 

Estrangeiros”. No Centro, os estrangeiros são atendidos no balcão ou por telefone, não apenas em japonês 

como também em idiomas estrangeiros (inglês, coreano, chinês, espanhol e outros). 

Já os escritórios regionais de Sapporo, Takamatsu e Naha, dispõem de atendentes que prestam 

esclarecimentos às pessoas que comparecerem nos escritórios ou por telefone. Solicitamos que os 

interessados sintam-se à vontade para utilizarem deste serviço. 

 
Código 

Postal 
Endereço Telefone 

Centro de 
Informações 
Gerais sobre 
Permanência 
de 
Estrangeiros 

Sendai 〒983-0842 
1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, 

Miyagi-ken 

0570-013904  

(No caso de IP, PHS 

ou do exterior : 

03-5796-7112) 

 

Dias de semana, das 

8 :30h às 17 :15h 

Tóquio 〒108-8255 5-5-30, Konan, Minato-ku, Tóquio 

Yokohama 〒236-0002 
10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, 

Yokohama-shi Kanagawa-ken 

Nagóia 〒455-8601 
5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, 

Aichi-ken  

Osaka 〒559-0034 1-29-53, Nanko-kita, Suminoe-ku, Osaka-shi 

Kobe 〒650-0024 29, Kaigan-doori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken 

Hiroshima 〒730-0012 
2-31, Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, 

Hiroshima-ken 

Fukuoka 〒812-0003 

778-1, Shimousui, Hakuta-ku, Fukuoka-shi, 

Fukuoka-ken Dentro do Terminal 3 - Linhas 

domésticas do Aeroporto de Fukuoka 

Escritórios 
com 
atendentes 

Sapporo 〒060-0042 
12-chome Odori Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, 

Hokkaido 

Takamatsu 〒760-0033 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken 

Naha 〒900-0022 1-15-15, Higawa, Naha-shi, Okinawa-ken 

Extraído da home page do Departamento de Imigração 

Além dos escritórios acima citados, o Departamento de Imigração estabelece, em cooperação com guichês de 

consultas de entidades públicas regionais, um Centro de Assessoria do tipo One Stop Service para dar 

assessoria necessária no cotidiano dos estrangeiros residentes, como procedimentos administrativos dos 

trâmites de controle de imigração, ou fornecer informações da vida cotidiana em geral.  

Aqui também, os estrangeiros são atendidos no balcão ou por telefone, não apenas em japonês como também 

em idiomas estrangeiros (inglês, chinês e outros). 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/pt/a/index.html
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 Endereço Telefone Idiomas de atendimento 

Centro de Apoio e 
Assessoria Geral 
a Estrangeiros 

〒160-0021 

2-44-1, Kabuki-cho, 
Shinjuku-ku, Tóquio 
Centro de Saúde de Tóquio 
Hygeia, 11º andar 
Dentro do Shinjuku Tabunka 
Kyosei Plaza 

TEL 

03-3202-5535 

TEL/FAX 

03-5155-4039 

Inglês, chinês (segunda a sexta (exceto 
segundas e quartas quartas-feiras) 
Português (quintas e sextas) 
Espanhol (segundas e quintas) 
Indonésio (terças) 
Vietnamita (sextas) 
Bengali (terças e quartas (exceto 
segundas e quartas quartas-feiras)) 

Centro de 

Assessoria Geral 

a Estrangeiros de 

Saitama 

〒330-0074 

5-6-5,, Kitaurawa, Urawa-ku,  
Saitama-shi, Saitama-ken 
Prédio Conjunto do Governo 
de  
Saitama em Urawa, 3º andar 

TEL  

048-833-3296 

FAX 

048-833-3600 

Assessoria e fornecimento de informações 
sobre trâmites de desembarque e 
permanência no país  
Português 
(segundas, quartas e sextas-feiras) 

Assessoria e fornecimento de 
informações sobre trabalho aos 
estrangeiros 
 
Inglês, português, espanhol, chinês, 
coreano, tagalo, tailandês, vietnamita 
(terças)  

Fornecimento de serviços relacionados à 
vida cotidiana em geral 
Inglês, português, espanhol, chinês, 
coreano, tagalo, tailandês e vietnamita 
(atendimento ordinário)  

Centro One Stop 

Service de Apoio 

e Assessoria 

Geral a 

Estrangeiros de 

Hamamatsu 

〒430-0916 

2-1, Hayauma-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 
Create Hamamatsu4º andar 

TEL 

053-458-2170 

FAX 

053-458-2197 

Assessoria e fornecimento de 
informações sobre trâmites de 
desembarque e permanência no país  
Inglês, espanhol e português 
(quartas -feiras) 

Assessoria e fornecimento de 
informações sobre serviços relacionados 
à vida cotidiana em geral 
Inglês (terça a sexta-feira) 
Português (terça a sexta-feira, sábados e 
domingos) 
Chinês (terça-feira) 
Espanhol (quarta-feira) 
Tagalo (quinta-feira) 
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