Visto Específico para Cônjuge de filho de japonês
CÔNJUGE DE NISSEI ‐ YOBIOSE














Passaporte original com validade de mais de 6 meses
Todos os Passaportes anteriores, se tiver
Formulário de Solicitação de Visto somente assinado igual o passaporte
Uma foto 3X4cm nítida, sem óculos recente e com fundo branco. Não pode ser igual ao RG ou ao Pas‐
saporte.
Original ou cópia de todos os Zaryo Card, para as pessoas que entraram no Japão a partir de 2012
Cópia autenticada do RG do solicitante
Cópia autenticada da 2ª via da Certidão de Casamento.
** A certidão deverá ter emissão recente com até 2 meses antes da solicitação do visto
Cópia autenticada do RG do cônjuge descendente;
Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento do cônjuge descendente
 Cópia autenticada da Certidão de Nascimento em Inteiro Teor do solicitante, se os pais casaram
depois do nascimento ou se eles não forem casados
 Cópia simples da Certidão de Nascimento emitido no Consulado Brasileiro no Japão, se nasceu
no Japão
Cópia autenticada do RG ou RNE dos pais japoneses ou certidão de Óbito caso estejam falecidos e não
estejam registrados no Koseki;
*** Cópia autenticada do RG ou certidão de óbito dos pais não descendentes
Cópia autenticada da Certidão de Casamento dos pais caso não tenha registro no Koseki
** Caso não sejam casados apresentar Declaração de convivência marital.
Koseki Tohon ou Koseki no Zenbujikoshomeisho original com validade de 01 ano.
‐ ATENÇÃO: o koseki tipo KAISEI não pode ser utilizado para visto.

Documentos complementares
 Fotos de convivência do casal com familiares (namoro, casamento, festas em geral e etc) identificar
as pessoas nas fotos
 Comprovante de Residência com mesmo endereço em comum (Ex.Conta de luz no nome do mari‐
do e água no nome da esposa)
 Correspondência: Cartas e cartões de aniversário, Natal trocados entre o casal na época de namoro
e noivado, se tiver
 Carta de convivência assinado pela parte descendente (contando onde, quando e como se conhe‐
ceram, relatar desde a época do namoro, noivado até o casamento)
 Qualquer documento que conter erros de nomes ou datas, ou mesmo na falta de algum dos docu‐
mentos e/ou certidões solicitados, será necessário redigir uma DECLARAÇÃO EXPLICATIVA.

*** TODAS AS CÓPIAS DE DOCUMENTOS DEVERÃO SER NO FORMATO PADRÃO DE A4 (CÓPIAS
AUTENTICADAS) PADRONIZAÇÃO FEITA POR CONSULADO JAPONES. ***
P.S ‐ CONJUGE DE OUTRAS NACIONALIDADES, FAVOR APRESENTAR DOCUMENTOS DA LISTA DE CONJUGE COM EXIGIBILIDADE

YOBIOSE – GARANTIDOR CONJUGE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CONJUGE NO JAPÃO (validade de 03 meses)



Cópia simples de todos os Passaportes (todas as páginas com dados pessoais, assinatura, vistos, se‐
los de entrada e saída, etc.)
Cópia simples legível do Zairyu Card (frente e verso)



Carta de Garantia (Mimoto) somente assinado igual ao passaporte ‐ original



Atestado de Residência (SETAI ZEN IN NO JYUMINHYO) ‐ original



Atestado de Trabalho (Zaishoku Shomeisho) ‐ original



Comprovante de renda: 03 últimos Holerites originais



GUENSEN CHOUSYUHYOU (Comprovante de Rendimento Anual)



SHOTOKU KAZEI SHOMEISHO original (Documento detalhado s/a renda e deduções do contribuin‐
te)



NOZEI SHOMEISHO original (Comprovante de quitação do Imposto Municipal)



Endereço completo e número do telefone fixo ou celular



Contrato Provisório de Trabalho "Koyonaiteisho" para o requerente



Observação: Caso necessário, outros documentos poderão ser solicitados pelo consulado

*** TODAS AS CÓPIAS DE DOCUMENTOS DEVERÃO SER NO FORMATO PADRÃO DE A4 (CÓPIAS AU‐
TENTICADAS) PADRONIZAÇÃO FEITA POR CONSULADO JAPONES. ***

OBS: Não autenticamos documentos.
MAIS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DA ANÁLISE DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO.

