Visto Específico para Cônjuge de Filho de japonês
(com Certificado de Elegibilidade)









Passaporte original com validade de mais de 6 meses
Passaportes vencidos, se tiver
Formulário de Solicitação de Visto somente assinado igual o passaporte
Uma foto 3X4cm nítida, recente, sem óculos e com fundo branco
Certificado de Elegibilidade (Zairyu Shikaku Nintei Shomeisho) original ‐ validade de 90 dias
Cópia autenticada do RG ou RNE do solicitante
Cópia autenticada do RG ou RNE do cônjuge descendente de japonês
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 simples de todos os passaportes (todas as páginas com dados pessoais, assinatura, vistos, per‐
missão de reentrada, selos de entrada e saída, etc.) do cônjuge descendente de japonês
Cópia simples de todos os Zairyu Card (frente e verso)do cônjuge descendente de japonês
Endereço completo e telefone do Japão da pessoa que pediu a eligibilidade. Se foi o próprio marido
que tirou enquanto estava lá, qual era o endereço e telefone dele na época
Data pretende viajar

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 marido e
água no nome da esposa)
 Carta de Convivência (Colocar onde, quando e como se conheceram e contar resumidamente desde a
época que se conheceram até os dias de hoje)
Observações:
O Certificado de Elegibilidade é um documento emitido pelo Departamento de Controle de Imigração
do Ministério da Justiça para ser apresentado no momento da solicitação do visto japonês no Brasil e no mo‐
mento do desembarque. A solicitação do Certificado de Elegibilidade pode ser feita por um procurador (pa‐
rente do solicitante) residente no Japão.
ATENÇÃO: Poderão ser solicitados mais documentos ao decorrer da análise do processo de solicitação.

*** 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.

