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Visto Específico para Neto de japonês  

SANSEI 

 
 Passaporte com validade mínima de 6 meses;  

 Apresentar todos os Passaportes anteriores, se tiver;  

 Formulário de Solicitação de Visto somente assinado igual o passaporte.   

 Para menores de 18 anos, assinatura do responsável, mais a cópia autenticada do RG do res-

ponsável;  

 Uma foto 3x4cm nítida, recente sem óculos e com fundo branco.  

 Não pode ser igual ao RG ou ao Passaporte e sem óculos;   

 Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal;  

 Atestado de Antecedentes Criminais da Polícia Civil;  

 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 Certidão de Nascimento;  

 Cópia autenticada da Certidão de Nascimento em Inteiro Teor do solicitante, se os pais casaram 
depois do nascimento ou perto do nascimento e 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 dos pais  

 Cópia autenticada da Certidão de Casamento dos pais.   
 Declaração de convivência marital caso não sejam casados.   

 Cópia autenticada da Certidão de Nascimento do pai ou da mãe parte do descendente de japonês  

 Cópia autenticada do RG ou RNE dos avós ou certidão de Óbito caso estejam falecidos.  

 Cópia autenticada da Certidão de Casamento dos avós.  

 Koseki Tohon ou Koseki no Zenbujikoshomeisho original com validade de 01 ano.  - ATENÇÃO: o koseki 

tipo KAISEI não pode ser utilizado para visto.  

  

*** NOVA PADRONIZAÇÃO SOLICITADO PELO CONSUL JAPONES, TODAS AS CÓPIAS DE  

DOCUMENTOS DEVERÃO SER NO FORMATO PADRÃO DE A4 (CÓPIAS AUTENTICADAS) ***  

Documentos complementares  

 Fotos de convivência com familiares antigas e atuais caso seja sansei mestiço (aniversários, Natal, Ano 

Novo, viagens, festas em geral e etc) identificar as pessoas nas fotos  

 Qualquer documento que conter erros de nomes ou datas, ou mesmo na falta de algum dos documen-

tos e/ou certidões solicitados, e se data de nascimento for perto do casamento dos pais será necessário 

redigir uma DECLARAÇÃO EXPLICATIVA.    

  

              OBS: Não autenticamos documentos.   

MAIS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS NO DECORRER DA ANÁLISE DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 


