Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(1) Formulário de Pedido de Passaporte

1 via

 Há formulários para passaporte com validade de 10 anos e de 5 anos
Pessoas menores de 20 anos: deverão requerer o passaporte com a validade de 5 anos
Pessoas acima de 20 anos: poderão requerer o passaporte com a validade de 10 anos ou 5 anos
 Preencher o formulário com caneta preta, não dobrar o formulário e não ultrapassar os quadrados
 Informar no formulário: dados de parente residente no Japão (nome, endereço, telefone e relação
com o requerente)
(2) Fotografia

1 via

Tamanho da Fotografia 45 ㎜ X 35 ㎜
Tamanho do Rosto
34 ㎜ ±2 ㎜ (da parte superior da
cabeça até o queixo)
Tirar a foto de frente, sem chapéu/óculos/acessórios*, com fundo
claro, sem data, colorida ou preto e branco, com nome no verso e
tirada a menos de 6 meses do requerimento
*normas para a foto em anexo

(3) Passaporte Japonês mais recente
 Apresentar o Passaporte (válido ou expirado)
(1) Se estiver incluído no passaporte do pai ou da mãe, trazer esse passaporte
(4) Documento de Identidade
 Apresentar documento original e cópia simples; ou somente cópia autenticada recente
Apresentar um documento dentre os itens abaixo:
 Cédula de Identidade para Estrangeiro (RNE) expedida pela Polícia Federal (Protocolo de
Recadastramento, em processamento) para japoneses com visto permanente ou temporário
 Cédula de Identidade (RG) para descendentes de japoneses com dupla nacionalidade
 Certidão de Nascimento para crianças que não possuem cédula de identidade
 Documento oficial expedido pelo governo japonês (carteira de motorista etc.) para japoneses
com visto de turista
(5) KOSEKI TOHON ou ZENBUJIKO SHOMEISHO
1 via original expedido com conteúdo recente, dentro de 6 meses, antes da data do requerimento
 Em casos de emissão do passaporte dentro da validade do atual, e não havendo alterações no nome
ou domicílio registrado, a apresentação do Koseki Tohon é isenta

