RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
VISTO JAPONÊS NISEI
Para retirar seu visto japonês, será necessário você providenciar alguns documentos. Abaixo
informamos todos os documentos necessários para apresentar no consulado japonês para retirada do
visto de sansei. Confirme com seu atendente quais documentos melhor se aplicam ao seu caso.
Documentos de porte obrigatório:















Passaporte;
Formulário;
01 fotos 3x4 (com fundo branco);
Cópia de CPF, RG e Comprovante de Endereço (cópia autenticada);
Cópia de CPF, RG e Comprovante de Endereço dos pais (cópia autenticada);
Comprovante de pagamento do visto;
Certificado de Elegibilidade (expedido pelo Ministério da Justiça no Japão);
Certidão de nascimento (cópia autenticada);
Certidão de nascimento dos pais (cópia autenticada);
Certidão de casamento dos pais (cópia autenticada);
Comprovante de pagamento do visto;
Kosiki Tohon – Original;
Contrato de Trabalho;
A) Se o garantidor reside no Japão:
Carta de Garantia (original);
Atestado de emprego – Zaishokushomeisho (original);
Atestado de residência – Juminhyo (original);
Cópia simples do cartão de permanência (frente e verso);
Se estrangeiro - Cópia do passaporte (páginas com foto, dados pessoais, assinaturas, vistos),
se estrangeiro
Um dos comprovantes de renda (original e cópia simples) abaixo:
- Gensenchoshuhyo;
- Shotokushomeisho;
- Kakuteishinkokusho;
- Holerites (3 últimos meses);

B) Se o garantidor entra no Japão junto com o solicitante:
Carta de Garantia (original);
Cópia do passaporte (páginas com foto, dados pessoais, assinaturas, vistos);
Um dos documentos abaixo (original e cópia simples):
- Contrato provisório de trabalho;
– Koyonaiteisho (original);
- Atestado de Emprego (original), via recente (caso o garantidor esteja de férias);

Documentos mais importantes à entregar (junto com os documentos acima citados) na
embaixada:







Declaração de imposto de renda pessoa física;
Extratos bancários pessoa física dos últimos 03 meses;
Contracheque ou pró-labore dos últimos 03 meses;
Declaração de imposto de renda pessoa jurídica (p/ empresários somente);
Contrato Social da empresa (p/ empresários somente);
Cópia do passaporte ou dos documentos pessoais (quando o financiador da viagem não estiver
presente por não ser o requerente);
 Declaração de financiador (quando aplicável);

