Visto para Cônjuge Nisei
(Destinado aos requerentes residentes com documentos emitidos em na região de atendimento do respectivo consulado)
※ Apresentar todos os documentos em formato A4, sem impressão no verso (via de regra, não serão aceitos
documentos em impressão frente e verso)

Sem o Certificado de Elegibilidade
1. Passaporte válido
2. Formulário de Pedido de Visto para entrar no Japão
3. Uma foto 3 x 4cm (nítida, recente, fundo branco)
4. Carteira de identidade do solicitante (original e cópia) ou cópia autenticada
5. Koseki Tohon (original - com validade de até um ano), constando o registro do casamento do casal e a cópia
autenticada da certidão de casamento.
6. Print da reserva da passagem aérea
Observação: Será necessário que o solicitante tenha como fiador, o cônjuge ou um parente no Japão, que deverá
apresentar os seguintes documentos:
- Carta de garantia original (download em português e japonês)
- Comprovante de renda (original e cópia)
- Atestado de emprego
- Atestado de registro de estrangeiro e cópia do passaporte (se o fiador for estrangeiro)
- Atestado de residência (se o fiador for japonês)
7. O fiador deverá ser, em princípio, o cônjuge japonês. Caso o cônjuge não possa comprovar rendimentos no Japão, o
fiador poderá ser um parente próximo, residente no Japão, o qual deverá anexar aos seus documentos, a Carta de
Garantia do cônjuge.
8. O casal deverá viajar junto (será necessário apresentar a cópia da passagem aérea de ambos), ou o cônjuge japonês
deverá estar no Japão antecipadamente.

Com o Certificado de Elegibilidade
1. Passaporte válido
2. Formulário de Pedido de Visto para entrar no Japão
3. Uma foto 3x4cm (nítida, recente, fundo branco)
4. Certificado de Elegibilidade (original e cópia)
5. Cópia autenticada da carteira de identidade do requerente
6. Cópia autenticada da certidão de casamento
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