
VISTO JAPONÊS - DOCUMENTOS DO FIADOR 
VISITA A PARENTE 

 
ATENÇÃO : OS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEVEM ESTAR EM PAPEL TAMANHO A4 
 

Caso for pais, irmãos ou cônjuge (necessário ser residente no Japão a mais de três meses) 
 
1. Cópia frente/verso da carteira de estrangeiro ( ZAIRYU CARD )  
2. Cópia do passaporte (desde a página 01 até último visto)  
3. Atestado de residência original/recente (validade 03 meses) . Retirar na prefeitura de onde reside 

no Japão – JUMINHYO Completo. Deve conter o registro de todos os residentes.  
Os dados não devem estar omitidos, exceto número individual( My number) e código do atestado de 
residência. 

4. Atestado de trabalho (ZAISHOKU SHOMEISHO), original/recente 
5. Comprovante de rendimento do garantidor. Dois ou mais itens dos seguintes documentos (original) 

a) Comprovante de Renda e Imposto Residencial -Kazei    Shomeisho contendo os informes de 
rendimento bruto  e situação fiscal mais recente e  Comprovante de Pagamento de Imposto -Nozei 
Shomeisho (emitido pela prefeitura da cidade, vila ou distrito) 
b)  Comprovante de Pagamento de Imposto -Nozei shomeisho (Keishiki 2) contendo os informes de 
rendimento mais recentes  (emitido pelo Ministério da Receita Nacional –Zeimusho). 
c) Declaração de Imposto de Renda –Kakutei Shinkokusho (com carimbo de recebimento do Ministério da 
Receita Nacional). No caso de e-Tax comprovante de envio eletrônico  
da declaração (recibo de entrega da declaração mais recentes) e conteúdo da declaração impressa. 
d) Extratos bancários (03 últimos meses)  

6. Carta de garantia em português (totalmente preenchido, e assinado igual ao passaporte).  
7. Carta explicativa do convite em portugues (totalmente preenchido e assinado igual ao passaporte). 

 
Caso for Issei ou Dupla Nacionalidade 

 
1. Cópia dos dois passaportes. 
2. Os mesmos documentos acima .  
3. Carta de garantia (totalmente preenchido, e assinado igual ao passaporte japonês) .  
4. Carta explicativa do convite (totalmente preenchido e assinado igual ao passaporte japonês).   
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