
  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERIMENTO DO PASSAPORTE JAPONÊS 

(Solicitar pessoalmente ou através de terceiros) 
 

1. O formulário de pedido de passaporte original preenchido (uma via, não dobrar, não rasurar e preencher 
com caneta preta) 
Há dois tipos de formulário para o pedido de com validade de 10 anos ou 5 anos. 
Pessoas acima de 20 anos: a validade de 10 anos ou 5 anos. 
Pessoas menores de 20 anos: a validade de 5 anos. 

    Pode baixar pelo site, https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html 
 
2. Duas fotos recentes de 6 meses com boa resolução 
(Tamanho da foto:45mm X 35mm e Tamanho do Rosto:34mm ±2mm)   

 
3. Último passaporte japonês se tiver (válido ou expirado) 
 
4. Koseki Tohon com emissão inferior a 6 meses (original) 
   (Para o requerente registrado neste Consulado Geral tendo o passaporte na validade inferior a um ano, a 

apresentação de Koseki Tohon pode ser dispensada.) 
 
5. Comprovante de residência (conta de luz, telefone, etc...) 
 
6. Documento de identificação 

Portador de visto de permanente 
      - Carteira de Identidade Estrangeira emitida pela Polícia Federal e uma cópia simples, ou uma cópia  
         autenticada recente de seis meses) 
      Solicitante com dupla cidadania   
      - Cópia Autenticada de Certidão de Nascimento (Crianças que não possuem carteira de identidade)  
      - Carteira de Identidade e uma cópia simples, ou uma cópia autenticada recente de seis meses    
 
7. Para os solicitantes de passaporte com a idade inferior a 20 anos, será necessário apresentar o documento 

de identificação de um dos responsáveis. (Original ou cópia autenticada) 
 
8. No caso de solicitante via terceiros: O documento de identificação com a foto do representante. 
    (A retirada do novo passaporte deve ser feita pessoalmente pelo titular do passaporte.)     
 
              

 
Modelo de foto para passaporte Japonês 

 
1. Foto sem borda e as medidas conforme a figura 
2. Sem chapéu e o rosto virado para frente 

    3. Fundo: cor suave, monótono (sem objeto e sombra) 
    4. A foto deve ser nítida e ter contraste adequado. 
    5. Não aceitamos fotos digitais de baixa resolução. 
    
              
 
 

Comprimento em milímetro 


