
 

 

UM DIA DE SERVIÇO CONSULAR 
  

CONSULADO ITINERANTE PARA SERVIÇOS CONSULARES E REGISTRO DO TÍTULO DE ELEITOR DO JAPÃO  

 
O Escritório Consular do Japão no Recife estará realizando “UM DIA DE SERVIÇO CONSULAR”, em 

Salvador, no dia 25 de setembro de 2021, com o intuito de  diminuir o encargo de deslocamento até Recife 
para as pessoas de nacionalidade japonesa e, inclusive as pessoas de dupla cidadania residentes na Bahia e 
Sergipe. 

 
As pessoas que desejarem requerer o PASSAPORTE JAPONÊS, CERTIDÕES, ATUALIZAÇÕES DE DADOS 

NO KOSEKI TOHON (registrar casamento, nascimento, óbito, renúncia de nacionalidade, etc...) e TÍTULO DE 
ELEITOR, sem a necessidade de se deslocar até o Recife, o prazo final é dia 17/09/2021, para o envio das 
informações ao Consulado do Japão no Recife,em detalhes, e possam fazer as solicitações a tempo. No 
caso de solicitação de passaporte, o solicitante pode baixar o formulário pelo site, 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html   

 
Informamos que, no dia do evento, iremos; 
- entregar o passaporte japonês; (é necessário nos solicitarem com bastante antecedência) 

Podemos receber o requerimento do passaporte em Salvador no dia 25 de setembro, porém, 
nesse caso, o requerente deverá comparecer posteriormente ao nosso consulado no Recife para 
receber o novo passaporte. 

- entregar as certidões; 
- receber os registros  com os documentos anexos para atualização do Koseki; 
- receber o requerimento para o cadastramento do título de eleitor; 
- tirar dúvidas sobre o serviço consular. 
 
A data e o local do evento será no seguinte endereço: 

                 

DATA :             25 de setembro de 2021 (sábado)   
HORÁRIO :      09h às 12h  e  13h às 17h 

          L O C A L :       Escola de Língua Japonesa de Salvador 
          ENDEREÇO :   Rua Campinas de Brotas, 104-E, Brotas, Salvador - BA  
                 (Vizinha do prédio da Associação Cultural Nippo Brasileira de Salvador- ANISA)  

CONTATO: Cônsul Hiraoka (81)-99971-9632  

 
Aguardamos pela sua preciosa presença. 
 
Para maiores informações, por favor, entrem em contato com o Setor Consular no endereço e 

telefone abaixo: 
 
 

CONSULADO GERAL  DO JAPÃO NO RECIFE  
A/C SETOR CONSULAR 
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 - 7°andar 
Ed. Gabriel Bacelar Corporation - Boa Viagem - Recife – PE – 51011-051 
TEL: (81)3409-8300 e-mail: consular.cjr@rc.mofa.go.jp 
Horário de Atendimento: 08h30min às 12h00min / 13h30min às 17h00min (segunda à sexta, exceto 
feriados)  


