TURISMO VISITA A AMIGOS
PARANÁ/SANTA CATARINA/RIO GRANDE DO SUL
Documentos Necessários para obtenção do visto.
 Todos os passaportes originais (atual e anteriores)
 2 fotos 3x4 cm recente (tirada há no máximo seis meses, fundo claro, sem
data e sem óculos)
 2 Formulários de pedido de visto, assinado conforme o passaporte com
caneta preta
 Cronograma de Viagem preenchida a caneta preta (datas, nomes de
hospedagem, endereços)
 Cópia autenticada do RG do requerente
 Se for casado ou divorciado, cópia autenticada da certidão de
casamento ou com averbação de divórcio
 Comprovante de endereço recente e original
 Passagem de ida e volta (original) ou print de reserva de todos os trechos
 Dados do fiador do Japão (Nome completo, telefone, endereço, grau de
parentesco, data de nascimento e categoria do visto)
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 Termo de ciência de valores Work Japan preenchido e assinado

Documentos de Declaração de Renda originais:
 Declaração de Imposto de Renda pessoa Física na íntegra e recibo de
entrega
 Holerites dos últimos 3 meses
 Carteira de Trabalho
 Extrato bancário (conta corrente dos últimos 3 meses, aplicações
financeiras, caderneta de poupança)

Dependentes de pais, filhos ou cônjuge:
 Original de Comprovante de Renda do financiador da viagem
 Cópia simples de documento que comprove a relação familiar (certidão
de nascimento, casamento)

Documentos originais do financiador do Japão, com validade de 3 meses:
 Declaração explicativa da relação de amizade (como se conheceram,
tempo de amizade, até os dias atuais)
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 2 Cartas de Garantia preenchidas e assinadas a caneta preta conforme o
passaporte
 2 Cartas Explicativas de Convite preenchidas e assinadas a caneta preta
conforme o passaporte
 Cópia simples do zairyu card (frente e verso)
 Cópias simples do passaporte atual (páginas com carimbos e visto)
 Juminhyo (atestado de residência)
 Zaishoku-Shomeisho (atestado de trabalho)
 Guensen (comprovante de imposto) / Shotokushomeisho /
Kakuteishinkokusho
 Holerites dos 3 últimos meses
 Kazei-Shomeisho e Nozei-shomeisho (tirado na prefeitura)

Obs. A partir da data de emissão do visto, o requerente tem 3 meses para
entrar no Japão.
Informações: Estes documentos estão sujeitos a análise, caso necessário
outros documentos podem ser solicitados.
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