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Regras e boas maneiras japonesas
Descarte o lixo no cesto de lixo.

Não jogue o lixo no chão das ruas. Descarte-o no cesto de lixo.

Cumpra as regras de descarte de lixo.

Quando descartar o lixo, cumpra corretamente a data, o horário e a
separação do lixo.

Não descarte o lixo volumoso ilegalmente.
Observação

* Quando necessitar descartar lixo volumoso, siga o método de
descarte estabelecido pela prefeitura onde reside.
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Não pegue o lixo descartado
do local de coleta de lixo sem autorização.

Há lixo a ser utilizado como lixo reciclável dentre o lixo descartado no
local de coleta do lixo.

Obedeça o conteúdo constante no contrato de locação
quando residir num apartamento ou casa alugada.
Os itens abaixo são proibidos
sem a autorização do proprietário
do imóvel:
• aumentar o números de moradores
• alugar a outros
• renovar o imóvel
• criar animais de estimação como
gato, cachorro, etc.

Caso viole o conteúdo do contrato
poderá ser forçado a sair do imóvel.

2

Não deixe os objetos no corredor externo do
apartamento.

O corredor de um condomínio é “uma área de uso comum”, ou seja,
um lugar que pertence a todos os moradores.
Caso a situação seja muito grave, poderá ser forçado
a sair do imóvel.
Observação

* Se deixar os objetos no corredor, você não terá acesso para se
evacuar quando ocorrer incêndio ou terremoto.

Não fale em voz alta e não ouça música com
volume excessivo no apartamento ou no corredor.

Caso o volume esteja excessivo,
o policial que foi notificado poderá chamar a sua atenção.
3

Fume nas áreas permitidas.

Não fume enquanto caminha e fora das áreas de fumantes permitidas.
Além disso, não jogue fora as bitucas de cigarro no chão.

Evite conversar ao telefone ou conversar em voz
alta dentro dos trens e ônibus.

Este ato pode incomodar outras pessoas nos trens e ônibus.

No Japão, nós vivemos cumprindo estas regras e
boas maneiras japonesas.
Pedimos também aos senhores estrangeiros que
respeitem estas regras e boas maneiras japonesas
para evitar problemas desnecessários.
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Leis japonesas que precisam saber
Não empreste e nem pegue emprestado o passe de
transporte público ou carteira de seguro de saúde.
Você me empresta?

保険

証

Se usar o passe ou cartão de seguro de saúde de outra pessoa…
ou emprestar o seu passe de transporte público ou cartão de
seguro de saúde sabendo que será usado indevidamente…

Pena de prisão de até 10 anos

Não leve consigo objetos perigosos.
Se for flagrado em posse de objetos perigosos como facas, sem motivo
justificável, estará sujeito a investigação e punição criminal.

Facas ou spray de pimenta
Observação

* Os motivos abaixo não são reconhecidos como justificava válida.
• Portar para autodefesa
• Portar sem objetivo específico por considerar útil para qualquer
eventualidade
• Portar por moda como acessório bonito
• Deixar o objeto na bolsa por preguiça de retirá-lo da bolsa, depois
de utilizá-lo num acampamento ou no trabalho mesmo que não o
utilize posteriormente.
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Não pegue e nem ande de bicicleta de outrem,
mesmo que esteja abandonada.

Andar de bicicleta estacionada na estação ou nas
estradas e ruas pode resultar em...
Pena de prisão de 1 ano e multa de até 100.000 ienes

Furto em lojas é um crime.
Furto em loja é pegar mercadorias da loja e sair da loja sem pagá-las
O furto em loja é um crime e inclui furtar, transportar, vigiar e ajudar
alguém a fugir!
Pena de prisão de até 10 anos e multa de até 500.000 ienes

Nas lojas no Japão:
● Há câmeras de segurança
● Há guardas e seguranças vestidos de roupas comuns fazendo
patrulha
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Se achar alguma coisa perdida, leve-a para
o posto policial.

Se você se apoderar da carteira,
dinheiro ou cartão de crédito, etc. ..
Pena de prisão de até 1 ano e multa de até 100.000 ienes
Observação

* Se você perder algo e deixar feito o boletim de ocorrência deste
objeto perdido na polícia, ele poderá ser lhe devolvido caso seja
encontrado.

Tome cuidado ao usar bicicleta elétrica com pedal.

Se você usar sem que satisfaça as condições necessárias….
Pena de prisão de no máximo 3 anos e multa
de até 500.000 ienes
Observação

* A bicicleta elétrica com pedal difere da bicicleta assistida pelo motor
elétrico à venda. Portanto, é necessário que satisfaça os padrões de
segurança e também necessita-se de placa e licença do ciclomotor
para que possa trafegar nas vias públicas.
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Tome cuidado ao andar de
bicicleta
Quando você comprar ou ganhar uma bicicleta
faça o registro contra roubo.

Quando comprar uma bicicleta

É necessário fazer o registro como uma
bicicleta nova

Quando ganhar uma bicicleta

É necessário registrar a alteração do nome

Observação

* A alteração do nome do proprietário no registro contra roubo pode ser
feita na loja de bicicletas mais próxima. Nesta ocasião, é necessário
levar os seguintes documentos: cartão de permanência, cartão de
registro de bicicleta contra roubo (se tiver) e taxa de 500 ienes.

Estacione a bicicleta no estacionamento de bicicletas
designado.
Se você não estacionar no local
designado e simplesmente estacionála na frente da estação, etc...

A bicicleta será
removida!

Para que a bicicleta removida seja devolvida
você terá de pagar uma taxa.
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Exemplo: No Distrito de Toshima: 5.000 ienes, no Distrito de
Shinjuku: 3000 ienes

No Japão, a mesma lei é aplicada aos carros
e bicicletas.
Segue abaixo 5 regras para andar de bicicleta:

1	
Para bicicletas, a pista de rolamento é regra, a calçada é excessão.

A bicicleta pode trafegar na calçada nos seguintes casos:
● Quando houver uma placa de sinalização que permite a circulação de
bicicletas e pedestres.
● Quando a bicicleta for conduzida por uma criança com menos de 13 anos,
pessoas com mais de 70 anos e por pessoas com deficiência física.
● Quando for inevitável trafegar do lado esquerdo da pista devido a
obras, etc.

2	
Trafegue do lado esquerdo da pista de rolamento
* Na estrada (pista de rolamento), trafegue à esquerda do centro da a pista de rolamento

3	
Preferencial aos pedestres na calçada, trafegue do lado
próximo a pista
*N
 as vias sinalizadas
pela placa que permite a
circulação de bicicletas e
pedestres, as bicicletas
devem trafegar próximas à
pista de rolamento. Caso
a sua bicicleta impeça a
passagem do pedestre, páre
e dê preferência ao pedestre.
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4	
Cumpra as regras de segurança

● É proibido dirigir embriagado, levar alguém na garupa
e trafegar lado a lado
● À noite, acenda os faróis
● Nos cruzamentos, sempre obedeça o semáforo,
atravesse somente depois da parada momentânea e
certifique a segurança

5	
Use um capacete

*O
 Governo Metropolitano de Tóquio recomenda
o uso de capacetes ao andar de bicicleta.

O controle de violação da lei pelos condutores de
bicicletas ficou mais severo.

A partir do dia 1º. de junho de 2015
Ciclistas que receberam advertência duas vezes em menos de
3 anos por negligência de sinais, violação de parada momentânea
e outros atos de condução perigosa ou inapropriada....
Deve fazer um curso dentro de 3 meses
Se não fizer o curso....
Multa de até 50.000 ienes
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Tome cuidado ao trabalhar
Quando for trabalhar a tempo parcial (arubaito),
deve obter previamente a autorização de
atividades suplementares.
* Quando uma pessoa com status de permanência que não
possa trabalhar como “Estudante”, “Dependente Familiar”
e outros forem trabalhar a tempo parcial, ou pessoas que
pretendem dedicar a um trabalho parcial além do status de
permanência autorizado como no caso de “Engenheiros /
Especialistas em Conhecimentos Humanísticos /
Prestação de Serviços Internacionais”, “Administrador /
Gerente de Negócios” e outros devem requerer a
“Autorização de atividades suplementares” de antemão.

SAMPLE

Se você trabalhar a tempo parcial sem a
autorização de atividades suplementares…
• Pena de prisão de até 3 anos e multa de até 3.000.000 ienes
• Está sujeito a deportação

Se você trabalhar a tempo parcial após o
recebimento da autorização, não se deve trabalhar
mais de 28 horas por semana.
O total não deve exceder 28 horas por semana, mesmo que trabalhe
em mais de 2 locais diferentes!

28 horas

+

20 horas

=

48 horas

28 horas no máximo !
Se você trabalhar mais de 28 horas por semana…
• Pena de prisão de até 3 anos e multa de até 3.000.000 ienes
• Está sujeito a deportação
Observação

* As pessoas com o status de “Estudante” podem trabalhar até 8 horas
por dia (máximo 40 horas por semana) nas férias longas (férias de
verão, férias de invernos e outras) determinadas pela norma escolar.
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Quando for trabalhar a tempo parcial, não é
permitido trabalhar em estabelecimentos para
entretenimento para adultos.

● Boate (anfitriã) ● Cabaré ● Pub ● Cabaré (kyabakura)
● Boate (anfitrião) ● Centro de jogos ● Salão de mah-jong
● Casa de jogos “Pachinko” ● Motel ● “Clube de telefone”
● Bordéis ● Estabecimento para envio de call girls
● Café para encontros (“Deai kissa”) ● Loja de produtos para adultos
● Revendedora de vídeos para adultos
● Loja de vídeos com salas privadas ● Videos online para adultos
Trabalhar nos estabelecimentos acima é considerado infração
até mesmo trabalhar para lavar louça, ou como empregado de
limpeza, garçom, garçonete e empregado de salão.
Se você trabalhar a tempo parcial num estabelecimento
para entretenimento para adultos...
• Pena de prisão de até 3 anos e multa de até 3.000.000 ienes
• Estará sujeito a deportação

Para fornecer informações sobre residentes
ilegais e trabalhadores ilegais entre em contato
conforme abaixo:.
• Telefone 03-5796-7256
• Pelo e-mail através do site do Escritório de
Imigração
Escritório de Imigração Fornecimento de informação
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Buscar

Quando trabalhar a tempo parcial, tome cuidado
com estabelecimentos similares a dos para
entretenimento para adultos.
● Restaurante ou bar onde precise se sentar ao lado do cliente,
conversar e servir bebidas.

● Estabelecimento de massagem que ofereça serviço de ato sexual.
Se você trabalhar neste lugares estará sujeito a deportação.

Mesmo que o gerente do estabelecimento diga “O nosso
estabelecimento não oferece serviço de entretenimento para adultos.
Portanto os estudantes estrangeiros podem trabalhar aqui!”...
A Polícia é que decide se é um estabelecimento
de entretenimento para adultos. Mesmo que
esteja trabalhando sem saber nestes lugares
estará sujeito a investigação criminal.

NO!

É proibido trabalhar a tempo parcial após concluir
o estudo ou deixar a escola.
Os estudantes estrangeiros que foram expulsos da escola ou
abandonaram os estudos...

Se trabalharem, mesmo que o visto de permanência esteja em vigor…
• Pena de prisão de até 3 anos e multa de até 3.000.000 ienes
• Estará sujeito a deportação
* Há limite de horário e lugar de trabalho às pessoas que possuem
autorização de atividade suplementar e que fazem trabalho temporário
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Tome cuidado ao trabalhar a tempo parcial onde
cobre taxa de registro.

Ultimamente tem havido aumento de vítimas de fraude que
foram enganadas a pagar taxa de registro sem serem realmente
apresentadas ao trabalho..
Tenha cuidado quando cobrarem taxa de registro ou de
apresentação antes de começar o trabalho.

Não ofereça a sua residência como
acomodação para os viajantes se hospedarem
cobrando uma taxa.
Em princípio, você deve obter permissão do Centro de Saúde Pública,
etc. quando você pretende cobrar para hospedar alguém em sua casa!

Se você der funcionamento a acomodação sem permissão …

Pena de prisão de até 6 meses e multa de até 30.000 ienes
* Em alguns distritos houve afrouxamento das restrições ao regulamento de
permissão de acomodação.
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Os atos abaixo são crimes!
Tenha cuidado com convite de trabalho
temporário que promete ganho fácil e lucrativo.
● Vender ou dar telefones celulares, cartões magnéticos e
cadernetas bancárias para outrem.

● Abrir conta bancária ou adquirir telefones celulares para
o uso de outrem.

● Sacar dinheiro usando cartão mgnético de outrem.

Senha pessoal
××××
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● Fazer pedido de produtos ou serviço online usando o
cartão de crédito de outras pessoas.

Pedido

● Não pode receber quaisquer pacotes pelo sistema de

entrega à domicilio em nome de terceiros. Além disso,
não se pode entregar o pacote recebido ao solicitante e
nem reenviar a outro endereço designado.

Reenviar

Receber pacotes em
nome de outra pessoa

Reenviar ao endereço
designado

Por trás deste tipo de crime há organizações
criminosas. As pessoas acabam se tornando
cúmplices sem que tenham consciência do fato.
Não se envolva facilmente só porque lhe parece
fácil e lucrativo.

Se cometer estes atos…

• Violação de lei de proibição de acesso ilegal a computadores
• Violação de prevenção da transferência de ganho de origem criminal
• Violação de lei de prevenção de uso ilegal de serviços de
comunicação de telefones celulares
• Fraude
• Furto
• Falsificação do carimbo pessoal
ou outros crimes estará sujeito a investigação
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Cartão de Permanência
(Zairyu Card)
Porte o seu cartão de permanência e tenha
sempre consigo quando estiver fora de casa.
Sempre
porte
consigo

Se você não portar o seu cartão de residência….

Multa de até 200.000 ienes
Observação

* Mesmo que um residente de médio e longo prazo esteja portando
documento de identificação como passaporte, cartão de seguro de
saúde e outros, mas não esteja portando o Cartão de Permanência
estará sujeito a pena acima.
*U
 m residente de médio e longo prazo é um estrangeiro que reside no Japão
com status de residência, portanto e não se aplica a nenhum dos status abaixo.
Pessoa com período de estadia de “menos de 3 meses”
Pessoa com status de residência “estadia de curta duração”
Pessoa com status de residência de “Diplomata” ou “Oficial”
Pessoas que se aplicam aos itens a determinadas por
ordenação do Ministério da Justiça
(Nota) As pessoas abaixo que não se aplicam aos itens a não são
considerados residentes de médio e longo prazo.
● Pessoas com permissão especial para desembarque ou permissão
temporária para desembarque
● Residentes permanentes especiais
● Pessoas sem status de residência
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Apresente o seu Cartão de Permanência quando
um policial ou funcionário do Escritório de
Imigração solicitar a apresentação do mesmo.
Se você se recusar a
apresentar o seu Cartão de
Permanência…..

Apresentação

Pena de prisão de até 1 ano
ou multa de até 200.000 ienes

Observação

* Quando um policial ou um funcionário do Escritório de Imigração
solicitarem o Cartão de Permanência a um estrangeiro sempre terão
consigo o seu cartão de identificação, o qual apresentarão quando
solicitado pelo estrangeiro.

Se perder o seu Cartão de Permanência,
solicite a reemissão imediatamente no Escritório
de Imigração.

Perdi !
Se você não solicitar a reemissão dentro de 14 dias…
Pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 200.000 ienes
Observação

* Quando for solicitar a reemissão do Cartão de Residência será
necessário apresentar passaporte, fotografia (para maiores de
16 anos) e certificado como certificado de notificação de perda,
certificado de notificação de roubo (emitido na delegacia de polícia
onde fez a notificação, não é emitido no posto policial), certificado de
desastre (emitido pela prefeitura onde ocorreu o desastre), etc.
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Não empreste e não entregue o Cartão de Permanência.

Não empreste!
Não entregue!
Se você emprestar sabendo que
será utilizado indevidamente….
• Pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 200.000 ienes
• Estará sujeito a deportação
Observação

* Se você emprestar ou entregar o Cartão de Permanência a outrem
mesmo que tenha vencido estará sujeito a pena acima.

Tome cuidado com falsificação e alteração
de Cartões de Permanência!
É possível verificar a validade do número de um Cartão de
Permanência, etc. no site do Escritório de Imigração.
• Número do Cartão de Permanência
• Validade do Cartão de Permanência
É possível verificar imediatamente
a validade digitando os dados acima.
Cartão de Permanência Verificar

Buscar

* Tome cuidado, pois ultimamente tem ocorrido casos de uso
fraudulento de Cartões de Permanência falsificados. Caso encontre
um Cartão de Permanência suspeito de falsificação, não hesite em
entrar em contato com o Escritório de Imigração de Tóquio.
Observação

* Pessoas que portem Cartão de Permanência falsificado ou alterado
com intenção de usá-lo, estará sujeito a penas pesadas mesmo que
tenha status de estadia válida.
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Residentes de Médio e Longo Prazo que tem
obrigação de notificar quaisquer alterações
Depois de entrar no Japão, deve-se sempre
informar a prefeitura local o endereço onde decidiu
morar ou o seu novo endereço caso se mude.
Depois de entrar no Japão, e decidir onde morar....

Quando o seu endereço mudar devido a mudança.....

Se não informar o novo endereço dentro
de 14 dias
Estará sujeito a multa de até 200.000 ienes
Se não informar o novo endereço depois
de ter passado mais de 90 dias....
Estará sujeito a cancelamento do status de residência
Se informar um endereço falso...
• Pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 200.000 ienes
• Estará sujeito a cancelamento do status de residência
Observação

* Quando for informar o endereço a prefeitura leve sempre consigo o
Cartão de Permanência.
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Quando alterar o seu nome, data de
nascimento, nacionalidade/naturalidade, sexo
após o casamento ou outro motivo, informe
imediatamente o Escritório de Imigração.

Se não informar dentro de 14 dias...
Estará sujeito a multa de até 200.000 ienes
Se informar dados falsos….
Pena de prisão de até 1 ano a multa de até 200.000 ienes
Observação

* Quando for informar o Escritório de Imigração há necessidade de
levar o passaporte, fotografia e o Cartão de Permanência além
de documentos que comprovem a alteração do nome, data de
nascimento, nacionalidade/naturalidade e sexo.

ATENÇÃO !
Se você não cumprir as respectivas obrigações
de notificação estabelecidas na Lei de Controle de
Imigração e de Reconhecimento de Refugiados, ao
entregar
Solicitação de pedido de mudança de status de
permanência
Solicitação de prorrogação do período de permanência
poderá ser avaliada negativamente e receber um
resultado desfavorável.
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Se você abandonar a escola ou mudar de
emprego você deve notificar imediatamente o
Escritório de Imigração.
* Status de residência que têm obrigação de comunicar
quaisquer alterações
Professor, Profissional Altamente Qualificado, Administrador e Gerente de
Negócios, Serviços Jurídicos e Contábeis, Serviços Médicos, Instrutores,
Transferência de Local de Trabalho Determinado pela Empresa,
Estagiário Técnico, Estudante, Estagiário, Pesquisador, Especialista em
Conhecimentos Humanísticos e Prestação de Serviços Internacionais,
Produtor de Entretenimento, Serviço Técnico Especializado, Cuidador
Abandono da escola, graduação,
avanço numa escola superior,
mudança de escola

Pedido de demissão ou
aposentadoria,
mudança de emprego

Mudanças com obrigação de notificação
• Mudança de nome ou endereço ou extinção da escola ou instituição
de trabalho a que pertence.
• Abandono ou transferência da escola ou local de contratação
• Rescisão de contrato com o empregador ou conclusão de novo
contrato
Se você não notificar dentro de 14 dias…..
Pena de multa de até 200.000 ienes

Se você fizer notificação falsa….
Pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 200.000 ienes
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As pessoas sob status familiar de residência como
“cônjuge de japonês, cônjuge de residente permanente,
estadia familiar, atividades específicas” devem notificar
imediatamente o Escritório de Imigração no caso de
divórcio ou falecimento do cônjuge.

* A obrigação de notificação se aplica para quem as atividades do
cônjuge eram a base do status de residência, porém esta não se
aplica a outros residentes.
Observação

* No caso de divórcio ou falecimento do cônjuge, este fato deverá
ser notificado à Prefeitura (Notificação de divórcio, notificação de
morte) bem como ao Escritório de Imigração.
Se não notificar dentro de 14 dias…
Pena de multa de até 200.000 ienes
Se você fizer notificação falsa….
Pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 200.000 iene
* A notificação ao sair ou mudar da escola, local de trabalho, local de
contratação, notificação no caso de divórcio ou falecimento do cônjuge
podem ser feitas pela Internet.
Buscar por “Sistema de notificação eletrônica do Escritório de Imigração” !
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/
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Contatos quando tiver problemas
Numa emergência
No caso de crime
ou acidentes

No caso de incêndio,
doença ou lesão

Disque 110

Disque 119

▼

▼

Consulta sobre status de residência…
Centro de Informações Gerais de Residentes Estrangeiros
Disque 0570-013904

(Segunda-feira a Sexta-feira: das 8:30 as 17:15)
Atendimento disponível em Inglês,
Coreano, Chinês, Espanhol,
Português e Tagalog !

Consulta sobre a vida cotidiana…..
Centro de Consulta de Residentes Estrangeiros da Metrópole de Tóquio.
Língua

Atendimento

Número de Telefone

Inglês

Segunda-feira a Sexta-feira

03-5320-7744

Chinês

Terça-feira e Sexta-feira

03-5320-7766

Coreano

Quarta-feira

03-5320-7700

Horário de consulta
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9:30 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00

Leis Japonesas para Estar Ciente

• Emprestar e pegar emprestado passe de transporte público e cartão de seguro de saúde....5
Código Penal Artigo 246

• Apropriação indevida de bicicleta abandonada Código Penal Artigo 254...................................6
• Furto em lojas Código Penal Artigo 235................................................................................6
• Apropriação indevida de objeto achado Código Penal Artigo 254.............................................7
• Condução de veículo sem carteira de habilitação............................................................7
Lei de Tráfego Rodoviário, Artigo 117 Parágrafo 2º-2-1

Cuidados ao andar de bicicleta

• Obrigação de registro contra roubo...............................................................................8
Lei de Promoção de Uso de Forma Segura de Bicicletas e Medidas de Estacionamento para Bicicletas
Artigo 12 Parágrafo 3

• Revisão da Lei de Trânsito Rodoviário.........................................................................10
Lei de Trânsito Rodoviário Artigo 108 Parágrafo 3-4, Artigo 120 Parágrafo 1-17

Cuidados ao fazer trabalho temporário (arubaito)

• Obtenção da permissão.............................................................................................11
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 2, Artigo 24 Parágrafo 4(a)
Penalidade: Lei de Imigração Artigo 70 Parágrafo 4

• Limite de horário de trabalho......................................................................................11
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 2, Artigo 24 Parágrafo 4(a)
Penalidade: Regras de Execução Artigo 19 Parágrafo 5
Pena de Multa: Lei de Imigração Artigo 70 Parágrafo 4

• Limite de local de atividades.......................................................................................12
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 2, Artigo 24 Parágrafo 4(a) Regras de Execução Artigo 19 Parágrafo 5
Pena de Multa: Lei de Imigração Artigo 70 Parágrafo 4

• Trabalho depois de deixar a escola..............................................................................13
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 2, Artigo 24 Parágrafo 4(a) Regras de Execução Artigo 19 Parágrafo 5
Pena de Multa: Lei de Imigração Artigo 70 Parágrafo 4

• Funcionamento de acomodação sem permissão...........................................................14
Legislação Hotelaria “Ryokan” Artigo 3 Parágrafo 1, Artigo 10

Cartão de Permanência

• Obrigação de porte....................................................................................................17
Lei de Imigração Artigo 23 Parágrafo 2 Penalidades: Lei de Imigração Artigo 75 Parágrafo 3

• Obrigação de apresentar............................................................................................18
Lei de Imigração Artigo 23 Parágrafo 3 Penalidades: Lei de Imigração Artigo 75 Parágrafo 2-2

• Obrigação de informar no caso de perda......................................................................18
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 12-1 Penalidades: Lei de Imigração Artigo 71 Parágrafo 2-2

• Proibição de empréstimo e entrega.............................................................................19
Lei de Imigração Artigo 24 Parágrafo 3-5 Penalidades: Lei de Imigração Artigo 73 Parágrafo 6-1-3

Obrigação de notificação dos residentes de médio e longo prazo

• Notificação de endereço.............................................................................................20
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 7-1, Artigo 19 Parágrafo 9-1, Artigo 22 Parágrafo 4-8, Artigo 9 e Artigo 10
Penalidade: Lei de Imigração Artigo 71 Parágrafo 3-1 e 3-2, Artigo 71 Parágrafo 2-1

• Notificação de identificação........................................................................................21
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 10-1
Penalidade: Lei de Imigração Artigo 71 Parágrafo 3-3, Artigo 71 Parágrafo 2-1

• Notificação da instituição pertencente.........................................................................22
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 16-1 e 16-2
Penalidade: Lei de Imigração Artigo 71 Parágrafo 3-3, Artigo 71 Parágrafo 2-1

• Notificação de divórcio ou falecimento do cônjuge........................................................23
Lei de Imigração Artigo 19 Parágrafo 16-3
Penalidade: Lei de Imigração Artigo 71 Parágrafo 3-3, Artigo 71 Parágrafo 2-1

* Lei de Imigração: Abreviação de “Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de refugiados
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Este manual está disponível em vários idiomas!
Metrópole
de Tóquio

Manual do Residente Estrangeiro

Buscar

東京入国管理局は、平成31 年
（2019 年）
４月から、
東京出入国在留管理局に変わります。
発行：東京都
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
☎ 03-5388-2279
印刷物登録番号
ポルトガル語版
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