
 
Procedimentos relacionados à permanência, notificação de endereço e outros 
dos cidadãos estrangeiros 
★Conforme o término do Sistema de Registro de Estrangeiro em 09 de julho de 2012, serão emitidos Cartão de Permanência 

(Zairyu Card) e Cartão de Permanência Especial (Tokubetsu Eijuusha Shoumei sho) em substituição ao Cartão de Registro de 
Estrangeiro (Gaikokujin Touroku Shoumei sho). Com o início do novo Sistema de Livro de Registro Básico de Residentes, serão 
elaborados os Atestados de Residência (Juuminhyo) também para os cidadãos estrangeiros ( residentes de média e longa 
permanência, permanentes especiais e outros que atenderem os requisitos necessários) 

 

●Registro e mudança de Endereço   (Procedimentos na Prefeitura) 

＊Para mudar-se da cidade, providenciar os procedimentos junto `a Prefeitura de Ueda antecipadamente (a partir de 14 dias antes 

da mudança). 

 
●Registro e requerimento do Cartão de Permanência Especial  (Procedimentos na Prefeitura) 

Tipo  Prazo  Documentos necessários 

Troca para Cartão de 
Permanência Especial (de 
antigo Cartão de Registro 
de Estrangeiro) 

Dentro da validade do Cartão de Permanência 
Especial (antigo Cartão de Registro de Estrangeiro) 

※Prazo de validade indicado no quadro abaixo 

Passaporte, uma foto 3x4 (desnecessária 
para menores de 16 anos) e Cartão de 
Permanência Especial 

Renovação do Cartão de 
Permanência Especial 

A partir de 2 meses antes até a data de vencimento. 
Para menores de 16 anos, a partir de 6 meses antes 
de completar 16 anos 

Passaporte, uma foto 3x4 e Cartão de 
Permanência Especial 

Reemissão do Cartão de 
Permanência Especial por 
motivos de extravio, furto 
ou danos.  

Até 14 dias a partir da ocorrência (nos casos de 
extravio e furto) 

Passaporte, uma foto 3x4   (desnecessária 
para menores de 16 anos), Cartão de 
Permanência Especial (Boletim de 
Ocorrência emitido pela delegacia de polícia 
em casos de extravio e furto do cartão). 

Alteração de dados como: 
nome, sexo, data de 
nascimento,nacionalidade.  

Até 14 dias a partir da alteração. 

Passaporte, uma foto 3x4, (desnecessária 
para menores de 16 anos), Cartão de 
Permanência Especial e documento que 
comprove a alteração. 

 

※Prazo de validade do Cartão de Permanência Especial (antigo Cartão de Registro de Estrangeiro) 
 

●Registro e requerimento do Cartão de Permanência (Zairyu Card) (Procedimentos no Escritório Regional de 

Controle de Imigração, exceto pessoas com Permanência Especial). 
Os procedimentos para registro e requerimento referentes ao Cartão de Permanência (Zairyu Card) são os mesmos do Cartão 
de Permanência Especial. Tais procedimentos, inclusive para renovação do prazo de permanência, alteração do tipo de visto e 
outros deverão ser efetuados no balcão do Escritório Regional de Controle de Imigração. 
O Cartão de Registro de Estrangeiro será equivalente ao Cartão de Permanência (Zairyu Card) até o prazo determinado 
conforme abaixo. 

 

Validade do Cartão de Registro de Estrangeiro (período considerado equivalente ao Cartão de Permanência) 
 
Maiores informações:  
Procedimentos na Prefeitura de Ueda 

Setor Shiminka Gaikokuseki Shimin service kakari, telefone 23-5334 
Centro de Atendimento de Maruko, telefone 42-1052 
Centro de Atendimento de Sanada, telefone 72-0154 
Centro de Atendimento de Takeshi, telefone 85-2827 

 
Procedimentos no escritório regional de Controle de Imigração  

Controle de Imigração Tokyo Nyukyoku Kanri Kyoku,  
Regional de Nagano, telefone 026-232-3317 

Tipo  Prazo  Documentos necessários Pessoa que deverá notificar   

Ao entrar no Japão 
pela 1ª.vez 

Até 14 dias após 
fixar o endereço 

Cartão de Permanência (Zairyu Card) emitido nos 
portos de entrada e saída. Em caso de emissão 
posterior do Zairyu Card, levar o passaporte A própria pessoa ou parente com 

mesmo endereço e pertencente à 
mesma família 

Mudança de 
endereço  
 

Até 14 dias a partir 
da mudança  

Os procedimentos são da mesma forma que os 
japoneses. Apresentar o Zairyu Card (os 
permanentes especiais, apresentar Cartão de 
Permanência Especial) 

Menores de 16 anos  Até aniversário de 16 anos 

Maiores de 16 anos 
Data da atualização do cartão:  anterior a 09 de julho de 2015. Até 08 de julho de 2015 

Data da atualização do cartão:  posterior a 09 de julho de 2015. Até a data da renovação 

Visto 
Permanente 

Maiores de 16 anos  Até 08 de julho de 2015  

Menores de 16 anos  Até 08 de julho de 2015 ou aniversário de 16 anos, data mais próxima. 

Outros vistos 

Maiores de 16 anos Até o vencimento do visto de permanência 

Menores de 16 anos 
Até o vencimento do visto de permanência ou aniversário de 16 anos, data mais 
próxima. 


