Aos estrangeiros residentes e permanentes no Japão.

Avisamos-lhes que haverá alteração, a partir do dia 1º de abril do
ano 28 de Heisei / 2016, no formulário do registro de entrada do
estrangeiro e registro da reentrada, e da saída e entrada!
Outrossim, será abolido o registro da saída do estrangeiro!
Sumário das alterações

No novo modelo do cartão de desembarque para estrangeiros, alguns campos como "nacionalidade/país", "sexo", "número do
passaporte", etc., foram eliminados.
E os campos para "respostas aos itens questionados" e "assinatura" que antes constavam no verso do cartão, passaram para o
anverso a fim de prevenir o não preenchimento.
Além disso, no cartão de embarque/desembarque para reentrada, a seleção do pedido de "permissão de reentrada" ou "permissão
de reentrada especial" foi alterada para seleção de intenção ou não de reentrada.
Para obter informações mais detalhadas, consulte o site do Departamento de Imigração.➡ http://www.immi-moj.go.jp/

Registro de entrada do estrangeiro no novo formulário

As respostas das
perguntas foi
transferidas do verso
para anverso.
Marque, sem falta,
□ um de dos campos
demonstrados.
O campo da assinatura
foi transferido do verso
para anverso.

Registro da reentrada e da saída no novo formulário.
Marque, sem
falta, □
período de sua
saída
planejada.

Quem está dentro das condições abaixo, deverá marqar, sem falta, □ em um de dos campos demonstrados.
●Quem deseja a reentrada
●Quem tem “autorização para reentrada” válida e não planeja sua reentrada
dentro do prazo da validade

Itens Alterados
As principais alterações em relação ao modelo antigo são as seguintes.

Cartão de desembarque
para estrangeiros
●

Eliminação de "nacionalidade/país" e "sexo"

●

Alteração do ano da “data de nascimento” de dois para quatro
dígitos

Eliminação da pergunta referente ao "porte de valores em
espécie"
● Eliminação de "profissão", "número de passaporte", "trânsito"
como propósito da viagem
● Eliminação do "período estimado de permanência no Japão"
● Transferência dos campos para "respostas aos itens

Cartão de desembarque para reentrada
Eliminação de "nacionalidade/país" e "sexo"
Alteração do ano da "data de nascimento" de dois para quatro dígitos
● Eliminação da pergunta referente ao “dinero que posse"
●
●

Cartão de embarque para reentrada

●

questionados" e "assinatura" do verso para o anverso

Eliminação de "nacionalidade/país" e "sexo"
Alteração do ano da "data de nascimento" de dois para quatro dígitos
● Adição do campo "período estimado para saida"
● Alteração do campo sobre intenção de reentrada (para mais informações,
consulte o Pergunta3 abaixo)
●
●

Pergunta e resposta sobre alteração no formulário
Pergunta 1 : Não estará disponível o formulário antigo?
➡Resposta : Continuarão disponíveis por enquanto, tanto o registro da entrada do estrangeiro e registro
da reentrada, entrada e saída.
Pergunta 2 : Aonde poderei demonstrar minha intenção para reentrada, com marca de □ , caso utilize
o registro antigo da reentrada e saída ?
:
Poderá
marcar como abaixo, caso use o formulário antigo.
➡Resposta

Registro da reentrada e saída no formulário antigo (3 tipos)

Marque aqui com □ .

No verso

Pergunta 3 : Ao sair do Japão com a intenção de retornar, não precisa escolher : a saída do Japão pela
autorização da reentrada ; ou autorização da reentrada considerada/minashi?
➡Resposta : Não precisará, porque tal procedimento será avaliado pelo oficial da imigração, de acordo com
o período planejado da sua saída, descrito no cartão de ED. ( Poderá ser confirmado o seu
desejo, conforme a necessidade.)
Pergunta 4 : Por quê o(a) estrangeiro(a) que tem a “autorização da reentrada” com validade, deverá
apresentar o registro da reentarada e da saída, mesmo que não tenha plano da reentrada?
➡Resposta : Quanto ao (à) estrangeiro(a) residente a médio e longo prazo, sujeito ao Sistema de Livro de
Registro Básico de Residentes, por isso será confirmada a sua intenção da reentrada.
Pergunta 5 : Poderei utilizar o novo formulário ante de dia 1º de abril?
➡Resposta : Não poderá utilizar o novo formulário antes do dia 31 de março, por isso tome cuidado.
【Pontos de Informações】
Centro de Informações Geral para Residentes Estrangeiros (Dias úteis: das 8h30min às 17h15min)

0570-013904 (De telefone IP, PHS, ou do exterior: 03-5796-7112)

Ou informe-se diretamente no Escritório de Imigração Regional mais próximo.

