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Só será permitida a en-  

trada de “teijusha” c/           comportamento  

 
 

 
 
 
 
 
● Pessoa em objeto 

・ Nikkeis  

・ Filho menor, solteiro de nikkeis  

・ Cônjuge de nikkeis  

・ Filho menor, solteiro de cônjuge de nikkeis 
（Japoneses e seus parentes remanescentes na China    こうした方が 

Caso queiram ingressar no país como “teijusha” 

ficam isentos de apresentar requisito de “bom comportamento”) 

 

● Atestado de bom comportamento 

Exige dos estrangeiros, nikkeis e sua família, que queiram ingressar no Japão,com 
o visto de “teijusha”, a apresentação de atestado de antecedentes criminais 
expedido pelo órgão competente do país de origem. 
Exemplo: 

Brasil・・・・Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Federalou 
pela Polícia Civil do Estado. 

Peru・・・・・Atestado de antecedentes criminais expedido pela Policia Nacional 

de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de 

Identificacion Criminalistica Departamento de Expedicion de 

Certificados de Antecedentes Policiales. 

Filipina・・・Atestado expedido pelo The Philippine National Police ou National 

Bureau of Investigation. 

● Quem tenha cometido crime no país de origem 

Quem infringiu a lei no exterior, que recebeu a pena de trabalho forçado, prisão 
celular ou multa, excluindo a pena correspondente a infração de trânsito, não 
é considerada uma pessoa de bom comportamento.Porém,excluem seguintes casos  
①Passados 10 anos após a execução da pena②Passados 10 anos após a perdão da 
execução da pena③Passado o período de suspensão da sentença④Passados 5 anos 

após o pagamento da multa ou terminada a execução da pena equivalente a essa 
multa ou perdão. 

● Quem teve antecedentes criminais no Japão 

Quem infringiu a lei do Japão, e recebeu a pena de trabalho forçado, prisão celular 

BOM
―― Reforma parcial das leis s/visto de “teijusha” 

Nos últimos tempos verifica-se um aumento considerável de crimes prati-
cados pelos portadores de status de  “teijusha”. Para tanto o Ministério da
Justiça acrescentou um item “ter bom comportamento” como requisito para 
obtenção do visto de “teijusha”. Preste a atenção quem pretende ingressar 
ou retirar temporariamente do Japão. 

★ ”Teijusha”・・・é uma modali- 

dade de visto permitido pelo mi- 

nistro da justiça com motivo 

especial, determinando um período 

de permanência. Quanto ao 

motivo especial está regularmente 

classificado pelas leis. 

 

ポルトガル語 
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ou multa, excluindo a pena correspondente a infração de trânsito, não é 
considerada uma pessoa de bom comportamento. 

● Mesmo no caso de não ter antecedentes criminais 
  No caso da punição do menor em andamento pelas leis de menor, ou no caso de 

reincidência de violação das leis no seu dia-a-dia,não será considerada pessoa 
de bom comportamento. 

● Saída do Japão com o visto de reentrada 
  No caso de retornar ao seu país de origem por mais de 3 meses,é preciso apresentar 

o certificado de antecedentes criminais expedido pelo órgão competente. 
 

 

    VVVooocccêêê   cccooonnnhhheeeccceee   rrreeefffúúúgggiiiooosss???                  FFFooorrruuummm   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   ssseee   aaappprrroooxxxiiimmmaaa   
 
 A estação de chuva deste ano ficou marcada 
pelo horror de desastres da natureza em 
várias regiões do país. Chuva torrencial, 
corrente turva, desmoronamento de terra da 
montanha que repentinamente roubaram a 
vida e a paz humana.  
 Setembro e outubro são períodos em que 
ocorrem também desastres provocados pelos
vendavais e pelas chuvas torrenciais.Nessas 
horas, é preciso saber aonde se refugiar. Você
já sabe.? Com o trânsito congestionado, com a 
perda de moradia, se não conhecer o refúgio, 
não dá para garantir a sua vida. Procure sem 
falta, conhecer o refúgio e o seu caminho, 
durante o passeio ou compras. 
「Hinanbasho-Refúgio」（Foto）Procure gravar
a marca e o local.Essa placa é o símbolo.do 
refúgio. 

 

 O big evento anual de Fujimi-shi “Forum de 
Intercâmbio Internacional” , visando 
conhecer e aprender o mundo e a cultura 
através do cotidiano dos estrangeiros se
realiza em 15 de outubro(domingo). 
Inclusive, Fujimino Kokusai Koryu Center 
estará participando e colaborando com este 
evento. 
As brincadeiras do mundo, discurso dos 

estrangeiros, exibição de arte dos 
estrangeiros,sabor do mundo, experimentar 
arte,repleto de diversão. Venha com seus 
amigos e divirta-se à vontade. 
 O local será no Fujimino Koryu Center, o 
mesmo do ano passado, distando 10 minutos a 
pé da estação Fujimino.            .

 

● Consulta para estrangeiros ●●● 

 O principal objetivo do FICEC é dar ajuda à vida cotidiana dos estrangeiros.
Mantém inclusive um alojamento temporário, o que é raro nas organizacões de 
voluntários.O serviço é gratuito.Favor ligue sem preocupação.Nossos colaboradores 
atenderão com solicitude para dar a solução nos casos. 


