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Como substituir a Licença de Habilitação estran- 

geira pelo do Japão  

   
 
 
 
 
  
 
 
 

★Para substituir a licença de habilitação no Japão requer exame.  

 Quem tem a carteira de habilitação do país materno, querendo obter a carteira comum do 

Japão , em geral, precisa  fazer o exame e ser aprovado.Há seguintes etapas:①exame de 

documentos②exame de aptidão③verificação do conhecimento④verificação da técnica. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Exame de documentos…não é aceito quando as condições não se enquadram ou falta 
documento. ●Exame de aptidão...examina a capacidade de visão,audição e motora. ●
Checagem de conhecimento... responder perguntas s/regras básicas de trânsito do Japão. ●
Checagem da técnica...Examina dirigindo o veículo no local do exame.O examinador 
designará o veículo.Checa leis de trânsito,técnica e a consciência sobre a segurança. 
                                 cons  www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

 

 

 Leis de trânsito do 

Japão por serem rígi- 

das têm mantido sua  

segurança.O conteúdo  
da troca também varia  
de país para pais. Fa- 

vor consulte antes o  

Centro de Lic.de Hab. 

Centro de licença de habilitação de 

Konosu.5 mitutos de ônibus da estação 

Konosu leste,20 min、a pé.℡048-543-2001） 

 

★Etapas do exame de substituição 
Exame de documentos 

 

     Exame de aptidão   de novo 

           ･･･reprovado 

     Checar o conhecimento 

           ･･reprovado 

        

Checar a técnica 
       ･･reprovado 

 

 

 Troca de Licença estr.p/japonesa 

Isento de 
checagem 
de conhec.e 
técnica 

Tentar

●A condição de troca de licença varia de 

acordo com o país emissor.Vá primeiro ao 

Centro de licença e peça a explicação do 

conteúdo.(2ª～6ªfeira,10～11:30/14～16:00) 
①Providenciar documentos para exame: 

ａ ． Carteira de habil.válida, ｂ ． Tradução 

p/japonês(cart.habil.estr.) ｃ registro de 

estrangeiro,ｄ．Passaporte,ｅ．Fotos3cmx2,4cm. 

② Taxa de inscrição   

  Varia de país p/país. 

③ Taxa de entrega 
\２１００（Adicional de \200 por tipo） 

こうのすえき 

めんきょせんんたー 

ポルトガル語 
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 地上 

 

 

 

 
       
 

 

            
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     

 

www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia para a vida cotidiana”em 6 idiomas. 

PPeeddiirr  aa  aauuttoorriizzaaççããoo  EESSTTAA    
aanntteess  ddaa  vviiaaggeemm  aa  EEUUAA  

  
 

 É uma apresentação parcial das regras básicas de trânsito.Favor faça o bom uso.１

passagem pelo lado esquerdo…o veículo deve trafegar pelo lado esquerdo da estrada２dar 

o sinal de dobrar à direita ou esquerda 30 m do cruzamento３proibido dirigir embriagado(Há 

uma pena rigorosa p/infrator.Preste especial atenção,recomendação do redator do Info)

４velocidade limitada…60km/h p/carro de grande porte,comum,moto,30km/h p/gentsuki.５

no cruzamentoParada obrigatória e conferir a direita e esquerda６prestar a atenção no sinal

７Conferir a placa de parada ８uso do cinto de segurança no interior do carro 9 placa .... 

Dirigir c/segurança no Japão 日

 Ficec vai promover eventos entre 
janeiro a março para  se ter compreen 
são mútua através de culturas.A 
participação é livre. Há condução 
também. 

Não é permitido fazer perguntas durante o exame exceto quando não sabe o caminho.  
Logicamente não pode prestar o exame quem tem cheiro de álcool  e thinner, o usuário de 
drogas como estimulante. ● Cancelamento da checagem...1.durante a checagem da 
técnica não conseguiu obter os pontos de aporvação devido a falhas.2.agiu perigosamente  

 3.o examinador ajudou para evitar o perigo,4.transgrediu a instrução. 

 

“Guia p/exame de troca de licença estrang.”do Centro de licença 

Doitsumura 

 

Quem vai viajar a EUA a turismo, sem visto, 
é preciso previamente pedir a autorização de 
viagem ESTA(sitema de autorização de 
viagem eletrônica)a partir de 12 de janeiro. 
O pedido pode ser feito pela 
HP(https://esta.cbp.dhs.gov/) 
Informação:Embaixada Norteamericana no 
Japão-serviço de informação pago 
 Tel.: 00－5－31－13－1353  

O procedimento do Esta é seguinte:、 
① Preencher o pedido⇒②emissão do pedido
⇒③receber o número e registro⇒④receber 
a resposta do pedido. 
 A resposta deve ser 
digitada em inglês(letra 
romana).Os dados constam 
na HP`.Seu conteúdo: 
Informação do solicitante, 
do passaporte,via aérea, 
s/estada nos EUA. Há  
empresa que ajuda fazer o  
pedido também. 

Apresentamos a vida de vítimas da guerra 

através de fotos documentárias. Sinta 

a tragédia da guerra no tempo da paz. 
Dia/hora:10/3(3ªf.)～13(3ªf.) 
Local:Ohi Chuou Kominkan Tenji Hall 

 

Tentar conversar com estrangeiros 

   

Que tal conversar com estrangeiros  

sobre a diferença cultural. 

Dia/hora:11/3(4ªf.)12～15:00 horas. 

Local:Ohi Sogo Fukushi Center 

Tamokuteki Hall  

● Informação  

Fujimino Kokusai  

Koryu Center 

049－256-4290 

Ligue sem cerimônia. 

ポルトガル語 


