
LISTA DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VISTO DE CURTA PERMANÊNCIA 

Janeiro/2017 

 Objetivo: Participação em Eventos  (15, 30, 90 dias) 

Participação em congresso, concurso, torneio ou campeonato esportivo amador, etc 

 
1- Passaporte válido + Cópia das páginas 2 e 3 
2- Formulário de Solicitação de Visto preenchido, datado e assinado conforme 

passaporte 
3- Uma foto 4,5 x 4,5cm nítida e recente dos últimos 6 meses( tamanho do rosto: 2,8 cm do 

topo da cabeça até o queixo) 
4- Cópia da Carteira de Identidade (RG ) 
5- Cópia do comprovante de residência 
6- Comprovante de Renda 

a) Se o requrente arca com as despesas da viagem: 
Imposto de Renda Pessoa Física completa, inclusive recibo de entrega; 
Contra-cheque dos ultimos três meses ou extrato bancário de aplicação, 
poupança ou investimentos dos ultimos três meses. 

b) Se a entidade/organização no Brasil arca com as despesas da viagem: 
Carta Explicativa (em folha timbrada da entidade) contendo as seguintes 
informações: (1)Dados do requerente do visto; (2) vínculo do requerente com 
a entidade; (3) finalidade da viagem ao Japão; (3) período de estadia do 
requrente no Japão; (4) endereço de hospedagem no Japão e  (5) declaração 
sobre o custeio da viagem do requerente pela entidade. 

c) Se a entidade no Japão arca com as despesas da viagem 
Carta Explicativa do Convite (idem acima, esclarecendo que a entidade arcará 
com todas as despesas da viagem) 

7- Material sobre o evento (Panfleto explicativo ,confirmação de inscrição, etc) 
8- Print de reserva de passagem aérea de ida e volta 

 
 
  *Obs: Poderão ser solicitados outros documentos, quando necessário 
 

*Obs: 

1- O passaporte deve ter uma validade mínima de 3 meses. 

2- Veja a relação de países isentos de visto para o Japão no site: www.mofa.go.jp 

3- O visto tem validade de 3 meses a partir da data da emissão, para ingresso no Japão, após o qual perderá a validade. 

 

http://www.mofa.go.jp/

