CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM TÓQUIO
SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO
REGISTRADA NESTE CONSULADO
Favor preencher os seguintes dados:
Nome completo da criança: ___________________________________________________________
Nome completo do pai: ______________________________________________________________
Nome da mãe: _____________________________________________________________________
Local e data de nascimento: __________________________________________________________
Data de registro no Consulado-Geral em Tóquio: __________________________________________

Livro _______ Folha _________ Número _______________ Quantidade de vias : __________
Requerente:

Pai

Mãe

Outros____________________________________________

Endereço do Requerente: _____________________________________________________
__________________ E-mail: _____________________________ Tel: __________________
Declaro, sob as penas da lei, que a presente certidão NÃO foi trasladada no Brasil, em Cartório
de 1º Ofício de Registro Civil, conforme previsto no Art. 31 da Lei dos Registros Públicos de
1973 e na resolução nº 155/2012, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
____________________________________________________________________________

Assinatura do Requerente

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1. Cópia da certidão de nascimento, se disponível.
2. Cópia do passaporte ou RG do requerente .
3. Taxa consular de ￥650.

Solicitação pelo CORREIO
Remeter todos os documentos necessários e a taxa consular por remessa registrada (kakitome).
A devolução dos documentos processados pode ser pelo sistema takkyubin a cobrar, ou por remessa
registrada kan-i kakitome.
Se optar pelo takkyubin, anexe a seu pedido um formulário takkyubin a cobrar (chaku-barai denpyo)
preenchido com seu nome, endereço e telefone (não esqueça de indicar o melhor horário de entrega).
O preço varia conforme o peso e o tamanho do envelope.
Se preferir o serviço do correio, inclua envelope-resposta já selado com o seu nome e endereço. A
respeito do valor do selo que você deve utilizar no envelope-resposta, informe-se no correio sobre a
tarifa exata para remessa registrada, de acordo com o tamanho do envelope e o peso dos
documentos que serão devolvidos. Por exemplo, para um envelope pesando entre 100 e 150 gramas,
a tarifa (correspondência registrada kan-i kakitome) é de ¥550. O Consulado não se responsabiliza
por perda, extravio ou atraso de correspondência ocasionados pela utilização dos serviços dos
correios ou takkyubin.
Continua no verso

O pagamento das taxas para o Consulado deve ser feito em agências de correio:
1) TEIGAKU KOGAWASE （定額為替)
São vales-postais com valores pré-fixados. Para solicitar o TEIGAKU KAWASE, é necessário o
preenchimento do formulário abaixo, disponível nas agências dos correios. Marque no formulário os
vales necessários de acordo com o valor total do serviço consular a ser solicitado. A emissão de
cada vale custa ¥100 ienes.
Ex: No caso de Atestado de Nacionalidade, que custa ¥ 1.950 ienes, marque no formulário dos correios 1 vale de ¥ 1.000 ienes,1 vale de ¥ 500 ienes e 1 vale de ¥ 450 ienes. O custo total da emissão
dos vales para esse caso será de ¥ 300 ienes.

2) FUTSU KAWASE SHOUSHO (普通為替証書)
É o vale postal que custa sempre ¥ 430 ienes e pode ser utilizado para o envio de qualquer quantia
até ¥ 50.000 ienes. Recomenda-se a aquisição deste tipo de vale caso seja necessária a emissão de
mais de 4 vales postais do tipo TEIGAKU KOGAWASE (4 vales = 400 ienes).
Ex: diferente do Atestado de Nacionalidade, cujos vales-postais do tipo TEIGAKU KOGAWASE custariam apenas ¥ 300 ienes = 3 vales, o envio do requerimento de Passaporte Comum para maior de 18
anos (¥ 15.600) por TEIGAKU KOGAWASE implicaria na emissão de 15 vales de ¥ 1.000, 1 de ¥ 500
e, por último, 1 de ¥ 100. O custo total dos vales-postais seria de ¥ 1.700 ienes. Portanto, nesse caso,
o FUTSU KAWASE é a alternativa mais barata, uma vez que seu custo é sempre fixo: ¥ 430 ienes.
O formulário para emissão do vale postal “FUTSU KAWASE FURIDASHI SEIKYUSHO ( 普通為替振出
請求書)” deve ser solicitado e preenchido diretamente no balcão de atendimento. Procure a agência
de correio mais próxima de sua residência.
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