Para todos os estrangeiros residentes no Japão!

O sistema do cartão de
embarque/desembarque para
reentrada mudará a partir
do dia 1º de julho de 2014!
O Departamento de Controle de Imigração do Ministério da Justiça modificará o sistema do cartão de
embarque/desembarque para reentrada no dia 1º de julho de 2014. No novo sistema, pretende-se evitar a
omissão da declaração de intenção de reentrada com permissão de reentrada especial ao sair do Japão,
através da colocação de duas caixas de seleção: uma para indicar se a saída está sendo feita com permissão
de reentrada e outra para indicar se a saída está sendo feita com permissão de reentrada especial*.
O novo sistema poderá ser utilizado a partir do dia 1º de julho. Por favor, preste atenção que o novo sistema
não pode ser utilizado até o dia 30 de junho.
*Por favor, leia a explicação no verso sobre a permissão de reentrada especial.

Cartão de embarque/desembarque para reentrada do novo sistema

Por favor, coloque uma marca de seleção (sinal de vistoo

レ ) ssem falta.

Departamento de Controle de Imigração do Ministério da Justiça

[Perguntas e Respostas sobre a Mudança do Sistema]

P: O sistema utilizado até agora não poderá mais ser utilizado?
Poderá ser utilizado sim. No caso de saída do país com a permissão de reentrada especial, certifique-se de apresentar o cartão
de residente ou o certificado de residente permanente especial e, ao mesmo tempo, coloque uma marca de seleção
(sinal de visto 㾎) na caixa de seleção de permissão de reentrada especial do cartão de embarque/desembarque para reentrada.

Cartão de embarque/desembarque de reentrada do sistema antigo (2 tipos)

O local do sinal de visto ✓ é como segue.

P: Onde posso conseguir o cartão do novo sistema?
Na área de controle de imigração em um aeroporto ou porto marítimo, ou em um escritório de imigração regional.

P: É possível utilizar o novo sistema antes do dia 1º de julho?
Não, não é possível utilizar o novo sistema até o dia 30 de junho.

■ O que é significa uma permissão de reentrada especial?
Os estrangeiros portadores de um passaporte válido ou cartão de residente (ou certificado de residente permanente especial) (Nota 1),
que saírem do Japão, poderão retornar dentro de um (1) ano (dentro de dois (2) anos no caso de residente permanente especial)
para exercer suas atividades normais, sem a necessidade, em princípio, de obter uma permissão de reentrada. Este sistema
denomina-se “Permissão de reentrada especial” .
Os estrangeiros que saírem do Japão com uma permissão de reentrada especial não podem estender o seu prazo de validade no exterior.
Observe que se você não voltar dentro de um (1) ano após sua saída do Japão (dentro de dois (2) anos no caso de residente
permanente especial) (Nota 2), você perderá o seu visto de permanência ou o seu status de residente permanente especial.
(Nota 1) Repare que isso também se aplica aos estrangeiros com passaporte contendo uma notificação de que o cartão de residente será
reemitido numa data posterior, ou que portem um certificado de registro de estrangeiro que seja considerado como um cartão de
residente ou certificado de residente permanente especial. Além disso, os estrangeiros com visto de permanência de serviço
diplomático ou público, os estrangeiros com visto de permanência para exercer atividades específicas, e os estrangeiros (inclusive
seus familiares) que sejam funcionários do escritório japonês da Associação de Relações da Ásia Oriental ou da Missão Geral da
Palestina do Japão, também estão sujeitos ao novo sistema de permissão de reentrada especial.
(Nota 2) Se a validade do seu visto de permanência for inferior a um (1) ano contado a partir da sua saída do Japão, por favor, volte antes da
expiração da validade.

[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.

