
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM TÓQUIO

REGISTRO DE NASCIMENTO COM BASE NA CERTIDÃO JAPONESA
É obrigatória a presença do declarante (de nacionalidade brasileira)

1. Formulário de Requerimento de Registro de Nascimento assinado pelos pais; 

2. Documentos emitidos pela prefeitura japonesa:

·  出生受理証明書 (Shussei Jyuri Shoumeisho),  E
·  出生届記載事項証明書 (Shussei Todoke Kisai Jikou Shoumeisho)
 
3. Documentos dos pais, conforme o caso: 
 ·  Pais brasileiros: 
- original e cópia do passaporte válido ou expirado há menos de 2 anos;
- se casados, cópia da certidão de casamento (o registro brasileiro de casamento dos pais,  
se for o caso, deve preferencialmente preceder o registro de nascimento dos filhos);
- se solteiros, cópia da certidão de nascimento
- se divorciados, cópia da certidão de casamento com averbação do divórcio
 
 ·  Pais estrangeiros:
- original e cópia do passaporte válido 
- se casados, cópia da certidão de casamento (o registro brasileiro de casamento dos pais,  
se for o caso, deve preferencialmente preceder o registro de nascimento dos filhos);
- se solteiros, cópia da certidão de nascimento
- se divorciados, cópia da certidão de casamento com averbação do divórcio
(As certidões deverão estar em inglês, espanhol ou romanizadas)
 
·   Pais japoneses:
- original e cópia do passaporte válido ou carteira de motorista ou juki card acompanhado 
do hokkensho
- Koseki Touhon recente com menos de 3 meses de expedição
 
* Pais brasileiros com dupla nacionalidade devem apresentar também Koseki Touhon
com menos de 3 meses de expedição e passaporte japonês (se houver).
 
No caso de maiores de 12 anos, é obrigatório o comparecimento do registrando, de um 
genitor(a) brasileiro(a) e de duas testemunhas. Além dos documentos mencionados nos 
itens 01 a 03, deverão ser apresentados:
 
a) Original e cópia de documento de identidade com foto do registrando, que poderá ser:
·  carteira escolar ou;
·  passaporte estrangeiro ou;
·  juki card, acompanhado do hokkensho.
 
b) Formulário  de  Dados  das  Testemunhas  preenchido  e  assinado  pelas  mesmas 
(disponível na homepage do consulado)
 
c) Original e cópia do documento de identidade das testemunhas.
 
As testemunhas podem ser brasileiras  ou estrangeiras,  desde que identificadas,  sendo 
admitidos parentes em qualquer grau do registrando. 

 



INFORMAÇÕES GERAIS

O  registro  de  nascimento  é  gratuito  e  será  lavrado  com  base  na  certidão  de  nascimento 
estrangeira.
Nos termos da Constituição Federal  de 1988,  os filhos  de brasileiros  nascidos  no exterior  são 
brasileiros natos, desde que registrados em Repartição consular brasileira.
O registro de nascimento só poderá ser efetuado quando não houver registro anterior lavrado em 
outro Consulado ou em cartório no Brasil.
O registro de casamento dos pais, se for o caso, deve preferencialmente preceder o registro de 
nascimento dos filhos.
Caso  tenha  havido  mudança  de  nome  da  mãe  ou  do  pai  brasileiro,  é  necessário  apresentar  
documento brasileiro  que comprove a alteração.
Uma vez emitida a Certidão lavrada no Consulado-Geral, não há como fazer retificações, exclusões 
ou acréscimos nos registros. As retificações só poderão ser efetuadas no Brasil mediante ordem do 
Ministério Público ou sentença judicial, conforme o caso.
Para  produzir  efeitos  jurídicos  no  Brasil,  a  certidão  consular  de  nascimento  deverá  ser 
posteriormente transcrita no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil do respectivo domicílio ou, na 
falta de domicílio brasileiro, no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil do Distrito Federal.

Sobre os Nomes: 
Filhos com dupla nacionalidade

Nos termos  do Artigo  7º  do  Decreto-Lei  Nº  4.657/1942,  no  caso de registrandos  que  também 
tenham direito  à  nacionalidade japonesa,  a  grafia  e  a composição de seu nome constante  do 
documento  japonês  deverão  ser  mantidas  no  registro  consular  brasileiro. Não  será  possível 
acrescentar, retirar ou mudar os  nomes e sobrenomes.

Filhos de pai e mãe brasileiros, não portadores da nacionalidade japonesa
 
O código Civil brasileiro, Lei Nº 10.406, de 10/01/2002, estabelece que toda pessoa tem direito ao 
nome,  nele  compreendido  o  prenome  e  o  sobrenome.  O  prenome,  que  pode  ser  simples  ou 
composto, é livremente escolhido pelos pais. Pela tradição brasileira o nome da pessoa é formado 
pelo  prenome,  pelo  sobrenome  materno  e,  depois,  pelo  sobrenome  paterno.  Não  há,  porém, 
impedimento para que essa ordem seja invertida ou que se utilize somente o sobrenome materno 
ou paterno.

Menores de 12 anos
Os menores de 12 anos não precisam comparecer ao consulado, no entato a presença do pai e/ou 
mãe brasileira é obrigatória.
 
 Entre 12 e 16 anos incompletos
O(a) registrando e um dos pais brasileiros devem comparecer ao consulado, acompanhados de 
duas testemunhas. O declarante será o pai ou mãe de nacionalidade brasileira.

Entre 16 e 18 anos incompletos
O(a)  registrando será o declarante,  que deverá  comparecer  com o genitor(a)  brasileiro(a)  que 
assistirá na lavratura do registro, acompanhados de duas testemunhas

Maiores de 18 anos
O(a) registrando será o declarante e deverá comparecer acompanhado de duas testemunhas. O 
comparecimento dos genitores será dispensado.



FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
BIRTH REGISTRATION APPLICATION FORM

A LAVRATURA DE MAIS DE UM REGISTRO PARA A MESMA CRIANÇA E/OU A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES 
INVERÍDICAS NO REQUERIMENTO IMPLICARÃO EM CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.

1 - REQUERENTE/DECLARANTE / APPLICANT/DECLARANT

                  Mãe / MOTHER                     Pai /  FATHER                   Registrando(a)  / SELF                Outros / OTHER

2- DADOS DO REQUERENTE/DECLARANTE / APPLICANT/DECLARANT’S INFORMATION

Nome Completo (sem abreviaturas) / FULL NAME Data de Nascimento / DATE OF BIRTH

 Dia / DAY    Mês / MONTH      Ano / YEAR

Local de Nascimento / PLACE OF BIRTH Profissão / PROFESSION Nacionalidade / NATIONALITY

     Cidade / CITY         Estado /STATE       País / COUNTRY

  PASSAPORTE VÁLIDO / VALID PASSPORT                  CARTEIRA  DE IDENTIDADE / ID CARD

Nº / NUMBER Órgão Expedidor / ISSUING AUTHORITY Data de Expedição / DATE OF ISSUANCE Válido Até / VALID UNTIL

3- DADOS DO REGISTRANDO / REGISTERED PERSON’S INFORMATION

Nome Completo (sem abreviaturas) / FULL NAME Data de Nascimento / DATE OF BIRTH

 Dia / DAY     Mês / MONTH      Ano / YEAR

Horário de Nascimento / TIME OF BIRTH Nome do Hospital Local de Nascimento 

Hora / HOUR Min. / MINUTES Cidade / CITY Província /STATE

Sexo / GENDER Irmão Gêmeo? / TWIN BROTHER/SISTER? Se Sim, Nome do(a) Gêmeo(a) / IF YES, NAME OF THE TWIN BROTHER/SISTER

    M        F      Sim / YES        Não / NO

4- DADOS DA MÃE / MOTHER’S INFORMATION

Nome Completo (sem abreviaturas) / FULL NAME Data de Nascimento / DATE OF BIRTH

 Dia / DAY    Mês / MONTH      Ano / YEAR

Local de Nascimento / PLACE OF BIRTH Nacionalidade / NATIONALITY Profissão / PROFESSION

     Cidade / CITY         Estado /STATE       País / COUNTRY

Está Viva? / IS SHE ALIVE? A Serviço do Governo Brasileiro no Exterior? / SERVING THE BRAZILIAN GOVERNMENT ABROAD?

     Sim / YES         Não / NO                   Sim / YES                                Não / NO

Estado Civil / MARITAL STATUS 

             Solteira / SINGLE                Casada / MARRIED                  Divorciada  / DIVORCED               Viúva / WIDOWED           

              Separada Judicialmente / LEGALLY SEPARATED                                                                                                     Continua no verso



DADOS DA MÃE (Cont.) / MOTHER'S INFORMATION (Cont.)

   PASSAPORTE VÁLIDO / VALID PASSPORT                CARTEIRA  DE IDENTIDADE / ID CARD

Nº / NUMBER Órgão Expedidor / ISSUING AUTHORITY Data de Expedição / DATE OF ISSUANCE Válido Até / VALID UNTIL

Endereço Residencial (Número/ Rua / Apto) / HOME ADDRESS (Number/Street/ Apartment) Cidade / CITY Província / STATE

CEP / ZIP CODE País / COUNTRY Nº de Telefone / PHONE NUMBER E-mail

( )  

Nome Completo da Avó Materna da Criança / CHILD’S MATERNAL GRANDMOTHER’S FULL NAME Falecida? / DECEASED?

      Sim / YES           Não / NO

Nome Completo do Avô Materno da Criança / CHILD’S MATERNAL GRANDFATHER’S FULL NAME Falecido? / DECEASED?

      Sim / YES           Não / NO

5- DADOS DO PAI / FATHER’S INFORMATION

Nome Completo (sem abreviaturas) / FULL NAME Data de Nascimento / DATE OF BIRTH

 Dia / DAY    Mês / MONTH      Ano / YEAR

Local de Nascimento / PLACE OF BIRTH Nacionalidade / NATIONALITY Profissão / PROFESSION

     Cidade / CITY         Estado / STATE       País / COUNTRY

Está Vivo? / IS HE ALIVE? A Serviço do Governo Brasileiro no Exterior? / SERVING THE BRAZILIAN GOVERNMENT ABROAD?

     Sim / YES         Não / NO                      Sim / YES                                   Não / NO

Estado Civil / MARITAL STATUS 

              Solteiro / SINGLE                Casado / MARRIED                  Divorciado  / DIVORCED               Viúvo / WIDOWED           

               Separado Judicialmente / LEGALLY SEPARATED                 

   PASSAPORTE VÁLIDO / VALID PASSPORT                CARTEIRA  DE IDENTIDADE / ID CARD

Nº / NUMBER Órgão Expedidor / ISSUING AUTHORITY Data de Expedição / DATE OF ISSUANCE Válido Até / VALID UNTIL

Endereço Residencial (Número/ Rua / Apto) / HOME ADDRESS (Number/Street/ Apartment) Cidade / CITY Estado / STATE

CEP / ZIP CODE País / COUNTRY Nº de Telefone / PHONE NUMBER E-mail

( ) 

Nome Completo da Avó Paterna da Criança / CHILD’S PATERNAL GRANDMOTHER’S FULL NAME Falecida? / DECEASED?

      Sim / YES           Não / NO

Nome Completo do Avô Paterno da Criança / CHILD’S PATERNAL GRANDFATHER’S FULL NAME Falecido? / DECEASED?

      Sim / YES           Não / NO

Declara, para os devidos fins, que o registrando, até a presente data, não foi registrado em qualquer repartição consular brasileira ou 
teve a certidão estrangeira de nascimento transcrita em Cartório de Registro Civil no Brasil, pelo que requer seja procedido o registro
de nascimento, para o que confirma, sob as penas da lei, a veracidade das informações acima prestadas.

DATA / DATE:           (Dia / DAY         Mês / MONTH      Ano / YEAR)  /                        / 20    

Assinatura do Pai / FATHER’ SIGNATURE Assinatura da Mãe / MOTHER’ SIGNATURE
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