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                                   １月１２日（土）から１１月２５日（金）まで                

Lei de nacionalidade

A lei em uso desde 

1/7/1950,no seu 2°pará- 
grafo, diz o seguinte: 

・・・Nos seguintes casos,o 

filho terá a naciona- 

lidade japonesa: 

１．Nasceu no Japão ou a 
mãe é japonesa; 

２．O pai que faleceu 

antes do nasicimento do 

filho era japonês; 
３．Nasceu no Japão, de 
pais ignorados ou 

quando não tem nacio- 

nalidade; 

No mesmo parágrafo 3, 
para filho de pai japonês 
e de mãe estrangeira, que 
teve reconhecimento da 

paternidade enquanto 

feto, será reconhecida a 
nacionalidade japonesa. 

Para reconhecimento pós 
o nascimento, é exigido o 
casamento dos pais. 

 

Um novo sopro na interpretação da lei de  
nacionalidade –uma boa notícia para reconheci-
mento da nacionalidade das crianças 

Em março, no tribunal regional de Tokyo, saiu o 
julgamento sobre a nova interpretação da lei de nacio- 
nalidade provocando a polêmica. 
 No dia 29, teve julgamento da ação coletiva que 
consistia pedir ao país dar a nacionalidade japonesa a 
nove crianças de nacionalidade filipina, reconhecida a 
sua paternidade pós nascimento, filhos de homem 
japonês e de mulher filipina sem estarem casados. 
 Foi um julgamento no tribunal regional de Tokyo, no 
qual dizia:o regulamento da lei de nacionalidade que não 
concede a nacionalidade japonesa aos filhos nascidos 
entre casal  sem estarem casados , mesmo o pai sendo 
japonês, viola a igualdade de direito perante a 
constituição.         
. Teve semelhante ação em abril do ano passado 
também.Nesse caso, julgou que mesmo os pais sem 
estarem casados, no caso de morarem juntos, os filhos 
nascidos podem ter a nacionalidade japonesa. 
 Quem sabe, esses casos são apenas uma ponta de  
“iceberg”. Para crianças nascidas no Japão, destinadas 
aqui viverem, não deve acarretar a tragédia de não ter a 
nacionalidade japonesa. Se tiverem sofrendo com esse 
tipo de problema, poderemos pensar na solução do 
problema juntos.Seria um benefício para crianças e para  
relação internacional também…. 

Irmãs nascidas no Japão, 
porquê têm nacionalida- 
des diferentes? 
Uma voz simples de uma 
criança está balançando a 
lei, no momento. 
A internacionalização em 
andamento está exigindo 
a reforma da lei.Você não 
tem vizinhos, amigos e 
conhecidos com esse tipo 
de problema? 
 

ポルトガル語 
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 O Fujimino Kokusai Koryu Center vem prestando serviço de consultas a estrangeiros. 

 Tem levado o tempo demasiado para preenchimento de formulários. Inclusive a de Nyukan.Se 
tiver preparado de antemão, não há com que se preocupar.Você sabia que pode obter esses 
formulários pelo Internet? Vamos apresentar.  

★ Formulário p/solicitação diversa http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html   

★ Inform.s/localização Nhukan Tokyo http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html 

★ Tabela de Status de estada  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html 

★ Solicitação certif.status  http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 

★ Solic.permissão de reentrada  http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html 

★ Solic.permis.visto permanente http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html 

★ Solic.permis.alteração status http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 

★ Solic.permis.renovação visto  http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 

★ Solic.permis.obtenção do status http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html 

★ Solic.permis.ativ.extra a status http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html 

★ Modo de confirmar o status de estada que admite o trabalho 

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai02.html 

 

                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fujimino Kokusai Wai-Wai Kurabu 

Recruta-se participantes/colaboradores 

 Proporcinando um lugar para intercâm- 
bio das crianças,promovendo eventos que  
dão 100% de satisfação a quem participa. 
Estamos recrutando participantes e 

colaboradores Inscrição/informação: 
ＮＰＯ Fujimino Kokusai Koryu Center 

０４９－２５６－４２９０ 

Obter diversos formulários determinados pela lei Nhukan p/internet

Saitama-ken Kokusai Koryukyokai 
abriu “Gaikokujin herupu desuku”pa- 
ra atender a consultas e procedimen- 
tos nas repartições a estrangeiros pelo 
telefone/fax, a partir de 3 de abril,no 

Urawa Chiho Chosha 3°andar. 
São 8idiomas:inglês,chinês,espanhol,
português,coreano,tagalo,tailandês, 
vietnamita.Horário:2ª～6ª 9～16:00 
★ Tel.：048-833-3296 / 048-835-2423 
★ E-mail help @ sial.jp 
Informações a mesma associação 

０４８－８３３－２９９２ 

Consulta a estrangeiros! 

Atendim.c/8 idiomas Saitama-

Ken Kokusai Koryukyokai 


