
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

  
   
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Dá para ver números anteriores de “Information Fujimino” 

Um dos trabalhos importantes do Ficec é a consulta para 
estrangeiros.Vem recebendo incessantes consultas diaria- 

mente,entre elas são sérios problemas de violência no 

lar.Há quem sofre vilência irracional por ter diferente 

nacionalidade.Quem está pensando no divórcio ou separação 

por causa da DV do marido, procure rever seu status,con- 

siderando seu status,validade, nacionalidade do filho, 

condições de vida devido à existência ou não do filho.

① Caso de ter filho   

Quem mora com filho e está cuidando dele, é possível alterar o visto para “teijusha”.Por 

outro lado,mesmo perdendo a autoridade paterna para o marido após o divórcio,mesmo  

vivendo sob a ajuda de custo de vida no momento,é permitido permanecer  no Japão,se estiver 

vivendo junto com o filho. Entretanto não é concedido o visto para quem quer tabalhar 
no Japão deixando o filho com os avôs no país materno. 

 

② Caso de não ter filho   

É possível alterar o visto para “teijusha”,se viveu com cônjuge japonês durante mais 

de 3 anos antes do divórcio.Mas nesse caso  precisa aporesentar o comprovante de 

trabalho e fiador. 

 

③ Caso de estar vivendo separado  

É possível renovar o status “cônjuge de japonês”, mencionando a intenção de divórcio  

atualmente em arbitramento.Mas essa renovação será somente por 1 ano. Fica difícil renovar 

de novo. Porisso é preciso agir pensando bem no seu futuro. 

Quem está legalmente casada com japnês e tem visto permanente ● Caso Ａ 

Quem está legalmente casada com japonês,tem visto cônjuge japonês Caso Ｂ 

Quer fugir do marido violento. 
O que fará após o divórcio? 

Vítima de ＤＶ e Status  

Mesmo com o divórcio o visto permanente não será anulado,e não há necessidade de informar 

o Departamento de Imigração, exceto quem  tenha cometido o crime. 

ポルトガル語
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www.ficec.jp/living/               
 ●Estamos publicando “Guia para a vida cotidiana” em 6 idiomas. 

☎Entender o sinalzinho de socorro 

 Novembro foi o mês de prevenção contra 

violência infantil.Ficec tem recebido 

consultas relativas às crianças,inclu 

sive sobre problemas de maus-tratos. 

 Ao perceber crianças más-tratadas, se 

estiver atormentando c/parto e criação de 

filhos consultem guichê de consulta 

infantil da prefeitura ou Ficec. Para 

proteger crianças frágeis é preciso de 
força civil.Maiores detalhes veja HP:

（http://www.mhlw.go.jp/ ） 

 

Mesmo sendo a vítima de violência doméstica, fundamentalmente será deportada. 

Entretanto, se tiver o filho reconhecido como filho do marido japonês durante a gravidez, 

há possibilidade de obter o visto especial para poder criar o filho.  

Deve ir ao Departamento de Imigragração de Shinagawa acompanhada de avalista japonês. 

Se o seu nome não coincidir com o do passaporte, deve requerer com o  verdadeiro nome.  

 Há quem não fala nada em japonês. Nesse caso vai ser muito difícil obter o visto por ser 

difícil viver no Japão.  

    O prazo de determinação está entorno de 6 meses. 

 

Leva a vida de casada, mas sem status de permanência ● ● ● Caso Ｃ 

 ●Em quaisquer casos A,B,C acima, para obtenção do visto é preciso de motivo.Importante 
é descrever detalhadamente as condições da atual vida, relatando as violências 

domésticas.O relato, basicamente,  deve ser escrito pelo próprio punho. Mas quando a 

pessoa é incapaz de fazer isso, a terceira pessoa poderá escrever ouvindo o relato da 

própria pessoa.Deve escrever para que o funcionário entenda, de uma maneira 

calma ,relatando como transcorreu o fato. Apresentamos abaixo o modelo  

〇Período inicial de casamento ou morar junto: ～ano～mês～dia 

  Período inicial de DV(violência doméstica): ～ano～mês～dia 

     Saiu de casa   : ～ano～mês～dia 

     Local 

〇Projeto de vida daqui para frente e o que pensa 

〇Se pretende viver no Japão, o motivo,trabalho, conhecidos,colaboradores.  

〇Relacionamento entre pai e filho. 

〇Palavra de arrependimento sobre a permanência ilegal(caso de permanência ilegal) 

☎Informe s/aulas de japonês no Ficec 

  Ficec mantém aulas de japonês para 

recém-chegados ao Japão e não conseguem 

entender o japonês.Todas as quintas-feiras 

das 10:00～ 12 horas.O nível de estudante 

varia desde iniciante até quem quer estudar 
para prestar o exame de qualificação.Nas 2ªs 
e 4ªs quintas-feiras tem mantido aulas de PC 
após às aulas de japonês. As aulas são 

ministradas atenciosamente pelo profissio- 

nal.Tanto aulas de japonês quanto a de PC são 

gratuitas 

ポルトガル語


