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O que é sucessão? 

Sucessão é suceder a herança do cônjuge e parentes.Na sucessão há sucessor legal definido pela 

lei e legado que é sucessão testamentária fora sucessor legal.Há limite e ordem de prioridade 

determinados para sucessor legal. E aquele que tem alta prioridade será o sucessor legal. 

 

O estrangeiro também pode ser sucessor 

legal se correspoder ao limite e ordem de 

prioridade. 

No Japão, se o falecido for japonês, a 

sucessão seguirá a lei japonesa. O direito 

e obrigação do sucessor estrangeiro são 

iguais ao do sucessor japonês. 

 

Há risco na sucessão também. 

O conteúdo da sucessão varia muito. Muda dependendo do tipo de pessoa 

que deixou a herança.Na sucessão imagina o dinheiro,poupança, prédios, 

título de valores. As vezes, vem acompanhado também de obrigação e 

risco.No caso de herdar o campo e floresta, vai surgir obrigação de 

administrar e correr o risco também. E poderá também suceder a herança 

negativa como dívidas e ressarcimento de empréstimos. 

 

Renúncia da sucessão é um ato contratual 

Poderá também renunciar a sucessão no caso de a herança ser  

prejudicial,no caso de pode prever obrigação no futuro ou no caso de retornar ao país materno 

com a morte do marido.No caso da sucessão ou renúncia da sucessão deve consultar 

especialistas de leis ou amigo.Deve evitar facilmente apor o carimbo ou assinar. 

 

O que deve fazer para consultar especialistas de leis? 

Sobretudo no caso de ter sucessor estrangeiro torna-se mais 

complexo.Especialistas de leis são advogados e escrivãos judiciais.No caso de 

não ter especialista contratado, é possível usar “Ho TERASU” (Centro de 

consultas legais gratuitas). Poderá usar também associação de órgão 

administrativo de consultas legais.No caso de precisar de tradução e 

intérprete, FICEC ajudará(serviço pago).Consulte. 

 

Objetos da sucessão Ordem 

O cônjuge é sempre sucessor(1/2 da 

herança) 
 

Filho/neto (Sem filho) neto 1˚ 

Pai e mãe (Sem pai e mãe) avô e avó. 2˚ 

Irmãos do falecido (Sem irmãos) 

sobrinho/sobrinha. 
3˚ 

 

  

 

Não resolva sozinho a  

  “Questão da Sucessão” 
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Esposa e eu somos estrangeiros.Temos uma filha que está na  primeira série  do cusro 

primário.Estamos procurando uma classe que pode ajudar a filha nos deveres de casa após as 

aulas e nos fins de semana.Há classe que estamos procurando.? 

Na província de Saitama há diversas classes gratuitas de voluntários japoneses que ajudam nos 

estudos. Vide HP (https://kodomoouen.pref.saitama.lg.jp/map/shien ） 」 e

（https://kodomoshiennet-asuport.net/）e procure a mais próxima da casa.No Kokusai Kodomo 

Kurabu de FICEC estudam numerosas crianças estrangeiras aos sábados das 10:00~12:00. 

Como deve proceder quando  perder cartão de residente e passaporte? 

Os estrangeiros maiores de 16 anos de idade devem portar sempre cartão de residente. Quando 

perder cartão de residente e passaporte deve ir logo à delegacia ou koban fazer a declaração de 

perda e receber o atestado de recebimento. Leve esse atestado na embaixada da seu país e faça 

trâmites de reemissão do passaporte. E deve ir à secretaria de serviços de imigração regional e 

fazer o requerimento de nova emissão dentro de 14 dias após a perda. Cuide-se para não perder. 

    

 

 

 

 

 

 

Leia boletim poliglota Fujimi  

11/ 

Poderá participar no próprio dia .  

O boletim repleto de serviços e notícias 

importantes da cidade. Na cidade de 

Fujimi tem acesso ao boletim poliglota 

através de smartphone e PC.Faça 

download pelo QR ou acesse pelo browser. 

Dia/hora de consultas  

Seg. ~sexta feiras10:00~16:00 

 

É um festival de caminhada internacional que   

reune 100 mil pessoas.Caminham no meio da 

natureza de Higashimatsuyama.Há percurso de 

50・40・30・20・10・5km.Escolha o percurso.O 

horário de partida muda com o percurso. 

Aberto mensalmente no 1˚domingo 14:00~.90 

minutos de recreio conversando em inglês,Que 

tal fazer amigos tomando chá? 

● Dia/hora: 6/11(dom.) 14:00~15:30 

● Local:Fujimino Kokusai Koryu Center） 

● Despesa:500 ienes(chá) 

● Vaga:12 pessoas 

● Inscrição: 049-256-4290 

 

「Japan 3 Day March」 
Que tal caminhar vendo paisagem outonal? 

 

 

 

https://kodomoshiennet-asuport.net/）e

