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Sistema de certificação de juramento de parceria da cidade de Nishinomiya 
O Sistema de Certificação de Juramento de Parceria da Cidade de Nishinomiya certifica que a cidade 
reconhece o juramento de parceria de duas pessoas que prometeram cooperar uma com a outra em suas 
vidas diárias, sendo uma ou ambas das quais de minoria sexual. 
Estrangeiros residentes no Japão também podem fazer o Juramento de Parceria da Cidade de 
Nishinomiya. 
Por este sistema de certificação de juramento de parceria, um estrangeiro não pode adquirir a 
nacionalidade japonesa. 
 
(1) Pessoas que podem fazer o juramento: 
  Aqueles que atendem a todos os seguintes quesitos: 
  1. Ambos atingiram a maioridade estipulada no Código Civil 
  2. Um ou ambos têm endereço na cidade ou planejam se mudar para a cidade 
  3. Nenhum dos lados tem cônjuge (incluindo aqueles que não tenham registrado seu casamento, mas 

tem uma relação praticamente semelhante ao seu casamento) 
  4. Ambos não formaram uma parceria com ninguém além da outra parte envolvida no juramento de 

parceria. 
  5. Não é uma relação em que ambas as partes não possam se casar nos termos do artigo 734 ou do 

artigo 735 do Código Civil (Lei n.º 89 de 1896). 
 
(2) Documentos necessários 

1. Declaração de parceria e confirmação 
2. Cópia do cartão de residente (emitido dentro de 3 meses) 
 Aqueles que vivem fora da cidade: uma cópia de algo que se demonstre a mudança para a cidade 

de Nishinomiya (certificado de circulação, contrato de venda, contrato de 
locação, etc.) 

3. Algo que se comprove estar solteiro 
Japonês: Certificado de todos os assuntos relacionados ao registro familiar 
Estrangeiro: Certificado de Elegibilidade para Casamento (documento que atesta que se tem os 

requisitos para o casamento. Emitido por embaixadas e consulados. Se estiver escrito 
em um idioma estrangeiro, inclua a tradução com o tradutor especificado.) 

4. Documentos de verificação de identidade (carteira de motorista, passaporte, etc.) 
 
(3) Feito o juramento: 

  1. Relaxamento dos requisitos de qualificação para os residentes da habitação municipal 
  2. Relaxamento dos requisitos de qualificação etc. para o apoio às vítimas de crimes, etc 
 
(4) Para fazer o juramento: 

  Entre em contato com a Divisão de Promoção da Igualdade de Gênero (0798-64-9495) da cidade de 
Nishinomiya pelo menos 7 dias antes do dia em que você deseja prestar juramento  

 
(5) Nota: 

  Este sistema não tem direitos ou obrigações legais e não tem efeito legal. 
 
 

 


