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Guia Informativo para a Vida Diária em Multilíngüe / edição da Cidade de Nishinomiya 

Manejo do Certificado de Registro de Estrangeiro  
(providenciar até 8 de julho de 2012, ou outro equivalente emitido) 
 
 
Certificado de Registro de Estrangeiro 
É o cartão feito em base no Sistema de Registro de Estrangeiro, abolido em 9 de julho de 2012. Poderá 
ser utilizado continuamente por um certo período após 9 de julho de 2012. 
 
 
Prazo de validade para utilizar o Certificado de Registro de Estrangeiro 
O Certificado de Registro de Estrangeiro em mãos, poderá ser utilizado até o 16.º aniversário, portanto 
solicite a emissão do novo cartão (Certificado de Residente Permanente Especial) até essa data. Como 
daqueles com mais de 16 anos de idade já expirou, solicite um novo cartão (Certificado de Residente 
Permanente Especial) o mais rápido possível. 
 
 
Documentos necessários para a alteração 
Serão necessários os 3 itens abaixo para alterar ao cartão novo: 
(1) Certificado de Registro de Estrangeiro 
(2) Passaporte 
(3) 1 fotos (tirada em menos de 3 meses de 3x4 cm)  
 
 
Solicitação através de procurador 
Basicamente, quem poderá fazer a solicitação será a própria pessoa. Porém, uma pessoa da família que 
more na mesma casa e maior de 16 anos, poderá ser o representante do solicitante, desde que tenha o 
pedido do próprio. No ato, será necessário, também, um documento do representante (poderá ser carteira 
e motorista, passaporte, e outros). 
 
* Caso não possa comparecer para fazer o procedimento conforme mencionado acima, informe-se na 

repartição principal da Prefeitura de Nishinomiya, ou na sucursal mais próxima. 
 
* No Acta Nishinomiya Station e no Centro de Serviços, não poderão ser feitos nenhum dos procedimentos 
mencionados acima. 

 
Mais informações:  
 
 Nishinomiya Shiyakusho Shimin-ka (Divisão de Assuntos Civis da Cidade de Nishinomiya)  
                 0798-35-3104  
 Sucursal Naruo: Naruo-cho 3 chome 5-14                         0798-47-0101  
 Sucursal Kawaragi: Kawarabayashi-cho 8-1                       0798-67-5132  
 Sucursal Koto: Kotoen 3 chome 2-29 Apuri Koutou 3 andar         0798-51-2681  
 Sucursal Shiose: Najioshinmachi 1 Shiose Center 1 andar           0797-61-0521  
 Sucursal Yamaguchi: Yamaguchi-cho Shimoyamaguchi 4 chome 1-8 Yamaguchi Center 1º andar   
                  078-904-0395  


