INFORMAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
ESTRANGEIRA PARA JAPONESA
Aqueles que não compreendem a língua japonesa, deverão comparecer impreterivelmente
acompanhados de um intérprete. Caso contrário, a solicitação poderá não ser aceita.
I CONDIÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO - Shinsei no jouken
Para solicitar a transferência da carteira de habilitação, faz-se necessário apresentar os documentos que
comprovem as seguintes condições:
(1) Que o requerente tenha obtido oficialmente a carteira de habilitação estrangeira;
(2) Que a atual carteira de habilitação esteja dentro da validade;
(3) Que o requerente tenha permanecido no país após obteção da carteira por três meses ou mais;
(4) Que esteja registrado como residente na província de Gifu;
(5) Que atualmente não tenha recebido ou não seja alvo de punição de providência administrativa.
II VERIFICAÇÃO PRÉVIA (por meio de reserva) - Jizen shinsa
A reserva deve ser efetuada via telefone e etc.
A solicitação da tranferência será aceita conforme a análise dos documentos e resultado da entrevista.
Horário de atendimento para a verificação prévia:
de 2ª. à 6ª. feira (exceto sábado, domingo, feriado nacional e feriado de virada de ano)
a partir das 13:30
III DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - Hitsuyou shorui
(1) Carteira de habilitação estrangeira e sua cópia (frente e verso);
(2) Tradução da carteira de habilitação estrangeira para o idioma japonês;
Atenção: Locais para solicitar a tradução da carteira:
● Representações diplomáticas do país que emitiu a carteira de habilitação ou Consulados e Embaixadas;
● Federação Automobílistica do Japão – JAF (Zaidan Houjin Nihon Jidousha Renmei)
Nagoya-shi Shouwa-ku Fukue 3 choume 7 ban 56 gou
JAF – Filial de Aichi 052-872-3685
(3) Todos os passaportes e suas cópias;
Atenção 1 - Cópias de todas as páginas com menção (página onde consta a foto, o número do passaporte,
o visto, e registros de entrada e saída,etc.
Atenção 2 - Caso não tenha um dos passaportes, será necessário apresentar documentos que comprovem a
entrada e saída do país onde foi emitida a carteira de habilitação.
(4) Caso não conste a data de emissão na carteira de habilitação ou caso tenha licença para mais de dois tipos
de categoria (ex: automóvel e motocicleta), apresentar o prontuário que conste a data de emissão de cada
categoria;
(5) Carteira de identidade e sua cópia (frente e verso), do país que emitiu a carteira de habilitação;
(6) Cartão de residente (Zairyu Card) e sua cópia (frente e verso);
(7) Atestado de residência, “ juuminhyou” (que conste a naturalidade e ou a nacionalidade);
(8) Uma foto (3 x 2,4cm de fundo branco liso, tirada dentro dos últimos 6 meses, de frente e sem chapéu);
(9) Carteira de habilitação japonesa (estando ela válida ou vencida)

※Tirar as cópias no tamanho original, centralizadas em folhas no tamanho A4 e uma em cada folha.

IV SOLICITAÇÃO (por meio de reserva) – Shinsei
A reserva para solicitação do exame será feita após a verificação prévia dos documentos.
V PROCEDIMENTOS
(1) Quanto ao dia do exame
De 2ª. à 6ª. feira (exceto sábado, domingo, feriado nacional e feriado de virada de ano)
Horário de chegada: 8:30 da manhã na data marcada para o exame.
Local: Departamento de Carteira de Habilitação no salão de espera dos participantes, 1º. andar.
UNTEN MENKYO-KA IKKAI - JUKENSHA MACHIAI LOBBY
(2) Quanto à execução da solicitação
Preencher o requerimento.
Na data marcada para o exame, aquele que apresentar os documentos incompletos, não poderá realizá-la.
(3) Quanto ao exame / verificação
① teste de aptidão (visão e outros) ② conhecimento gerais (escrito) ③ prático (direção)
Atenção: Os portadores de óculos não devem esquecer de utilizá-los.
(4) Quanto à entrega da carteira de habilitação
Os candidatos que não tiveram nenhum impedimento durante toda etapa, receberão a carteira de habilitação
no mesmo dia.
VI TAXAS
TAXAS PARA PROVA E EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA

VALOR

Categoria 1, veículo normal

2,550

Uso do veículo
Categoria 1, veículo grande /veículo médio / veículo pequeno
Uso do veículo
Categoria 1, veículo grande especial / carreta/ Motocicleta grande / normal
Uso do veículo

3,350
4,100
6,600
2,600
4,050

Veículo pequeno especial / motoneta

1,500

Emissão da carteira de habilitação

2,050

Taxa adicional ( para cada tipo de categoria acrescentada)

200

VII LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA E MAIORES INFORMAÇÕES
Quartel General da Polícia Provincial de Gifu
(Gifu-Ken Keisatsu Honbu)
Departamento de Carteira de Habilitação, Setor de Carteira Estrangeira
(Unten Menkyosikenjou, Gaikoku Menkyo Gakari)
Endereço: Gifu-ken, Gifu-shi, Mitahora Higashi 1 – 22 - 8
TEL: (058)237-3331 naisen(ramal) 314

