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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR O VISTO AMERICANO 
 

CONSULADO DE OSAKA CONSULADO DE TOKYO 

Aichi, Ehime, Fukui, Fukuoka, Gifu, Hiroshima, Hyogo, Ishikawa, 

Kagawa, Kagoshima, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyazaki, 

Nagasaki, Nara, Oita, Okayama, Osaka, Saga, Shiga, Shimane, 

Tokushima, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi. 

Aomori, Akita, Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Iwate, 

Kanagawa, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Shizuoka, Tochigi, 

Tokyo, Yamagata, Yamanashi 

 

VISTO DE TRÂNSITO 

1. Passaporte original com assinatura (passaporte válido durante a viagem). 

2. Cópia do Zairyu Card (frente e verso). 

3. 1 Foto recente 5 x 5 cm, a altura do rosto deverá ter de 2,5cm a 3,5cm. A foto deve ser colorida e com fundo branco. 

Foto com medidas ou cor de fundo diferente não será aceita pelo Consulado Americano. 

4. Certificado de trabalho (Zaishoku Shomeisho) OU no caso de estudantes, Comprovante de Matricula Escolar 

(Zaigaku Shomeisho). 

 Se for dependente: Certificado de Trabalho, cópia do passaporte (páginas 1, 2, 3 e visto japonês), cópia do Zairyu 

Card (frente e verso) do responsável pelo pagamento de despesa da viagem. 

5. Questionário preenchido e assinado (assinatura igual ao passaporte). 

*Todos os itens deverão estar preenchidos. 

6. Taxa de serviço: ¥32.000. 

*Obs.: Valor não reembolsável 

VISTO DE TURISMO 

1. Passaporte original, com assinatura (passaporte com validade mínima de 6 meses). 

2. Cópia do Zairyu Card (frente e verso). 

3. Comprovante de Saldo Bancário (Zandaka Shomeisho) e Gensen do ano anterior. 

4. Certificado de Trabalho (Zaishoku Shomeisho) e Comprovante de Férias (Kyuuka Shomeisho). 

 No caso de estudantes, Comprovante de Matricula Escolar (Zaigaku Shomeisho). 

 Se for dependente, Certificado de Trabalho, cópia do Passaporte (páginas 1, 2, 3 e visto japonês), cópia do 

Zairyu Card (frente e verso) do responsável pelo pagamento das despesas da viagem. 

5. 1 Foto recente 5 x 5 cm, sem óculos e a altura do rosto deverá ter de 2,5cm a 3,5cm. A foto deve ser colorida e 

com fundo branco. Foto com medidas ou cor de fundo diferente não será aceita pelo Consulado Americano. 

6. Questionário preenchido e assinado (assinatura igual ao passaporte). 

*Todos os itens deverão estar preenchidos. 

7. Taxa de serviço: ¥35.000. 

*Obs.: Valor não reembolsável 

OBSERVAÇÕES 

A) O transporte até o consulado é por conta própria do solicitante e não há 

assistência. 

B) Na entrevista só é permitida a entrada do próprio solicitante. 

C) Os documentos solicitados são os documentos mínimos obrigatórios 

solicitados pelo Consulado. Porém, há casos que o Consulado Americano 

solicita mais documentos que deverão ser providenciados pelo solicitante. 

D) Caso tenha parentes ou amigos morando nos EUA serão necessários: 

carta convite assinada, cópia do passaporte e do visto do residente nos EUA. 

ATENÇÃO! A foto deve ser recente, 

colorida e com fundo branco. Não 

deixe o cabelo cobrindo o rosto, deixe 

atrás da orelha. 

 

PROCEDIMENTO: 

Enviar todos os documentos acima e a taxa pelo correio registrado (kakitome) ou pelo takkyubin para o endereço da 

Unitour. Após recebermos, faremos o agendamento da entrevista (Obrigatório a partir de 14 anos e até 79 anos). 

 

Antes da entrevista, enviaremos as documentações de volta para levá-los no dia da entrevista. 

 

Os documentos devem ser enviados pelo menos 30 dias antes do embarque. 
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QUESTIONÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DO VISTO AMERICANO 

A) INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1. Nome completo 
de acordo com o 
passaporte 

Sobrenome: 2. Sexo    Masculino    Feminino 

Nome: 
3. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

_______ / _______ / __________ 

4. Estado civil   Solteiro(a) (nunca casou)   Casado(a) 

 Viúvo(a)   Divorciado(a)   Separado(a) 
5. Nacionalidade 

6. Nome antigo (nome de solteiro (a) ou nome anterior ao divórcio): 

7. Local de 
nascimento 

Cidade/Estado 
8. Tem ou já teve outra nacionalidade?   

 Não   Sim, qual? 

País 
9. Tem passaporte de outro país?   

 Não   Sim, qual? 

10. Endereço residencial completo 〒 11. Telefone celular 

12. Telefone residencial 

13. E-mail 

14. Mãe 
Sobrenome 
 

Nome 
 

Data de nascimento 

_______ / _______ / __________ 

15. Pai 
Sobrenome 
 

Nome 
 

Data de nascimento 

_______ / _______ / __________ 

16. Dados do 
cônjuge ou 
ex-cônjuge 

Sobrenome Nome 

País e cidade de nascimento 
 
 

Data de nascimento 

_______ / _______ / __________ 

Endereço completo 〒 

 
 

Data de casamento 

_______ / _______ / __________ 

17. Se separado 
ou divorciado 

Número de casamentos anteriores Local do divórcio 

Motivo da separação 
Data do divórcio 

_______ / _______ / __________ 

18. Empregador/Escola 

Nome Telefone 

Endereço 〒 
 
 

Média salarial 

Tipo de serviço 

19. Empregos anteriores (Descreva os DOIS últimos empregos no Japão ou no Brasil) *Não escrever o atual 

De ____/____/______ 
 

a ____/____/______ 

Nome Telefone 

Endereço 〒 
 

Nome do chefe 

Tipo de serviço 

De ____/____/______ 
 

a ____/____/______ 

Nome Telefone 

Endereço 〒 
 

Nome do chefe 

Tipo de serviço 
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20. Cursou 2º grau ou superior?  Não   Sim 

2º grau 
De ____/____/______ 
 
a ____/____/______ 

Nome Telefone 

Endereço 〒 
 
 

Curso 

Superior 
De ____/____/______ 
 
a ____/____/______ 

Nome Telefone 

Endereço 〒 
 
 

Curso 

B) INFORMAÇÕES DA VIAGEM 

21. Finalidade da viagem para os EUA  
 

 Trânsito      Turismo 

Previsão de chegada nos EUA 

_______ / _______ / __________ 

Previsão de saída nos EUA 

_______ / _______ / __________ 

22. Contato nos EUA 

Nome Relação 

Endereço 
 
 

Telefone 
 
 

23. Há acompanhantes 
nesta viagem? 
 Não        Sim 
 

Nome e parentesco 19. Quem pagará a viagem? 

24. Já esteve antes nos EUA? (inclusive trânsito)   Não   Sim  *Se sim, liste as 5 últimas datas de entrada e saídas 

Entrada 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

 
Saída 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

Entrada 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

 
Saída 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

Entrada 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

 
Saída 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

Entrada 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

 
Saída 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

Entrada 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

 
Saída 

_____/_____/______ 
(dia/mês/ano) 

25. Já obteve visto 
americano anteriormente? 
 Não        Sim 

Tipo de visto Data de emissão 

_______ / _______ / __________ 

Número do visto 
Data de validade 

_______ / _______ / __________ Local 

26. Já teve visto americano 
negado? 
 Não        Sim 

Tipo de visto solicitado Data 

_______ / _______ / __________ Local: 

27. Já teve passaporte 
roubado ou extraviado? 
 Não        Sim 

Tipo de visto solicitado Data 

_______ / _______ / __________ Local 

28. Tem algum 
parente nos EUA? 
 Não        Sim 

Nome completo 

Relação Tipo de visto 

29. Viajou para outro país nos últimos 5 anos?   Não   Sim  *Se sim, liste os 3 últimos países, e datas de entrada e saída: 

País Data de entrada _______ / _______ / __________ Data de saída _______ / _______ / __________) 

País Data de entrada _______ / _______ / __________ Data de saída _______ / _______ / __________) 

País Data de entrada _______ / _______ / __________ Data de saída _______ / _______ / __________) 

30. Fala quais idiomas?   Português   Japonês   Inglês   Espanhol   Outros, quais? _____________________________ 
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C) OUTRAS INFORMAÇÕES (Leia com cuidado e responda todos os itens) 

a.  Possui habilidades especiais ou fez treinamento para uso de armas de fogo, explosivos ou experiência com arma nuclear, 

biológica ou química? 

 Sim   Não 

b.  Serviu o exército?  Sim   Não 

c.  Alguma vez serviu ou foi membro ou foi envolvido com unidade militar não governamental, unidade de vigília, grupo 

rebelde, grupo de guerrilha ou organização contra o governo? 

 Sim   Não 

d.  Possui alguma doença significante para a saúde pública? (Exemplo: gonorreia, lepra, sífilis em estágio infeccioso, 

tuberculose ativa etc.). Ou possui alguma disfunção mental ou física que possa te colocar ou colocar outras pessoas em 

risco? 

 Sim   Não 

e.  É ou já foi usuário de drogas ou viciado?  Sim   Não 

f.  Alguma vez já foi preso ou condenado por qualquer ofensa ou crime mesmo que sujeito a perdão, anistia ou outra ação 

semelhante? 

 Sim   Não 

g.  Já violou ou participou de conspiração para violar qualquer lei relacionada a controle de substâncias?  Sim   Não 

h.  Está indo para os Estados Unidos para se prostituir ou, fazer comércio ilegal de ato imoral ou, já se prostituiu ou recrutou 

prostitutas nos últimos 10 anos? 

 Sim   Não 

i.  Já se envolveu ou pretende se envolver com lavagem de dinheiro?  Sim   Não 

j.  Já cometeu ou é cônjuge ou filho (a) de alguém ou ajudou alguém que cometeu ou conspirou para cometer tráfico humano 

nos Estados Unidos ou fora dele e se aproveitou dos benefícios provenientes do tráfico dentro dos últimos 5 anos? 

 Sim   Não 

k.  Pretende se envolver com espionagem, sabotagem, violação de controle de exportação ou outra atividade ilegal, 

atividades terroristas enquanto estiver nos EUA ou já participou de atividades terroristas? 

 Sim   Não 

l.  Já fez ou pretende financiar ou dar suporte para terroristas ou organizações terroristas?  Sim   Não 

m.  Já ordenou, incitou, cometeu, ajudou ou participou de um genocídio ou tortura? Já ordenou, incitou, cometeu, ajudou ou 

participou de assassinatos extrajudiciais, políticos ou outros atos de violência? 

 Sim   Não 

n.  Já se envolveu em recrutamento ou uso de crianças soldados?  Sim   Não 

o.  Já, enquanto oficial do governo, foi responsável por ou participou diretamente, em qualquer momento de sua vida, de 

violações a liberdade de religião? 

 Sim   Não 

p.  Já se envolveu diretamente no estabelecimento ou impôs o controle da população forçando mulheres a abortarem contra 

sua própria vontade ou forçando homens ou mulheres a serem esterilizados contra sua própria vontade? 

 Sim   Não 

q.  Já se envolveu diretamente em coesão para transplante de órgãos ou tecidos humanos?  Sim   Não 

r.  Já procurou obter ou assistiu outra pessoa a obter visto, permissão de entrada nos Estados Unidos ou outro benefício da 

imigração americana por fraude ou má interpretação mal-intencionada ou outros meios ilegais? 

 Sim   Não 

s.  Já manteve custódia de alguma criança cidadã dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos de uma pessoa cuja guarda 

legal que foi concedida pela corte americana? 

 Sim   Não 

t.  Já votou nos Estados Unidos em violação a alguma lei ou regulamento ou já renunciou a cidadania americana afim de 

evitar o pagamento de impostos? 

 Sim   Não 

 

 

DECLARAÇÃO 

Mesmo que qualquer parte deste formulário tenha sido preenchida com a assistência de outra pessoa, eu declaro que 

todas as informações fornecidas são verdadeiras e foram incluídas neste formulário com o meu total conhecimento, 

consentimento e compreensão. Declaro também, ter dinheiro suficiente para as despesas da minha viagem e de meus 

acompanhantes. 
 
 

___________________________________________________________ 

(assinatura) 

 
 

__________/__________/__________ 

(data) 
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