
CONSULADO ITINERANTE
IZUMO - PROVÍNCIA DE SHIMANE

25 e 26 de agosto de 2018
❖ Local: Big Heart Izumo
❖ Endereço: 〒693-0008 Shimane-ken Izumo-
shi Ekiminamimachi 1-5

ENTREGA DE SENHAS
❖ Dia 25 (sábado): 8h00 às 13h00
❖ Dia 26 (domingo): 8h00 às 11h00

INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
❖ Página eletrônica: http://nagoia.itamaraty.gov.br
❖ E-mail: cg.nagoia@itamaraty.gov.br
❖ Fone: 052-222-1077 / Fax: 052-222-1079
❖ Facebook: ConsBrasNagoia

OBSERVAÇÃO: Os seguintes documentos podem ser solicitados pelo correio, sem necessidade de
comparecimento ao Itinerante: autenticação de cópias, atestado de nacionalidade, reconhecimento de
assinatura de pessoa física (por semelhança) e passaporte para maiores de 18 anos. Consulte a
página eletrônica do Consulado para mais informações.

SOLICITAÇÕES A SEREM FEITAS PESSOALMENTE (a taxa consular poderá ser paga no local)
Requisita-se a presença do(s) solicitante(s) para elaboração dos seguintes documentos:
• Atestado de vida; • Atestado de residência;
• Autorização de viagem de menor; • Autorização para tirar passaporte de menor;
• Reconhecimento de assinatura de pessoa física; • Procuração(*);
• Registro de nascimento, casamento e óbito(*); • Declaração consular de estado civil(*);
• Escritura pública(*); • Passaporte (menor de idade) (**);
• Serviço militar (***);
(*) ANÁLISE PRÉVIA (apenas para procuração, escritura pública, declarações de estado civil e registros
de nascimento, casamento e óbito): a documentação necessária deverá ser entregue no Consulado até
o dia 16 de agosto (quinta-feira), por remessa registrada. Anexe mensagem solicitando a retirada do
documento no Itinerante.
(**) PASSAPORTE: para solicitar o primeiro passaporte do menor faz-se necessária a presença do menor e de ambos os
pais.
(***) RETIRADA DE DOCUMENTO MILITAR: requisita-se pedido prévio ao Consulado até o dia 16 de agosto (quinta-feira),
além de recebimento de confirmação por e-mail ou fax. ※Não haverá entrega de títulos de eleitor, que não são mais
impressos para eleitores do exterior.

Atenção: para os interessados em solicitar “Reconhecimento de Assinatura de Notários ou Gaimusho“ estão
disponíveis novas instruções sobre “APOSTILAMENTO”.

ATIVIDADES PARALELAS
❖ Orientação jurídica: Dr. Estuo Ishikawa (somente no dia 25)
❖ Orientação médica: Dra. Elza Nakahagi
❖ Orientação psicológica: Sr. Vivicanan Bernardi Alves

Realização: Apoio Financeiro:

Consulado-Geral do Brasil em Nagoia
〒460-0002 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Marunouchi 1-10-29 Shirakawa 8th Bldg. 2F

Recomenda-se trazer
todos os documentos
brasileiros originais!


