ポルトガル語

Trâmites para realização da prova de habilitação (inclui habilitação para condução de
veículos com transmissão manual)
Local dos trâmites:
Delegacias de polícia (inclui as subdelegacias e excluem-se a Polícia Central, Prédio anexo
da Polícia Central e a Delegacia de Hamakita.)
Horário de atendimento: Nos dias úteis, das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00.
(Não há atendimento aos sábados, domingos, feriados e no período de 29 de dezembro a 3
de janeiro)
・ Passada a data indicada pela delegacia (inclui sub-delegacias) onde realizou o
trâmite, a prova poderá ser realizada no Unten Menkyo Central (Centro de
Habilitação)
・ Se for cursar auto-escola, os trâmites deverão ser realizados por intermédio da
autoescola que ingressar.
Documentos necessários:
Para quem já possui a habilitação, a carteira de habilitação
Quem não possui habilitação, o juminhyo (atestado de residentes) que conste o endereço
do koseki (naturalidade).
[Para estrangeiros, o Zairyu Card e o juminhyo (atestado de residentes) com anotação da
nacionalidade]
Não é necessário costar o número individual, o My Number.
Documentos de identidade:
・ Carteira de Saúde
・ Cartão do My Number
・ Passaporte
・ Documentos oficiais emitidos por órgãos públicos tais como alvarás ou certificados de
qualificação, ou documentos comprobatórios de identidade emitidos para seus
funcionários por órgãos públicos.
Foto para o requerimento:
・ 1 foto (ou 2 fotos para quem quiser que a foto trazida conste na carteira de habilitação.
Não há necessidade de fotos na prova de habilitação para condução de veículos com
transmissão manual)
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Atestado de condução de autoescola credensiadas para os graduados em outas
províncias.
Atenção:
Solicitamos que procure apresentar os documentos supramencionados pois se os
documentos de identidade apresentados forem de entidades privadas como crachás de
funcionários ou carteiras de estudante, a realização da prova só será viável após
confirmação junto à empresa ou escola expedidora, via telefone ou outros meios.
As informações necessárias para a realização da prova no Unten Menkyo Center (Centro
de Habilitação) serão comunicadas na ocasião dos trâmites.
Observações:
・ O indivíduo que não possui residência registrada na Província de Shizuoka não
poderá realizar a prova na Província de Shizuoka.
・ Pessoas portadoras de deficiência físicas deverão previamente consultar o Unten
Menkyo Center (Centro de Habilitação) mais próximo.
・ O indivíduo que atualmente não possui carteira de habilitação e que no passado teve
a habilitação cassada, semi cassada, recusada ou proibida de conduzir por mais de 6
meses não poderá realizar a prova se não concluir o “Curso para infratores com
habilitação cassada” em menos de 1 ano da realização da prova (exclui a habilitação
provisória)
Todavia é excluído o indivíduo que teve a habilitação cassada baseada no sistema de
nova prova de resgate depois de vencer o período como condutor iniciante.
・ O indivíduo com risco de ser sancionado por pontos de infrações como condução sem
habilitação, deverá previamente consultar o Unten Menkyo Center (Centro de
Habilitação) mais próximo. O deferimento da habilitação pode recusado mesmo que
aprovado na prova.
・ Não poderá realizar a prova o indivíduo que estiver no período de impedimento de
obter a habilitação por suspensão ou cassação da habilitação.
・ O indivíduo sob tratamento médico deve consultar o Unten Menkyo Center ou a seção
de habilitação de delegacia mais próxima o quanto antes. Oficiais irão pergunter
detalhas da enfermidade.
Declare corretamente:
Todos os que realizarem os trâmites para a prova deverão apresetar o “Formulário de
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perguntas” para identificação particular de certas doenças, etc.

Obs:) As informações pessoais contidas nas respostas do “Formulário de perguntas” serão
rigorosamente zeladas pelas autoridade policiais.
Informações:
Nome
Tobu Unten Menkyo
Center
(Centro de Habilitação
Tobu)
Chubu Unten Menkyo
Center
(Centro de Habilitação
Chubu)
Seibu Unten Menkyo
Center
(Centro de Habilitação
Seibu)

Enderço

Telefone

Numazu-shi Ahitaka Aza

Horários de atendimento
Dias úteis (seg a sex) 9:00 às

055-921-2000
Onoue 241-10

17:00

Shizuoka-shi Aoi-ku Yoichi

Dias úteis (seg a sex) 9:00 às
054-272-2221

6-16-1

17:00

Hamamatsu-shi
Dias úteis (seg a sex) 9:00 às
Hamakita-ku Komatsu

053-587-2000
17:00

3220

