
1 de abril de 2023

Reajustes nos valores das taxas consulares a partir da data 01/04/2023. 

        Valores em reais (R$)
- A partir de 01/04/2023

        Valores em reais (R$)
- Solicitações feitas até

31/03/2023
Administrar herança 2/100 do valor da herança 2/100 do valor da herança
Autenticação de testamento 211.00 285.00
Válido por 10 anos 593.00 800.00
Válido por 10 anos, no entanto não retirou o
anterior e  solicitou novamente dentro de 5 anos

815.00 1,100.00

Válido por 5 anos 407.00 550.00
Válido por 5 anos, no entanto não retirou o anterior
e  solicitou novamente dentro de 5 anos

630.00 850.00

Menores de 12 anos 222.00 300.00
Menores de 12 anos, no entanto não retirou o
anterior e  solicitou novamente dentro de 5 anos

444.00 600.00

Emissão com o mesmo periodo restante 222.00 300.00
Emissão com o mesmo periodo restante, no entanto
não retirou o anterior e  solicitou novamente dentro
de 5 anos

444.00 600.00

Acréscimo do país de destino 59.00 80.00
Documento de retorno ao Japão 93.00 125.00
Visto de uma entrada　              a. Geral 111.00 150.00
　　　　　　　　                    b. Indiano 31.00 42.00
Visto de múltiplas entradas　    a. Geral 222.00 300.00
　　　　　　　　                    b. Indiano 31.00 42.00
Visto de trânsito　　　　         a. Geral 26.00 35.00
　　　　　　　　                    b. Indiano 3.00 4.00
Extensão da permissão de Re-Entrada 111.00 150.00
Extensão da validade da certidão de refugiado 93.00 125.00
Certidão de nacionalidade 163.00 220.00
Atestado de residência 44.00 60.00
Certidão de nascimento, casamento, óbito e etc 44.00 60.00
Atestado de profissão 74.00 100.00
Certidão de tradução 163.00 220.00
Reconhecimento de firma ou selo
　　       a. de repartições públicas 167.00 225.00
　　       b. outros 63.00 85.00
Atestado de cinzas ou restos mortais 93.00 125.00
Atestado de procedência de produtor brasileiros 163.00 220.00
Atestado de produto japonês importado 141.00 190.00
Atestado de inventário marítimo 33.00 45.00
Atestado de Comunicação Marítima 48.00 65.00
Demais Certidões e atestados que não constam na
lista acima

78.00 105.00
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