O que é um Despachante
Credenciado ?
Despachante credenciado é uma profissão
oficial pública, definida e reconhecida pela
lei de Despachante Credenciado.
Ele recebe honorários para atender as
solicitações de clientes para elaborar
documentos e assumir como procurador
para trâmites burocráticos oficiais tais
como: requerimentos e recebimentos
das autorizações dos órgãos públicos,
elaboração dos documentos relativos aos
deveres e direitos, tais como contratos,
testamentos, etc..
Com o grande desenvolvimento e
complexidade da estrutura social e dos
negócios, a elaboração de documentos exige
altos conhecimentos legais e professionais.
Para atender tais exigências, os
Despachantes Credenciados prestam
esses serviços com precisão e rapidez,
elaborando os documentos exigidos,
defendendo os interesses e direitos privados
e assegurando trâmites eficientes. O sistema
de Despachantes Credenciados é altamente
valorizado no Japão.
Atualmente (Fim dezembro de 2016)
no Japão estão registrados 46,458
Despachantes Credenciados.

We Can Help You
in Many Ways!

Nós auxiliamos
os estrangeiros
residentes no Japão

Consulte a Associação
dos Despachantes
Credenciados mais
próxima da sua casa
https://www.gyosei.or.jp/
members-search/prefectural.html

Nossa missão
O emblema dos Despachantes Credenciados
( flor de cosmos) significa que eles buscam
a harmonia social, exercem as tarefas com
a equidade e honestidade, constroem laços
entre o povo e os administrativos, tendo as
missões de contribuir com o progresso e
prosperidade do povo e da sociedade.

Associação dos Despachantes
Credenciados do Japão
http://www.gyosei.or.jp

Os Despachantes Credenciados, como profissionais habilitados oficiais,
auxiliamos os estrangeiros residentes no Japão, prestando os serviços de:
status de permanência, naturalização, trabalho, abertura de empresas, etc..

Q1 Qual tipo dos serviços

Q2 Quais serviços os Despachantes

Q3 Além dos serviços descritos

de Imigração é prestado pelos
Despachantes Credenciados?

Credenciados podem fazer além dos
trâmites da imigração ?

nas perguntas 1 e 2, quais os serviços
que eles podem fazer?
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Nós os Despachantes Credenciados,
podemos fazer os seguintes serviços
de requerimentos junto à imigração local em
favor dos clientes.
(1) Solicitação de Certificado de Elegibilidade
para convidar os estrangeiros que estão fora
do Japão.
(2) Solicitação da Renovação de Status de Visto
dos estrangeiros no Japão
(3) Solicitação da Alteração de Status de Visto
dos estrangeiros no Japão
(4) Solicitação de Visto Permanente dos
estrangeiros no Japão
(5) Pedido de Permissão Residência Especial

Yukimasa-Kun é
um mascote oficial
da Associação
dos Despachantes
Credenciados

Nós os Despachantes Credenciados, prestamos
os seguintes serviços internacionais.

(1) Solicitação da Naturalização e obtenção da
nacionalidade japonesa
(2) Consultas sobre o casamento, o divorcio, a
sucessão (herança) internacionais
(3) Elaboração de documentos necessários para
investir e abrir empresas no Japão
(4) Ajuda na autenticação de documentos,
reconhecimento oficial do Ministério das Relações
Exteriores e reconhecimento do documento
sistema “Apostille” voltados para o exterior
(5) Auxílio do requerimento de vistos para outros
países.

O que é Despachante Credenciado
registrado no Departamento de Imigração?
Despachante Credenciado registrado no
Departamento de Imigração é aquele que presta
um curso especial sobre imigração. Quando
os requerimentos são apresentados pelo
despachante credenciado, o solicitante não precisa
comparecer no Departamento de Imigração.

Como especialista em direto e administração
públicos, obtemos as licenças necessárias
nos órgãos públicos relacionados para o
desenvolvimento de negócios, cumprindo as
exigências legais das indústrias da construção
civil, dos transportes, do entretenimento e diversão,
dos medicamentos, do tratamentos de resíduos
industriais, do desenvolvimento urbano, etc..
Além disso, nós, os Despachantes Credenciados,
como legítimos procuradores dos clientes,
prestamos os serviços que relacionam o direito
público e privado, tais como elaboração de
documentos legais necessários para contratos,
inventários, estatutos sociais, minutas etc..
Além disso, prestamos e oferecemos novos ramos
de serviços legais, tais como ADR ( Resolução de
disputa extrajudicial) e Interdição judiciária.

