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Resposável

Contraparte

Ob
s.

【仮訳】

平成　 年(ano)　 月(mês)　 日(dia)

Obs.

Município
Formulário de Solicitação de Medidas de Apoio nos Procedimentos

Administrativos do Livro de Registro Básico de Residentes

　　                            ○○○○○○

Sr(a) Prefeito(a) de
　　                            Municípios
　　                            relacionados

Solicito a realização de medidas de apoio nos
procedimentos administrativos do Livro de Registro Bá
sico de Residentes, para a proteção de vítimas de ações
de perseguição e violência doméstica. Re

ex
pe

diç
ão

Nome

/
/

/

Solicitante

Document
o anexo

(marque um V
no documento

correspondente
)

( 年(ano) 月(mês) 日(dia) )

Nome
(Data de

nascimento) Ide
nti

fic
aç

ão

Endereço

Endereço Contato

(Atenção)
● Preencha o campo em negrito.
● Verificaremos a identificação do interessado no momento da solicitação.
● Há casos de verificação na delegacia de polícia e outros sobre o conteúdo da solicitação.
● Após a vigoração da medida de apoio, será necessário apresentar documentos de identificação mesmo para solicitar a cópia de seu Atestado de Residência e outros.
● A medida de apoio não visa rejeitar até solicitações que forem determinadas como não sendo impróprias, depois de um rigoroso exame.
● O período de apoio é de 1 ano a contar do dia de início do apoio. Aceitamos solicitações de prorrogação a partir de 1 mês antes da chegada do prazo. Caso não haja tal solicitaç
ão, o apoio será encerrado com a chegada do prazo.
● No caso de alteração do conteúdo da solicitação, pedimos que realize a solicitação ao(a) prefeito(a) do município onde realizou a solicitação inicial.

Endereço
atual

Idem acima

Idem acima

Conteúdo
da medida
de apoio
(limitado à
queles com
descrição

do endereç
o atual)

Domicílio
oficial

Domicílio oficial
anterior

Emissão da cópia do suplemento do Registro Civil
(koseki) (endereço do domicílio oficial anterior)

Endereço atual e outros

Parecer
da

Polícia
e outros

2　Reconhecemos a necessidade de apoio para a proteção do solicitante e do
solicitante para apoio conjunto acima.

3  Em casos exceto 1 e 2, se houver situações conhecidas em especial pela polícia e
outros (*existência ou não de proteção temporária, época da consulta e outros)
Situação conhecida:

平成　　年(ano)　　月(mês)　　日(dia)
Delegado de                 (carimbo) (Responsável: Divisão　　 Encarregado             )

 Leitura do Livro de Registro Básico de Residentes

Data  

Emissão da cópia do suplemento do Registro Civil
(koseki) (endereço do domicílio oficial)

Endereço
atual

Relação com o
solicitante Data de nascimentoNome Data de nascimento

Endereço
anterior

Emissão da cópia do Atestado de Residência e outros
(endereço anterior)

Emissão da cópia do Atestado de Residência e outros
(endereço atual)

Relação com o
solicitante Nome

Instituição
de

consulta

Procedimento administrativo para solicitação de apoio

Outros

Decisão de ordem de proteção (cópia)

Ofensor
(caso esteja
identificado)

( 年(ano) 月(mês) 日(dia) )

Ve
rifi

ca
çã

o d
o m

un
icí

pio

Outros

(No caso de estar se consultando com a polícia ou Centro de Consulta e Apoio à Violência Conjugal e outros, preencha, na medida do
possível, a data e horário da consulta, nome da delegacia de polícia e outros, divisão encarregada e outros.)

　　　年(ano)　　月(mês)　　日(dia)　(Nome da instituição de consulta　　　　　　　　　　　　　　　)(Divisão encarregada

Nome
(Data de

nascimento)

Marque V no
item

interessado

Advertência e outros realizado por escrito baseado da
Lei de Controle dos Perseguidores

Vítima de violência, definida pelo parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Preven
ção de Violência Conjugal; sujeita a correr risco de vida ou danos no corpo
por mais violência; e ainda sujeita a risco de o ofensor realizar solicitações
no âmbito da Lei do Livro de Registro Básico de Residentes com o propó
sito de buscar o seu endereço.

Vítima de atos de perseguição e outros, definida pelo artigo 7º da Lei de
Controle de Perseguidores; sujeita a risco de ser ainda repetidamente
perseguida; e ainda sujeita a risco de o ofensor realizar solicitações no â
mbito da Lei do Livro de Registro Básico de Residentes com o propósito de
buscar o seu endereço.

1　Reconhecemos verdadeira a situação do solicitante acima.
(No caso de estar sem documento a anexar)

Situação
do

solicitante
(marque um

V em um
dos itens)

Solicitante
para apoio
conjunto

(limitado à
queles que
possuem o

mesmo
endereço)
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