
Transferência da carteira de habilitação 

estrangeira para a habilitação japonesa  

 

1 Requisitos para Transferência da carteira de 

habilitação estrangeira para a carteira de  

habilitação japonesa 

As pessoas que preencherem todos os requisitos citados abaixo, 

poderão solicitar a transferência da carteira de habilitação estrangeira  

para a habilitação japonesa, no Centro de Exames para Habilitação  

HIRABARI ou no Centro de Habilitação de Higashi Mikawa.  

a. Possuir a carteira de habilitação estrangeira válida, emitida pelo 

órgão oficial 

b. Ter permanecido no país de emissão da carteira de habilitação 

por mais de 3 meses após a obtenção da carteira 

Para confirmar que permaneceu no país por um período superior 3 

meses, serão verificados passaporte, Carteira de Hab ilitação 

estrangeira e outros, portanto para comprovar será necessário levar 

documentos que comprovem a saída e entrada do país, todos os 

passaportes antigos, carteiras de habilitações estrangeiras e outras.  

 

2 Local, Data e Horário de Atendimento 

Na Província de Aichi, para solicitar a transferência da carteira de 

habilitação estrangeira para a habilitação japonesa, é necessário fazer 

reserva através do site de reserva.  

Selecione a data (somente dias úteis) e o local, e dirija-se para o 

local no dia marcado. 

 Aqueles que não falam e nem entendem o idioma japonês, 

deverão vir acompanhado com alguém que entenda o idioma 

japonês sem falta. 

(1)  Centro de Exames de Habilitação (HIRABARI)  

Aqueles que até às 13:30, passarem na análise dos documentos 

necessários poderão, no mesmo dia, fazer os exames de aptidão 



física e mental e exame teórico de conhecimento. 

O exame de Confirmação de Habilidades Práticas de Direção  será 

realizado em um outro dia.  

(2)  Centro de Habilitação de Higashi Mikawa (TOSAN CENTER) 

No Centro de Habilitação de Higashi Mikawa, a análise dos 

documentos é separada em duas partes e serão feitas nos dias 

diferentes. Façam a reserva da primeira parte na hora da tarde de 

dias úteis. A reserva para a análise da segunda parte poderá ser feita 

somente por aqueles que passarem a primeira parte.  

 

  O site para reservas 

 【O Sistema de Solicitações Eletrônicas da Província de 

Aichi (Polícia de Aichi)】  

https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-police-u/offer/offerList_initDisplay.action 

 

3 Documentos necessários 

○ Carteira de Habilitação Estrangeira 

○ Tradução da carteira de habilitação estrangeira para o japonês 

deve ser feita pelas embaixadas ou consulados do país de emissão 

da carteira, ou JAF, Federação Automobilística Japonesa. (Não 

serão aceitas traduções feitas por outras empresas de tradução ou 

pessoas físicas) 

○ Passaporte (Se possuir passaportes antigos, trazer todos)  

○ Cartão de Permanência  (Zairyu Card) 

○ Atestado de Residência (juuminhyou) que conste a nacionalidade  

(Não serão aceitas cópias) 

○ Carteira de Habilitação Japonesa se tiver 

○ Uma foto recente, tirada nos últimos seis meses  (sem chapéu,  

visão frontal, a cabeça inteira desde o topo até os ombros, com fundo  

claro e neutro, tamanho: 3 cm (altura) por 2,4 cm (largura)).  

 No caso da Carteira de Habilitação brasileira será necessário 

apresentar o prontuário que conste o histórico das renovações da 

carteira. 



 

4 Exame de Aptidão física e mental, Confirmação de 

conhecimentos teóricos e de Habilidades Práticas 

de Condução 

Após a análise dos Documentos necessários, deverá fazer os exames 

de Aptidão física e mental, Confirmação de conhecimentos teóricos e 

Confirmação de Habilidades Práticas de Condução. Caso seja aprovado 

nos testes, será emitida a carteira de habilitação.  

Caso tenha tirado a carteira de habilitação japonesa anteriormente, 

mesmo vencida, será isento do exame de Confirmação de 

conhecimentos teóricos e Confirmação de Habilidades Práticas de 

Condução, por isso apresente a carteira vencida ou o p rontuário. 

a. Exame de Aptidão física e mental  

O exame de Aptidão física e mental consiste em exame de vista, 

audição, identif icação de cores e exame de prático de direção. Aqueles 

que usam óculos, lente de contato e outros devem trazê -los. 

b. Confirmação de conhecimentos teóricos 

No exame de Confirmação de conhecimentos teóricos, será realizado  

o teste sobre as regras básicas de trânsito no Japão. Além do japonês e  

português, poderá prestar o teste em outros 12 idiomas.  

Como este teste é um exame para obter a carteira de habilitação 

japonesa, mesmo que tenha conhecimento das regras de trânsito do 

Brasil, se não souber as regras de trânsito no Japão, será reprovado. 

Prepare-se para o exame teórico, estudando no manual, em português, 

sobre as Regras de Trânsito publicado e vendido pela JAF, Federação 

Automobilística Japonesa. O exame teórico consiste em 10 questões do 

tipo verdadeiro ou falso, para ser aprovado deverá acertar 7 ou mais 

questões. Aqueles que forem aprovados no exame teórico, devem 

confirmar o dia e a hora designada para o exame prático de direção. 

 

 

 



c. Confirmação de Habilidades Práticas de Direção 

O exame de Confirmação de Habilidades Práticas de Direção não 

apenas verif ica se você consegue dirigir, mas desde o momento em que 

você entra no veículo até descer, é verif icado sua postura e mo do de 

dirigir, cumprimento das regras de trânsito e outros, sendo que o 

resultado é aprovado ou reprovado. No Japão, por exemplo, se for virar 

à esquerda, deve dar sinal, verif icar a  segurança no lado esquerdo com 

o espelho retrovisor e com seus próprios o lhos e ir se aproximando do 

lado esquerdo. Para ser aprovado no exame prático de direção, é 

necessário entender corretamente as regras de trânsito japonesas. 

Vamos estudar bastante e aprender as regras antes de fazer o exame.  

Caso seja reprovado, receberá um conselho do examinador depois do 

teste. Este conselho é explicado em japonês e será útil na próxima vez 

que fizer o exame. Além disso, para que os procedimentos para a 

realização dos exames sejam feitos sem problemas, recomendamos 

aqueles que não entendem o idioma japonês, que venham 

acompanhados com um intérprete.  

Quando for fazer o exame prático de direção, será necessário levar, 

sem falta, o cartão para fazer o exame, o formulário de solicitação da 

carteira de motorista, aqueles que possuem a carteira de motorista 

japonesa devem levá-la, aqueles com nacionalidade estrangeira o 

Zairyu Card, a carteira de motorista original do seu país, comprovante 

de pagamento da taxa do exame. Além disso, aqueles que como 

condição para habilitação, necessitam de óculos e outros, devem trazer 

sem falta. Não poderá fazer o exame com roupas ou calçados que não 

estejam adequados para dirigir, como sandálias e outros.  Aqueles que 

farão exame prático de direção para habilitação de motoci cleta, deverão 

estar vestidos com capacete, luvas, botas, camisa com mangas 

compridas e calças compridas.  Se passar no exame prático de direção a 

carteira de habilitação será emitida no mesmo dia.  

 

 



5 Como enfrentar o teste 

Se passar na análise dos Documentos necessários, Aptidão física e  

Mental e exame Teórico, poderá refazer o teste prático num período  

dentro de 6 meses. Mas devido ao aumento daqueles que querem  

transferir a carteira, vem ficando difícil marcar a reserva para o próximo  

exame prático.  

Existem muitos daqueles que não conseguem passar no exame 

prático no período de 6 meses e tem que começar tudo novamente, 

desde a análise de Documentos necessários. Tendo como objetivo 

passar no exame, antes de fazer o exame não deixe de estudar e treinar  

a direção na autoescola. E depois que tirar a habilitação, dirija com 

segurança para não causar um acidente e nem ser vítima do trânsito.  

 

Canal YouTube oficial da Polícia de Aichi 

 

 

 

 

 

Centro de Exames para Habilitação  Centro de Habilitação de Higashi Mikawa 


