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■O que é o Sistema de juramento de parceria ? 
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Informações sobre o Sistema de Juramento de Parceria da Cidade 

de Fuji e solicitação de cooperação

É um sistema em que duas pessoas se reconhecem como parceiras de vida e juram à cidade 
que estão em uma relação onde prometem viver juntas com responsabilidade e cooperação 
mútuas.
Poderá fazer o juramento apresentando à prefeitura a declaração de juramento, a cidade 

emitirá um recibo para provar publicamente que os dois juraram.
Não apenas as minorias sexuais poderão fazer o juramento, mas também os casamentos em 

união estável também poderão fazer o juramento.

■Requisitos necessários
・Ter atingido a maioridade（ ter mais de 20anos 
completos）

・Pelo menos uma das partes ser cidadão de Fuji
・Não ter casamento no civil
・Não ter jurado parceria com outra pessoa além do 
jurador.
・As duas partes não devem ter parentesco

■Os documentos que serão emitidos
・Recibo da declaração de parceria（TamanhoＡ４）

・Cartão de recibo da declaração de parceria（Tamanho 
da carteira de habilitação）

Modelo do Certificado（TamanhoＡ４）

Modelo do cartão de recibo（frente・verso）（Tamanho da 

carteira de habilitação）

※Para maiores informações sobre o 
sistema, consulte o guia no site da 
cidade.

Código QR da página da cidade

１ Sobre o Sistema

ポルトガル語パートナーシップ宣誓制度



① Faça uma reserva antecipada 

Faça a reserva até 14dias antes do dia que quiser fazer o juramento. 
↓

②O juramento 

As pessoas que irão fazer o juramento deverão comparecer à Divisão Multicultural de 
Igualdade de Gênero, preencher a declaração de juramento e apresentar os seguintes 
documentos : 

   （Documentos necessários）

 ・Cópia do cartão de residente"JYŪMIN HYŌ" ou Certificado de entrada do cartão de 
residente（para confirmação do endereço）

   ・Registro familiar"Koseki shōhon"（para confirmar que não é casado）

   ・Documento de identidade（cartão my number, carteira de habilitação, etc.）
※Poderá fazer o juramento com o nome comum"Tsūshōmei". 

      ↓ 

② Receberá o recibo de declaração de juramento. 

Após a entrega da declaração de juramento, receberá o 「Recibo de juramento de 
parceria」, entre outros. 

■Como é feito o procedimento 

■Com o recibo de declaração de juramento poderá fazer

・Torna-se possível a solitação de uma habitação municipal. 
・Será possível consentir cirurgias, exames, entre outros no Hospital Central Municipal. 
※Futuramente aumentaremos os serviços disponíveis. 
※Ao contrário do casamento legal com base nas disposições do Código Civil, mesmo jurando 

sob este sistema, não haverá efeito legal. Não há direitos ou obrigações como herança ou 
outros direitos de propriedades, deduções fiscais ou obrigações de sustentar parentes. 

Esse sistema não tem efeito legal, assim como não haverá a alteração no registro 
familiar"Koseki"e também no cartão de residente"Jyūmin hyō", porém respeitaremos os 
pensamentos dos dois e os apoiaremos como Cidade Fuji. 

Por favor, entenda este propósito e faça sempre o possível para atender prontamente ao 
jurador. 

２ Pedido de cooperação com o sistema


