
                               ２者間通話 

                                    H2504版ポ 

O Houterasu 
começou o atendimento também em língua 

estrangeira! 
Atendimentos em Inglês, Chines, Português, Espanhol e Tagalog. 

Prestamos informações sobre:  Dívidas, separação conjugal, assuntos 

trabalhistas, acidentes (trânsito, etc) e assuntos relacionados a calamidades 

naturais. 

Residentes estrangeiros 

                      Solicitante 

                      (Não é necessário vir acompanhado de intérprete) 

※Desnecessário ligar por telefone 

＊Necessário ter endereço no Japão e estar dentro da legalidade de permanência. Ainda, 

para pessoas que tenham baixa renda, poderá fazer consultas gratuitas com advogados 

especializados. Se for necessário, as despesas advocatícias poderão ser financiadas pelo 

Houterasu em lugar do consultante, com posterior resarcimento. (Para maiores detalhes, 

favor contactar o funcionário do Houterasu mais próximo à sua localidade

Escritórios e filiais do Houterasu próximos a sua residencia (61 postos de atendimento em todo o 

país) 

   Atendimento: Dias úteis das 09:00 às 17:00hs 

 

Apresentamos gratuitamente as institutuições relacionados de 

acordo com o conteúdo de sua consulta, o sistema jurídico do Japão e 

a Associação de Advogados.,etc.  

 

      

Intérprete 

      Falar  passando o telefone 

 

Estrangeiro    Funcionário do  

Solicitante     Houterasu 

① O servico de interpretação será por telefone, junto ao funcionário do Houterasu 

② O intérprete irá fazer a tradução de suas dúvidas e informar ao funcionário do 

Houterasu. 

③ O funcionário do Houterasu irá responder às suas perguntas. 

④ O intéprete irá lhe passar as respostas do funcionário do Houterasu. 
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 Intérprete 

          

① Primeiro, ligar para o serviço de tradução por telefone    03030303----5366536653665366----6008 6008 6008 6008 (Serviço de Informação 

Multilíngue do Houterasu)....（Será cobrado a taxa de chamada).... 

② Informar ao intérprete sobre qual o assunto deseja consultar 

③ O intérprete irá contactar o escritório ou filial do Houterasu mais próximo da sua localidade. 

④ Inicia-se o serviço de interpretação por telefone, interligando três pessoas. 

＊Necessário ter endereço no Japão e estar dentro da legalidade de permanência. Ainda, 
para pessoas que tenham baixa renda, poderá fazer consultas gratuitas com advogados 
especializados. Se for necessário, as despesas advocatícias poderão ser financiadas pelo 
Houterasu em lugar do consultante, com posterior resarcimento. (Para maiores detalhes, 
favor contactar o funcionário do Houterasu mais próximo à sua localidade) 
                       

Apresentamos gratuitamente os institutos relacionados de acordo com cada 

conteúdo de sua consulta, o sistema jurídico do Japão e a Associação de 

Advogados.,etc,  que poderá ser útil para as soluções.   

Serviço de intérprete por telefone, 

interligando três pessoas 

        ④④④④④④④④                                

                       

EEssttrraannggeeiirroo  SSoolliicciittaannttee  FFuunncciioonnáárriioo  ddoo  HHoouutteerraassuu  
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