
 

  

 

Redução da Idade da Maioridade para 18 anos 

A partir do dia 1º de abril de 2022, com a “alteração de parte da lei do código civil”, a 

idade da maioridade atual de 20 anos será reduzida para 18 anos. 

Pessoas com mais de18 anos e abaixo de 20 anos (nascidos entre 2 de abri de 2002 e 

1º de abril de 2004) serão consideradas maiores a partir do dia 1º de abril de 2022. 

Pessoas nascidas após 2 de abril de 2004 serão consideradas maiores a partir do 

aniversário de 18 anos. 

 Atenção: com a alteração de parte do código civil, ocorrem mudanças na definição de maioridade e 

minoridade referente aos trâmites de solicitação de visto, de aquisição da nacionalidade, etc.. 

 

O que mudará com a redução da idade de maioridade? 

 

◇ O limite da idade para mudança de visto para o status de “Teijyusha” (residente a longo tempo) na 

condição de “menor, filho biológico e solteiro” será reduzido para abaixo de 18 anos. 

◇ Idade para requerer a naturalização passa de 20 anos para 18 anos. 

◇ A idade com que um filho reconhecido por pai japonês possa requerer a nacionalidade, passa para 

menores de 18 anos. 

◇ Para pessoas com nacionalidade múltipla, a idade para optar pela nacionalidade passa de menor de 20 

anos (ou até completar 22 anos) para menor de 18 anos (ou até completar 20 anos). 

◇ A partir de 18 anos, poderá firmar, sem a permissão dos pais, contrato de compra de celulares, contrato 

de locação de apartamento para morar sozinho, solicitar cartão de crédito, e comprar carro financiado 

(mas o financiamento pode ser negado, caso o valor do financiamento for avaliado como acima da 

capacidade do comprador). 

◇ A idade de permissão de casamento das mulheres, que é de 16 anos, passará para 18 anos.  

Entre outros. 

 

※ Mesmo com a mudança da idade da maioridade, a proibição de consumir bebidas alcoólicas, de fumar, 

e participar de jogos de azar (corrida de cavalos, bicicleta, motocicleta e de barco), continuará sendo até 

completar 20 anos. Além disso, a inscrição obrigatória à pensão nacional é acima de 20 anos como antes. 

※ De acordo com o Código civil atual, se o menor firmar contrato sem o consentimento dos pais, será 

possível fazer o cancelamento. No entanto, com a alteração da lei, com 18 anos os jovens poderão firmar 

diversos tipos de contratos, mas deverão assumir a responsabilidade por eles. Por tanto, antes de firmar 

qualquer contrato, confira bem o conteúdo, e firme somente se compreender bem. Também é 

importante consultar alguém antes de firmar algum contrato. 

Consultas caso seja envolvido em algum problema de consumo 

- Shohisha Hot-line (atendimento ao consumidor)「188」（em japonês） 

- Houterasu（Serviço Multilingue, sobre de consultas jurídicas）0570-078377 【dias úteis】das 9h às17h 


