
「盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例」の概要 

Descrição geral da “Portaria sobre desmontagem e prevenção de exportações de 

automóveis roubados” 

 

○ 公安委員会への届出 

  自動車部品を販売する目的で自動車を解体する者又は中古自動車を輸出 

する者（以下「事業者」という。）は、事前に公安委員会への届出が必要とな

ります。 

    届出内容に変更が生じた場合も届出が必要です。 

○ Notificação ao Comitê de Segurança Pública  

  As pessoas que pretendem desmontar um automóvel para vender suas peças e as pessoas 

(doravante denominada “empresa”) que pretendem exportar automóveis usados , devem 

apresentar uma notificação ao Comitê de Segurança Pública”.  

No caso de alterações no conteúdo da notificação, é necessário apresentar uma nova 

notificação.  

 

○ 標識の掲示 

  自動車の解体場所や保管場所ごとに、定められた事項を記載した標識を掲

げなければなりません。 

○ Colocar placas 

   Em cada local de desmontagem e de armazenamento de automóveis, devem ser 

colocadas placas mostrando o conteúdo estabelecido.  

 

○ 従業員名簿の備付 

  事業所には従業者名簿を備え付けなければなりません。 

  従業者が日本国籍を有していない場合は、在留資格などを確認し、名簿に

記載する必要があります。 

○ Implementar uma lista com o nome de todos os funcionários 

    Sempre tenha uma lista no escritório com os nomes dos funcionários. 

    Caso algum dos funcionários não possua nacionalidade japonesa, deve-se verificar o 

status de residência e incluir a informação na lista de registro. 

 

○ 取引相手の確認 

  自動車を引き取るときは、相手の氏名などを確認し、その記録を３年間保存

しなければなりません。 



  引き取る自動車が盗難自動車の疑いがある場合は、警察官に申告しなけれ

ばなりません。 

○ Verificar a contraparte da transação  

   No momento de receber o veículo, comprove o nome da contraparte e o registro deve 

ser armazenado por (3) três anos. 

    Caso tenha suspeitas de que o automóvel é roubado, deve fazer a denúncia para a 

polícia. 

 

○ 良好な生活環境の確保 

  事業者は 

  ・ 事業所周辺の道路では、安全で円滑な交通を確保する 

  ・ 保管している自動車の倒壊を防止する 

  ・ 燃料油などの流出防止や騒音を低減する 

 ことに努めなければなりません。 

  ○ Garantir um ambiente adequado 

   A empresa deve:  

  ・Garantir o tráfego fluido e seguro nas ruas ao redor do estabelecimento 

  ・Evitar o colapso dos automóveis armazenados empilhados 

   ・Evitar o vazamento de combustível e óleo, além de reduzir o ruído   

 

○ 自動車の保管命令 

  警察本部長又は警察署長は、引き取られた自動車が盗難の疑いがある場合

には、その自動車などの保管を命令できます。 

 ○ Ordem de apreensão do automóvel 

Caso exista a suspeita de que o automóvel recebido é fruto de um roubo, o diretor da 

Sede da polícia ou o chefe da polícia pode ordenar a apreensão do automóvel.  

   

○ 知事、公安委員会による指示 

  知事、公安委員会は、条例に基づき、事業者に必要な指示ができます。 

○ Indicações do Governador e / ou do Comitê de Segurança Pública  

    O Governador e / ou o Comitê de Segurança Pública, de acordo com a portaria, podem 

dar as instruções necessárias à empresa. 

 

  

○ 停止命令 



  公安委員会は、事業者が条例に違反したときや刑法第 256 条の罪などを犯

したときは、事業の停止を命令できます。 

○ Ordem para interromper as atividades comerciais  

   O Comitê de Segurança Pública pode ordenar a suspensão das atividades comerciais, 

aso a empresa não cumpra com a portaria e / ou cometa um delito estipulado no artigo 

256 do Código Penal,  

 

○ 土地貸付者の責務 

  土地又は建物の貸付者は、事業者との契約において 

  ・ 盗難自動車を引き取らないこと 

    ・ 盗難自動車を引き取っていることが判明したときは、契約を解除でき   

ること 

 を定めなければなりません。 

○ Obrigações do locador do terreno  

   O locador do terreno ou do edifício, no contrato com a empresa, deve estabelecer o 

seguinte:  

  ・A empresa não deve receber automóveis roubados e  

  ・Caso seja constatado que a empresa recebeu um automóvel roubado, deve estipular 

que pode cancelar o contrato de locação.    

    

○ 土地貸付者に対する勧告 

  公安委員会は、盗難自動車が引き取られていると認めるときは、土地又は 

建物の貸付者に対し、必要な措置をとるように勧告できます。 

その者が勧告に従わないときは、勧告の内容などを公表できます。 

 ○ Advertência para o locador do terreno 

   Quando o Comitê de Segurança Pública determine que a empresa recebeu um 

automóvel roubado, procederá com o comunicado de uma advertência ao locador do 

terreno ou do edifício, para que tome as medidas necessárias.  

   Se o locador não seguir a advertência, o conteúdo da advertência poderá ser tornado 

público. 

 

○ 立入調査 

  知事及び公安委員会は、事業者に対して報告又は資料の提出を求めること 

ができます。 



  警察職員などは、調査のため事業所に立ち入り、関係者に質問することがで

きます。 

○ Inspeção do local 

   O governador e / ou o Comitê de Segurança Pública, podem solicitar para a empresa a 

apresentação de documentos ou de relatórios.  

  As agentes da polícia, etc., podem entrar na empresa para realizar uma investigação e 

fazer perguntas para as pessoas relacionadas. 

      

○ 主な罰則 

  ◆ １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

   停止命令に違反した場合 

  ◆ ６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

   ・ 開始の届出をしなかった場合  

    ・ 取引相手の氏名や、引き取る自動車の所有者などを確認しなかった   

場合 

    ・  保管命令に違反した場合 

  ◆ ３０万円以下の罰金 

    ・  変更の届出をしなかった場合 

    ・  従業員名簿を備え付けなかった場合 

    ・  立入調査を拒否した場合 

○ Principais disposições criminais 

  ◆ Pena de prisão de até 1 ano ou uma multa de até 500.000 ienes 

   Caso viole a ordem de interrupção das atividades comerciais 

  ◆ Pena de prisão de até 6 meses ou uma multa de até 300.000 ienes 

     ・  Caso não apresente a notificação de início das atividades comerciais 

     ・  Caso não verifique o nome da contraparte da transação e / ou não verifique o 

proprietário do automóvel que está sendo recebido 

     ・  Caso viole a ordem de apreensão do automóvel  

  ◆ Multa de até 300.000 ienes 

     ・  Caso não apresente a notificação de mudança 

     ・  Caso não tenha a lista com os nomes de todos os funcionários 

     ・  Caso recuse a entrada da inspeção no local  

 


