
様式第13号（第3条関係）

Nome

CONFIGURAÇÃO DE SENHAS (CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA) DO 
CARTÃO DE PESSOA FÍSICA “MY NUMBER CARD”

① Certificação Eletrônica de Assinatura

Configurar a mesma senha para ②～④
Senha de 6 a 16 caracteres alfanuméricos. Combinação de letras (maiúsculas) em alfabeto com números. 

4 números

Tipos de senhas Principais utilizações:

①Certificação Eletrônica   
de Assinatura

Ao preparar e enviar textos eletrônicos pela internet 
Ex.: Requerimento eletrônico（declaração eletrônica de impostos, etc.), cadastro 
de transações online privadas（internet banking, etc.）

②Certificação Eletrônica 
de verificação de usuário

Ao entrar em sites pela internet ou em terminais de lojas de conveniência.
Ex.: Emissão em lojas de conveniência (※１), Portal Myna “Portal Número de 
Pessoa Física” (※2),  Configuração de My key ID “Minha chave de Identidade”, 
etc. (※3)

③Livro de Registro Básico   
de Residentes (Mudança  
de endereço, etc.)

Alteração de endereço, sobrenome, etc. no Cartão de Pessoa Física “My Number Card”
Ex.: Alteração de endereço para outra cidade, Alteração de endereço dentro da 
cidade, Alteração de sobrenome por casamento, etc.

④Acesso aos dados pessoais   
básicos

É possível o preenchimento automático de dados pessoais como nome, endereço, 
etc. no caso de efetuar requerimentos on-line utilizando o Cartão de Pessoa 
Física “My Number Card”

Tenha cuidado para que outras pessoas não vejam as senhas.
Guarde com cuidado e mantenha esse formulário separadamente do Cartão de Pessoa Física 

“My Number Card”.

Preencher nas lacunas abaixo as senhas a serem configuradas no Cartão de 
Pessoa Física “My Number Card”. Por favor, não utilize senhas que sejam de fácil 

acesso por outras pessoas, como data de nascimento, etc.

Caso for configurar senhas diferentes para ②～④, favor preencher:

Prefeitura de Toyota – Divisão de Registro Civil 
Balcão de Emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card”

TEL 0565-34-6773
FAX 0565-37-1617

② Certificação Eletrônica 
de verificação de usuário

※Não é necessário para menores de 
15 anos de idade, pois não é possível a 
utilização.

③ Livro de Registro Básico de 
Residentes (Mudança de endereço, etc.)

④ Acesso aos dados 
pessoais básicos

※１ Emissão em Lojas de Conveniência… É possível obter o Certificado de Residência Oficial, etc. em Lojas de    
Conveniência

※２ Portal Myna… Portal do Número de Pessoa Física do Sistema Oficial de Serviços administrativos on-line. É possível
verificar o histórico de dados residenciais utilizados para os procedimentos administrativos do Sistema de rede e 
receber Notificações.

※３ My key ID… Minha chave de Identificação, diferente do Número de Pessoa Física “My Number”, é adquirido com o 
requerimento do Titular. É possível ser utilizado em vários procedimentos administrativos.

Para utilizar o Sistema Eletrônico de Requerimentos através de computador, etc., é necessário preparar-se    
antecipadamente. Para maiores detalhes, verifique no site do Portal de Serviços de Certificação Eletrônica da 
Organização de Sistemas de Informação do Governo Local（https://www.jpki.go.jp/index.html).
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Quando esqueceu a 
senha da Certificação 

Eletrônica

É necessário reconfigurar a senha para a utilização da 
Certificação Eletrônica novamente. A princípio o Titular deve 
apresentar o Cartão “My Number Card” no Balcão de Emissão do 
Cartão de Pessoa Física “My Number Card Koufu Madoguchi” –
Divisão de Registro Civil da Prefeitura, Agências ou Subagências.

Quando erra a senha 
da Certificação 

Eletrônica e o Cartão é 
bloqueado

Errar consecutivamente a senha, impossibilita a utilização da 
Certificação Eletrônica（até３vezes para Certificação Eletrônica 
“emissão de certificados, etc.” e até 5 vezes para Certificação 
Eletrônica de Assinatura “textos, declarações, etc.”)
É necessário reconfigurar a senha para a utilização da 
Certificação Eletrônica novamente. A princípio, o Titular deve 
apresentar o Cartão “My Number Card” no Balcão de Emissão do 
Cartão de Pessoa Física “My Number Card Koufu Madoguchi” –
Divisão de Registro Civil da Prefeitura, Agências ou Subagências.

Quando a data de 
vencimento da

Certificação Eletrônica 
se aproxima e gostaria 

de renovar

A data de vencimento da Certificação Eletrônica é a partir da 
data de emissão até a data do 5º. Aniversário. É possível realizar 
os procedimentos de renovação a partir de 3 meses antes da 
data de vencimento (o informativo de renovação é enviado com 
aproximadamente 3 meses de antecedência). A princípio, o 
Titular deve apresentar o Cartão “My Number Card” no Balcão de 
Emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card Koufu 
Madoguchi” – Divisão de Registro Civil da Prefeitura, Agências ou 
Subagências. (O procedimento para vencimento expirado é o 
mesmo acima.)
Entretanto, caso não utilize a Certificação Eletrônica, não é 
necessário realizar o procedimento.

Quando expirou a data 
de vencimento da 

Certificação Eletrônica

Quando há alteração 
de sobrenome/nome 

ou mudança de 
endereço, etc.

A Certificação Eletrônica de assinatura é invalidada 
automaticamente quando há alteração de sobrenome/nome ou 
mudança de endereço, etc. 
Caso queira utilizar a Certificação Eletrônica de Assinatura, é 
necessário que faça o procedimento de requerimento de emissão 
novamente. A princípio, o Titular deve apresentar o Cartão “My 
Number Card” no Balcão de Emissão do Cartão de Pessoa Física 
“My Number Card Koufu Madoguchi” – Divisão de Registro Civil 
da Prefeitura, Agências ou Subagências. (Caso irá mudar-se para 
outra cidade, realizar o procedimento na Prefeitura da nova 
cidade.)
Observe que a Certificação Eletrônica mesmo com a alteração de 
endereço, sobrenome/nome, etc., não é anulada.

Outros

Além do mencionado acima, informações sobre a utilização da
Certificação Eletrônica podem ser encontradas no site do Portal 
de Serviço Público de Autenticação Pessoal（https://jpki.go.jp)

Certificação Eletrônica
O que fazer nesse momento?

電子証明書 こんな時はどうするの?


