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Sistema do Número Individual, My Number

2-1 O que é o sistema My Number

•   My Number (número individual) será necessário principalmente nas  
seguintes situações:

①  Receber a aposentadoria, subsídio à criação de filhos, serviços de assistência médica.
②  Enviar ou receber dinheiro do exterior.
③  Abrir uma conta bancária.

•   Quando for usar o My Number:

①  O número usado deve ser realmente o número de seu cartão My Number.
②  Será verificado a sua identidade com outro documento com foto, por exemplo, o 

passaporte. Por isso, uma outra pessoa não poderá usar esse número passando-se por você.

2-2 Cartão My Number

O cartão My number é um cartão com chip, necessário e conveniente para vivermos no Japão.

(1) Dados contidos no cartão:

Frente:  nome, endereço, data de nascimento, foto
Verso:  seu número

Frente Verso

(2) Quando usar o cartão:

•   Como um documento oficial de verificação de identidade
•   Para fazer a declaração do Imposto de Renda on-line.
•   Para fazer a solicitação de subsídios relacionados aos filhos ou 
• quando for fazer matrícula numa creche, “hoikuen”.
•   Quando for pedir cópia do atestado de residência “juminhyo” em uma loja de conveniência 

(Poderá fazê-lo mesmo no feriado. Dependendo da cidade, talvez não consiga obter uma 
cópia do atestado de residência “juminhyo” em uma loja de conveniência.)

•   Poderá usá-lo como carteira de saúde, “kenko hoken-sho”.
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Confira o site a seguir para verificar as instituições médicas e farmácias disponíveis.

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3) Como solicitar

Depois de decidido o local da moradia, quando fizer a notificação do endereço em uma 
administração pública local, é possível solicitar o cartão My number (exceto para alguns casos).

Na primeira vez, a solicitação é gratuita.
Se quando fizer a notificação do endereço residencial mas não conseguir fazer a solicitação 

do cartão My number, espere que lhe será enviado pelo correio um formulário para a emissão do 
cartão. Poderá fazer a solicitação por uma das seguintes formas:

①  Solicitação com o smartphone
  Tire uma foto de seu rosto com o smartphone, acesse o formulário de solicitação 

pelo código QR e faça a solicitação pelo Website
②  Solicitação com o computador
  Tire uma foto de seu rosto com uma câmera digital e acesse o Website de solicitação.
③  Solicitação pelo correio
  Cole uma foto de seu rosto no formulário para emissão do cartão, preencha os dados 

necessários, coloque no envelope para resposta, poste-o numa caixa do correio.
④  Faça a solicitação em uma máquina para tirar fotos para documentos (somente 

nas máquinas adaptadas para essa solicitação).
  Toque no painel conforme as instruções, coloque o dinheiro, faça a máquina ler o 

código QR do formulário para emissão. Preencha os dados necessários, tire sua foto e 
envie.

⑤  Preencha os dados necessários no formulário, dirija-se a uma administração 
pública de onde reside e faça sua solicitação (exceto em algumas localidades).

*  Quando fizer sua solicitação em uma administração pública local, poderá receber o cartão pelo correio.

Veja mais detalhes na Homepage abaixo:

https://www.kojinbango-card.go.jp/pt-kofushinse/

(4) Como retirar

Cerca de 1 mês após a solicitação, receberá um cartão da administração municipal.
Leve esse cartão e os documentos necessários e retire seu cartão My Number.

Veja mais detalhes na Homepage abaixo:

https://www.kojinbango-card.go.jp/pt-uketori/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html


19

2 Procedimentos nas Administrações Municipais

Capítulo 1
Capítulo 3

Capítulo 2
Capítulo 4

Capítulo 5
Capítulo 6

Capítulo 7
Capítulo 8

Capítulo 9
Capítulo 10

Capítulo 11
Capítulo 12

2-3 Cuidados com o uso do Cartão My Number

•   É necessário notificar a administração pública local em caso de mudanças no nome, 
endereço, etc.

•   A validade do cartão My number é igual à data de vencimento do período de permanência.
•   Após a renovação do período de permanência, dirija-se à administração pública de onde 

reside dentro do prazo de validade do cartão My number, para a renovação do cartão.
*  Mesmo que o período de permanência de seu visto seja renovado, o prazo de validade do cartão My number não 

será renovado automaticamente.

*  É necessário ficar atento no período especial que ocorre ao solicitar a estadia.

  Caso esteja previsto que a autorização de renovação do período de permanência não será concedida até a data 
de validade do cartão My number, é necessário estender o prazo de validade do cartão My number por dois meses 
(período especial).

  Após receber o novo cartão de residência, será necessário novamente estender o prazo de validade do cartão My 
number para a nova data de vencimento do período de permanência.

Veja detalhes na homepage abaixo:

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

2-4 Outros

Poderá encontrar mais informações a respeito do cartão em:

Sistema My Number

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

Cartão My Number

https://www.kojinbango-card.go.jp/pt/ 

Poderá fazer consultas por telefone:

Call center:
(de segunda à sexta-feira: das 9h30 às 20h00; sábado,  
domingo e feriados: das 9h30 às 17h30)

◎ Atendimento em japonês
TEL 0120-95-0178

◎ Atendimento em inglês, chinês, coreano, espanhol e português
TEL 0120-0178-27

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
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