
Guia de Uso do Certificado Digital 

 

1. Sobre o certificado digital 

○ O certificado digital está armazenado no cartão de circuito integrado (Cartão do Livro de Registro Básico de 

Residentes), juntamente com o dado chamado par de chaves que é necessário para se efetuar a assinatura 

digital. No certificado digital estão registradas informações para comprovar o proprietário do par de chaves, 

que são o nome, nome popular (somente a aqueles residentes estrangeiros que tenham o seu nome popular 

descrito no Atestado de Residência), data de nascimento, sexo e endereço. 

Utilize-o ao efetuar a assinatura digital, para solicitações diversas a órgãos administrativos, etc. 

A assinatura digital efetuada no ato de solicitações, etc. possui a mesma validade legal correspondente às 

assinaturas manuscritas ou carimbos. 

 

2. Sobre o manuseio 

○Tome o devido cuidado no seu manuseio, para evitar perda, roubo, etc. do cartão de circuito integrado 

(Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes), que é o meio de armazenamento do certificado digital, 

etc. 

○Tome bastante cuidado para que terceiros não tomem conhecimento do password definido para o Serviço de 

Certificação Pública para Indivíduos (doravante “password”). E também não é desejável usar números fáceis 

de serem descobertos por terceiros (data de nascimento, número do telefone, etc.). Para sua segurança, 

altere o password de acordo com a necessidade, utilizando o client software para usuários do Serviço de 

Certificação Pública para Indivíduos (doravante “client software para usuários”) à disposição no Portal do 

Serviço de Certificação Pública para Indivíduos (http://www.jpki.go.jp/) (doravante “portal”). Recomendamos 

ainda que mude o seu password periodicamente. 

○ No caso de perda ou risco de perda do cartão de circuito integrado (Cartão do Livro de Registro Básico de 

Residentes), é necessário invalidar o certificado digital porque há perigo de terceiros serem capazes de fingir 

e se passar por você pela internet (online). Solicite a invalidação do certificado digital no guichê do município 

de sua residência. 

 

3. Prazo de validade do certificado digital 

○ Quando o prazo de validade expirar e o certificado digital invalidar, solicite a emissão do novo certificado 

digital no município de sua residência, de acordo com a necessidade. Mesmo dentro do prazo de validade do 

certificado digital, é possível invalidar e também emitir um novo certificado digital. No entanto, o prazo de 

validade do novo certificado digital é de três anos a partir da data de emissão. 

A data do prazo de validade está descrita na “cópia do certificado digital”, entregue no momento da emissão 

do certificado digital. Tome cuidado pois não se trata do prazo de validade descrito na face do cartão de 

circuito integrado (Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes). 



4. Preparativos para a operação 

○ Ao efetuar uma assinatura digital, como pré-requisito é necessária a seguinte infraestrutura: 

(A) Computador com o “client software para usuários” e o driver (B) instalado 

(B) Leitor-escritor de cartão de circuito integrado cuja verificação de sua operação já esteja concluída para o 

uso do cartão de circuito integrado (Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes) 

Para obter informações sobre o leitor-escritor de cartão de circuito integrado, refira-se ao menu “Sobre o 

Leitor-escritor de Cartão de Circuito Integrado Necessário para Usar o Serviço” do portal. 

○ A assinatura digital poderá ser efetuada ao introduzir o cartão de circuito integrado (Cartão do Livro de 

Registro Básico de Residentes) no leitor-escritor de cartão de circuito integrado, e digitar o password definido 

com antecedência. A fim de evitar a utilização não autorizada da assinatura digital, não será possível usar o 

certificado digital (este será bloqueado) quando houver 5 erros consecutivos no password. Neste caso, 

deve-se solicitar o desbloqueio do password no guichê competente do município de sua residência. 

○ Certifique-se que o valor do fingerprint (dado para provar que o certificado de assinatura pessoal não foi 

adulterado) do certificado de assinatura pessoal do Departamento de Certificado da Província armazenado 

no cartão de circuito integrado (Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes) corresponde ao valor do 

fingerprint do dado Departamento de Certificado da Província à disposição no portal. 

○No caso de alteração dos dados registrados no certificado digital, devido a mudança de endereço ou 

alteração do nome, etc. o certificado digital será automaticamente invalidado, não sendo mais possível usar 

o mesmo para solicitações, etc. a órgãos administrativos, etc. (Atualmente, no caso de residentes 

estrangeiros com seus nomes registrados em caracteres chineses no Atestado de Residência, quando o 

certificado de registro de estrangeiro, que no momento é considerado cartão de permanência ou certificado 

de residente permanente especial, for trocado para o cartão de permanência ou certificado de residente 

permanente especial, e o nome passar a ser descrito somente em alfabeto nesses dados documentos, o 

certificado digital será invalidado). Recomendamos que verifique a validade de seu certificado digital antes 

de efetuar a solicitação, etc. Para saber sobre o método de verificação da validade de seu certificado digital, 

refira-se ao menu "Guichê Online" do portal. 

○ São oferecidos serviços de averiguação do certificado de trabalho governamental e certificado de 

responsabilidades do trabalho, anexos em documentos oficiais. Refira-se ao "Guia de Horário de 

Fornecimento de Serviços Diversos" do portal para utilizar os serviços de averiguação do certificado de 

trabalho governamental e do certificado de responsabilidades do trabalho, etc. 

 

5. Outros 

○ Utilize o Serviço de Certificação Pública para Indivíduos depois de uma leitura minuciosa dos “Termos do 

Usuário”, “Guia do Usuário” e “Diretrizes Operacionais do Departamento de Certificação de Cada Província”. 

E consulte também outras informações relacionadas com o Serviço de Certificação Pública para Indivíduos, 

o portal, homepage de cada província, etc. 


