ポルトガル語版

Para um procedimento seguro

SIMPLES & PRÁTICO

Serviços de Certificação Pública
para Indivíduos

Procedimento Online

Porém, para que qualquer pessoa possa
efetuar
um procedimento
online
com
tranquilidade, é preciso que existam salvaguardas
para evitar casos como “fraude” realizada através
de requerimento falso de alguém se passando
por outra pessoa e “falsificação” de dados
transmitidos por terceiros.

Os Serviços de Certificação Pública para
Indivíduos previnem contra “fraude” e
“falsificação”, tendo a função de oferecer
segurança e credibilidade, na forma de
Certificado
Digital,
aos
procedimentos
administrativos, etc. realizados através da
internet.

Serviços de
Certificação Pública
Para saber mais detalhes sobre o Certificado
Digital, acesse o Portal através do endereço abaixo,
ou consulte o guichê da prefeitura municipal do seu
Atestado de Residência.
Além disso, há um limite para o número de
Certificados Digitais que podem ser emitidos em um
dia. Realize a aquisição ou renovação, etc. do
Certificado Digital sem pressa, com antecedência!

para Indivíduos

Com o avanço da virtualização dos procedimentos
administrativos, diversos procedimentos passaram a
poder ser feitos facilmente através da internet.
O procedimento online, faz com que um
procedimento dirigido a órgãos administrativos, etc.
possa ser realizado pela internet usando o
computador de casa, poupando o tempo que seria
gasto para ir a um guichê.
O guichê fica
longe!

Não tenho tempo
para ir ao guichê!

Dá trabalho ir
até o guichê!

QUE
PRÁTICO!

Passoco

Cardom

Veja aqui os detalhes sobre os Serviços
e o modo de utilizá-los:

Reader-wan

<< Principais Procedimentos Online >
・Sistema de Declaração e Pagamento Eletrônicos do

Portal dos Serviços de Certificação Pública
para Indivíduos

NÃO!

Imposto Nacional（e-Tax）
http://www.e-tax.nta.go.jp *Somente em japonês

http://www.jpki.go.jp/
Fraude

Falsificação
Órgão Designado de Certificação dos
Serviços de Certificação Pública para Indivíduos

Você também não gostaria de começar a realizar os
práticos procedimentos online com o Certificado Digital
da Certificação Pública para Indivíduos?

Este folheto foi elaborado recebendo auxílio do projeto de
divulgação e publicidade da loteria “Takarakuji”
2012.03

Fundação da Organização de
Comunicações via Satélite da Municipalidade

・Procedimentos relacionados a posse de automóveis
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
*Somente em japonês
・Pedido de entrega de cópia do Atestado de Residência, etc.
(somente em algumas prefeituras municipais)
※ Os procedimentos que podem ser realizados podem variar
conforme a prefeitura municipal do local de residência.

CERTIFICADO DIGITAL
O Certificado Digital, recebido no guichê da

PASSO 1

Receber o Jyūki Kādo

Receber no guichê da prefeitura municipal do Atestado de
Residência. Para detalhes, consulte a prefeitura municipal.

prefeitura municipal, será armazenado dentro do
Cartão do Livro de Registro Básico de Residentes
(Jyūki Kādo).
Itens
necessários

O Certificado Digital
está aqui dentro!

Taxa
Validade

PASSO 2

・Formulário de Requerimento de
Recebimento (disponível no guichê)
・Foto (p/ quem desejar que venha c/ foto)
・Documento oficial de identificação: carta
de motorista, etc. (dependendo da
prefeitura municial, pode ser necessário
mais de um documento de identificação)
・Selo/carimbo
Aprox. 500 ienes (varia c/ prefeitura)
10 anos

Receber o Certificado Digital

Será armazenado dentro do Jyūki Kādo no guichê da
prefeitura municipal

Itens
necessários
・conforme as normas de nível
internacional
・difícil de ser falsificado

O Leitor/Gravador de IC Card pode ser
adquirido em lojas de eletrônicos ou pelo
website de cada fabricante, etc.

Sobre o uso do
Certificado Digital

Passo-a-passo para o requerimento eletrônico

Bloqueio de acessos ilegais

・Formulário de Requerimento de Emissão
(disponível no guichê)
・Cartão do Livro de Registro Básico de
Residentes
・Documento oficial de identificação: carta
de motorista, etc.

Taxa

500 ienes

Validade

3 anos

PASSO 3

Preparar o Leitor/Gravador de IC Card
Após preparar o Leitor/Gravador de IC Card,
fazer a configuração da instalação do driver, etc.

PASSO 4

Num computador conectado à internet, instalar o sotfware
cliente do usuário dos Serviços de Certificação Pública para
Indivíduos.
Verifique também o sistema operacional do
computador. ✓
http://www.jpki.go.jp/

PASSO 5

ATENÇÃO

Configurar o computador

Efetuar requerimento ou
notificação eletrônica

Realizar um requerimento ou notificação eletrônica num dos órgãos.
Dependendo do órgão ao qual o requerimento é dirigido, pode ser
necessário um software adicional ou JRE (ambiente de execução
do Java). Verifique, sem falta, o website, etc. de cada órgão antes
de efetuar um requerimento eletrônico.

Sobre a Senha do Jyūki Kādo e do Certificado Digital

◆ É possível fazer a solicitação de renovação a partir de 3
meses antes da data de expiração do período de validade. A

taxa de renovação é de 500 ienes.

◆ Nos casos abaixo, o Certificado Digital será invalidado
mesmo se estiver dentro do seu período de validade:
・Caso de realização de requerimento inválido com o

Certificado Digital;
・Caso de alteração de nome, data de nascimento, sexo
e/ou endereço devido a mudança de resid., casamento, etc.

◆ Em caso de perda ou roubo, ou sua suspeita, será

preciso fazer a invalidação do Certificado Digital. Realize o
◆ Há 2 tipos de Senha:
・Senha do Jyūki Kādo (combinação de 4 números )
・Senha do Certificado Digital (4 a 16 números e/ou letras)

requerimento de invalidação no guichê da prefeitura

◆ Para requerimento ou notificação eletrônica, será usada a
senha do Certificado Digital (senha dos Serviços de
Certificação Pública para Indivíduos).

◆ A pessoa que efetuar o requerimento de invalidação

◆ No caso de esquecimento da senha do Certificado Digital,
é necessária a recriação no guichê da prefeitura municipal.
Nesse momento, é preciso a confirmação da identidade por
meio de um documento oficial de identidade com foto.

Certificado Digital no guichê da prefeitura municipal. A taxa

◆ No caso de 5 tentativas incorretas de uso da senha
durante a operação, ocorrerá o bloqueio, e será necessário
efetuar o desbloqueio no guichê da prefeitura municipal.

municipal.

devido a perda e que necessite de um novo Certificado
Digital, deve efetuar o requerimento de emissão do
de reemisão é de 500 ienes.

Para maiores detalhes sobre os Serviços de Certificação
Pública para Indivíduos e o Certificado Digital, acesse o
Portal dos Serviços de Certificação Pública para
Indivíduos: http://www.jpki.go.jp/

