
 

Versão eletrônica do CPF ou do CNPJ 

que possibilita o acesso a serviços 

eletrônicos disponíveis na internet, com 

segurança e integridade das suas 

informações. A emissão do documento 

agora pode ser feita também por 

videoconferência. 

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ Documento eletrônico, emitido pela Autoridade Certificadora Prodesp, que 

identifica uma pessoa, empresa, site ou servidor; 

✓ Funciona como uma carteira de identidade virtual, permitindo realizar com 

segurança e praticidade qualquer operação via internet; 

✓ Pode ser emitido em um cartão inteligente (específico para certificados 

digitais), um token ou ainda em um computador; 

✓ Possibilidade de realização de transações eletrônicas de qualquer lugar do 

mundo 

 

Composição do Certificado Digital 
 

 

 

 

 

 

 

O Certificado Digital pode ser emitido em dois modelos: 

 

✓ Certificado A-1 

• Emitido e armazenado no computador; 

• Permite geração de cópia de segurança, protegida por senha; 

• Pode ser exportado para dispositivo móvel, como smartphone e tablet; 

• Funciona por meio de um par de chaves criptográficas, uma pública e 

outra privada. A chave pública pode ser divulgada e a privada é exclusiva 

do titular do certificado; 

• Validade: 12 meses; 

Informações da pessoa ou 
empresa 

Chaves pública, privada e 
cadeias de certificação 

Informações da 
Autoridade Certificadora 
emissora do certificado 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

• Possibilita renovação em formato “online” – sem necessidade de 

apresentação de documentos e agendamento em unidade de 

atendimento; 

 

✓ Certificado A-3 

• Emitido e armazenado em cartão inteligente ou token criptográfico, 

permanecendo invioláveis e únicos; 

• Permite desbloqueio de senha PIN por meio da senha PUK, ambas 

cadastradas pelo titular no ato da emissão do certificado digital; 

• Validade: 12, 24 e 36 meses; 

• Possibilita renovação em formato “online” – sem necessidade de 

apresentação de documentos e agendamento em unidade de 

atendimento; 

 

TIPOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS 
 
 
 

 
 

 

 

e-CPF 

✓ O certificado e-CPF é a identidade digital da Pessoa Física e permite a 

assinatura de documentos, a comunicação com órgãos de governo e a 

realização de transações bancárias seguras; 

✓ A emissão dos certificados digitais é efetuada mediante a validação dos 

documentos e coleta biométrica facial e digital do titular: de forma presencial, 

em um posto de atendimento (Autoridade de Registro) ou por 

videoconferência; 

e-CPF e-CNPJ 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

✓ A Prodesp oferece serviço de renogação online do certificado digital, desde 

que ainda vigente. 

e-CNPJ 

✓ O e-CNPJ é a identidade da Pessoa Jurídica e viabiliza a autenticação em 

sistemas públicos ou privados em nome da empresa, bem como a emissão de 

notas fiscais, entre outras aplicações; 

✓ A emissão dos certificados digitais é efetuada mediante a validação dos 

documentos e coleta biométrica facial e digital do titular: de forma presencial, 

em um posto de atendimento (Autoridade de Registro) ou por 

videoconferência; 

 

BENEFÍCIOS 
 

✓ Sigilo e privacidade nas transações eletrônicas – isso significa que as 

informações não serão acessadas ou lidas por terceiros; 

✓ Integridade das mensagens – os dados e as informações não serão violados 

ou alterados; o certificado digital detecta e impede alterações não 

autorizadas; 

✓ Identificação / autenticação – é a garantia da identidade da origem e do 

destino da mensagem; 

✓ Não repúdio – garante que somente o titular do certificado digital tenha 

realizado aquela operação; 

✓ Economia de tempo e recursos; 

✓ Eliminação de processos burocráticos. 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
 

✓ Suporte aos sistemas operacionais: Microsoft Windows 7, 8 e 10; 

 
 


