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1. DEFINIÇÕES
1.1.
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC: sistema instituído
pelo Decreto n° 8.270, de 26/06/2014, com a finalidade de captar, processar, arquivar e
disponibilizar dados relativos a registros de nascimento, casamento, óbito e natimorto,
produzidos pelas serventias de registro civil das pessoas naturais.
1.2.
Gerenciamento de Identidades – GERID: sistema responsável pela autenticação
e controle de acessos dos usuários aos sistemas corporativos parceiros sob sua gestão,
dentre eles o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC. É composto
pelos subsistemas GID e GPA.
1.2.1.
GPA – Gerenciamento de Permissões e Acessos: responsável pelo
cadastramento dos sistemas e subsistemas parceiros do GERID, cadastramento dos
papéis e permissões e concessão de autorizações e gestões de acessos a usuários; e
1.2.2.
GID – Gerenciamento de Identidades Externas: responsável pelo
cadastramento e gerenciamento de usuários externos (p. ex.: funcionários das
serventias) e concessão de senha de acesso aos sistemas parceiros sob gestão do
GERID.
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2. ACESSO DOS TITULARES E SUBSTITUTOS
2.1.
A atribuição de autorização e gestão de acessos aos titulares e substitutos será
concedida pelos Chefes de Serviço/Seção de Administração de Informações de
Segurados - SAIS das Gerências Executivas do INSS.
2.2.
Os titulares e substitutos receberão, no GID, autorização de acesso com o papel
de “CADASTRADOR_EXTERNO”, que permite realizar cadastramento e concessão de
senha de acesso aos funcionários, definidos como “Usuários Externos”, da sua
serventia. Inclusive, com possibilidade de registrar sua inativação nas ocorrências de
demissão, férias, etc.
2.2.1.
Havendo necessidade, o titular ou seu substituto poderá delegar a função de
cadastramento de seus funcionários a outro usuário de sua confiança, atribuindo o
papel de “CADASTRADOR_EXTERNO”, no sistema GID, subsistema GID_EXTERNO,
conforme orientações do item 13.
2.3.
Além disso, receberão papel de “GESTOR_DE_ACESSO” do módulo do SIRC Web
Internet, que possibilitará, através do GPA, a atribuição de autorização de acesso aos
funcionários da serventia.
2.4.
O usuário que possua mais de um cartório sob sua titularidade, receberá
AUTORIZAÇÃO DE ACESSO em cada CNS. Por outro lado, a GESTÃO DE ACESSO será
única.
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3. GERENCIAMENTO DE IDENTIDADES EXTERNAS - GID
3.1.
Módulo responsável pelo cadastramento e gerenciamento de usuários externos.
Para acessá-lo, utilize o endereço http://geridinss.dataprev.gov.br/gid.
3.2.

A tela inicial disponibiliza, na barra de menu, as seguintes opções:

3.2.1.
Autenticar: direciona o usuário para a tela de autenticação por meio do CPF
e senha, fornecida pelo INSS (item 2), ou certificado digital; e
3.2.2.
Alterar Senha: possibilita a realização de alteração de senha de acesso do
titular, substituto ou usuário externo.

As seguintes opções de menu serão disponibilizadas:
- Autenticar: ao clicar nessa opção de menu, o usuário é direcionado para a
tela de login.
- Alterar Senha: ao clicar nessa opção de menu, é apresentada ao usuário a
tela de alteração de senha para usuário.
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3.3.
Para acessar o sistema, clique em "Autenticar" e serão apresentadas duas
formas de login (CPF e Senha ou Certificado Digital):

Acesso via Senha:
- CPF: informe o número do CPF do usuário.
- Senha: informe a senha de acesso do usuário
recebida por e-mail.

3.4.

Acesso via Certificado Digital:
Insira o seu token na USB do computador e, após
certificar-se que o token está ativo, clique no botão
“Entrar com Certificado Digital” e digite a senha do
Certificado Digital.

Depois do login, serão exibidos os seguintes menus e opções:

3.4.1.

Início: permite retornar à tela inicial a partir de qualquer tela do sistema.

3.4.2.
Cadastro: possibilita o gerenciamento dos usuários externos, bem como de
alteração da senha de acesso por meio das seguinte opções:
3.4.2.1.

Usuários Externos: permite o gerenciamento dos usuários externos.

3.4.2.2. Alterar Senha: permite a alteração da senha de acesso do usuário
logado.
3.4.3.

Relatórios: possibilita gerar relatório:

3.4.3.1.
3.4.4.

Usuário: apresenta lista usuário cadastrados na serventia.

Sair: Encerra a sessão e sai do Sistema.

✔ Nos sistemas GID e SIRC, caso o usuário possua mais de um cartório sob sua
titularidade, será exibida, após o login, tela para selecionar a serventia que
deseja acessar.
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4. CADASTRAR USUÁRIOS EXTERNOS
4.1.
Para cadastramento dos funcionários da serventia, efetue login no GID (item
3.3) e clique no menu "Cadastro", opção "Usuários Externos":

4.2.
O sistema apresenta a possibilidade de consulta de um usuário específico (A) e
exibe todos os usuários cadastrados no CNS da respectiva serventia e as opções "Novo
Usuário", "Alterar Usuário", "Excluir Usuário" e "Alterar Situação" (B):

A

B
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✔ Para consultar um usuário específico, preencha o campo "Usuário" e clique no
botão "Filtrar".
4.3.
Para cadastrar um funcionário, clique em "Novo Usuário" e preencha os campos
“CPF” (com o CPF válido), “Nome Completo”, “E-mail” e “Confirmar E-mail”. Os campos
grifados em vermelho são de preenchimento obrigatório:

O preenchimento dos campos ”Telefone” e “Celular”
completam o cadastro.

✔ CPF: após o preenchimento deste campo, o sistema efetua consulta à base de
dados. Caso não seja encontrado, o sistema apresenta a mensagem "CPF não
encontrado na base de dados. Favor informar o Nome Completo". Caso encontre o
número digitado, o campo "Nome Completo" será preenchido automaticamente.
Nos dois casos, o responsável conseguirá concluir o cadastramento.
✔ Nome Completo: informar o nome completo do funcionário a ser cadastrado.
✔ E-mail: a senha inicial (temporária) será enviada no e-mail informado neste campo.
✔ Confirmar: conclui o processo de cadastramento do usuário externo no GID.
✔ Cancelar: cancela o processo e retorna a tela inicial.
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4.4.
Após confirmar o preenchimento dos dados, será gerada e enviada uma senha
temporária, via e-mail, para o funcionário cadastrado:

✔ O usuário recém cadastrado terá a situação de acesso como "Inativo", devendo o
responsável efetuar a alteração por meio do botão "Alterar Situação" (ver item 7).
✔ A senha temporária deverá ser alterada pelo usuário cadastrado, através do link
contido no e-mail ou pelo acesso direto do sistema GID (ver item 8).
✔ Atente-se que este item somente efetuou o cadastro de novo usuário, ainda não
foram atribuídas as autorizações de acesso. Estas deverão ser atribuídas por meio
do GPA.
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5. ALTERAR DADOS DE USUÁRIO E GERAR NOVA SENHA
5.1.
Após efetuar login no sistema GID e acessar a opção "Usuários Externos",
conforme itens 4.1 a 4.2, deverá selecionar o usuário desejado e clicar no botão
"Alterar Usuário". O sistema permitirá a edição dos campos "CPF", "E-mail",
"Confirmar E-mail", além de possibilidade de gerar nova senha.
5.1.1.
Para gerar nova senha de acesso deverá selecionar a opção "Sim" no campo
"Gerar Nova Senha".
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5.1.2.

Após confirmar a alteração, o sistema exibirá a mensagem de retorno:

✔ Essa opção poderá ser utilizada para os casos em que um funcionário esquecer a
senha de acesso.
✔ Não é permitida a alteração dos dados do titular nem do substituto, pois são
migrados do sistema Justiça Aberta, do CNJ.
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6. EXCLUIR USUÁRIO
6.1.
Após efetuar login no sistema GID e acessar a opção "Usuários Externos",
conforme itens 4.1 a 4.2, deverá selecionar o usuário desejado e clicar no botão "Excluir
Usuário". O sistema exibirá mensagem informando que todos os dados e autorizações
serão excluídas, bem como solicitação de confirmação da exclusão.

6.2.

Ao clicar em “Confirmar”, o usuário será excluído da base de dados no GID:
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7. ALTERAR SITUAÇÃO DO ACESSO
7.1.
Após efetuar login no sistema GID e acessar a opção "Usuários Externos",
conforme itens 4.1 a 4.2, deverá selecionar o usuário desejado e clicar no botão
"Alterar Situação". O sistema exibirá a situação atual, permitindo a alteração para
"Ativo" ou "Inativo", conforme o caso.

✔ A opção “Ativo” indica que o usuário está apto a acessar os sistemas, caso tenha
autorização válida no GPA; e “Inativo” indica que o usuário está bloqueado para
acessar os sistemas, ainda que devidamente autorizado no GPA.
✔ O campo “Motivo” deve ser preenchido com a justificativa correta da atualização da
situação do usuário, como, p. ex.: férias, inatividade na função etc. O texto inserido
fica armazenado no GID para fins de auditoria.
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7.2.

Ao clicar em “Confirmar”, o sistema exibirá a mensagem de retorno:
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8. ALTERAR SENHA DE ACESSO
8.1.
A senha de acesso poderá ser alterada, através do sistema GID, acessando o
menu "Alterar Senha", na tela inicial:

8.1.1.
O sistema exigirá o preenchimento dos campos "CPF", "Senha Atual", "Nova
Senha" e "Confirmar Nova Senha":
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8.1.2.
Após clicar no botão "Alterar Senha", o sistema exibirá mensagem de
confirmação:

✔
✔
✔
✔
✔

A nova senha não pode ser nenhuma das três últimas senhas usadas;
Pode possuir letras e números (alfanumérica);
Deve possuir de 8 a 12 caracteres;
Diferencia letras maiúsculas de minúsculas (case sensitive);
Pode possuir caracteres especiais exceto sublinhado ( _ ), acentos e espaços.

Página 18

Guia – Titulares e Substitutos

8.2.
O titular ou substituto poderão, ainda, efetuar a alteração de suas senhas após
efetuar login no sistema GID e acessar a opção "Usuários Externos" (itens 4.1 a 4.2). O
sistema possibilitará a consulta de funcionário específico (A) e lista dos funcionários
cadastrados, bem como botões de ações (B):

A

B

8.2.1.
Ao clicar no botão "Filtrar", mesmo sem inserir qualquer dado no campo
"Usuário" (A), o sistema exibirá as informações do titular e substituto da serventia,
além da opção de "Alterar Senha", para o usuário que acessou o sistema (C).

C
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8.2.2.
Após clicar em "Alterar Senha", o sistema exigirá o preenchimento dos
campos "Senha Atual", "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha":

8.2.3.

Finalizada a alteração, será exibida mensagem de confirmação do sistema:
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8.3.
Outra opção é, após o login no sistema GID, acessar o menu "Cadastro", opção
"Alterar Senha", e seguir as mesmas orientações dos itens 8.2.2 a 8.2.3:
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9. GERAR SENHA DE ACESSO PARA O SUBSTITUTO
9.1.
O titular deverá alterar o e-mail do substituto no GID, caso esteja incorreto.
Após este procedimento a senha temporária será enviada automaticamente para o email informado. Para tanto, após efetuar login no sistema GID e acessar a opção
"Usuários Externos" do menu "Cadastro" (itens 4.1 a 4.2), o titular deverá clicar no
botão "Filtrar", sem necessidade de preencher qualquer campo (A).

A

9.1.1.
O sistema exibirá as informações do titular e substituto da serventia, além da
opção de "Gerar Senha" e "Alterar E-mail", para o substituto (B).

B
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9.1.2.
Clicando no botão "Alterar E-mail", o sistema solicitará a informação do email válido do substituto:

9.1.2.1. Ao confirmar, o sistema enviará senha temporária ao e-mail informado
na tela anterior:

Página 23

Guia – Titulares e Substitutos

9.1.3.
Havendo necessidade de gerar nova senha e estando o e-mail do substituto
correto, o titular deverá acionar o botão "Gerar Senha":

9.1.3.1. Ao confirmar, o sistema enviará senha temporária ao e-mail do
substituto:

Página 24

Guia – Titulares e Substitutos

9.1.4.
A senha gerada e encaminhada ao e-mail do substituto terá validade de 24
horas, devendo ser alterada por meio do link constante no próprio e-mail ou
seguindo os passos do item 8:
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10. GERAR RELATÓRIOS NO GID
10.1.
O GID possui a funcionalidade de emissão de relatório contendo informações
dos cadastros dos usuários, com a possibilidade de imprimir ou salvar como arquivo.
10.1.1.

Basta acessar o menu "Relatórios" e opção "Usuários":

10.1.2. O sistema preencherá, automaticamente, o campo "Grupo" com
"Serventias", devendo o usuário clicar no botão "Buscar Unidades" para que o
campo "Unidade" seja carregado. Selecione a respectiva unidade e preencha o
campo "Usuário" com o CPF do funcionário que deseja pesquisar:

✔ O campo “Grupo” seleciona o grupo a que pertence a unidade objeto da
consulta. Esse campo se apresenta previamente preenchido com o valor
“Serventia”.
✔ O campo “Unidade” seleciona a unidade a ser consultada, pelo Código Nacional
da Serventia - CNS. Esse campo é automaticamente preenchido com a unidade
do usuário logado.
✔ O campo “Usuário” permite a filtragem de um usuário específico. Não é de
preenchimento obrigatório. Se esse campo não for preenchido, o relatório
retorna com todos os usuários cadastrados para o Grupo e Unidade
selecionados.
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10.1.3. Será exibida tela com os dados do usuário pesquisado e botão de
"Visualizar/Imprimir":

A
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10.1.4.

Será gerado um arquivo PDF com o resultado da consulta:
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11. GERENCIAMENTO E PERMISSÕES DE ACESSO - GPA
11.1.
O módulo responsável pela atribuição de gestão e autorização de acesso aos
usuários do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC é o GPA. Para
acessá-lo, utilize o endereço http://geridinss.dataprev.gov.br/gpa.

Acesso via Senha:
- CPF: informe o número do CPF do usuário.
- Senha: informe a senha de acesso do usuário
recebida por e-mail.

11.2.

Acesso via Certificado Digital:
Insira o seu token na USB do computador e, após
certificar-se que o token está ativo, clique no botão
“Entrar com Certificado Digital” e digite a senha do
Certificado Digital.

Depois do login, serão exibidos os seguintes menus e opções:

11.2.1.

Início: permite retornar à tela inicial a partir de qualquer tela do sistema.

11.2.2. Atribuições: possibilita que os Titulares e/ou Substitutos das Serventias
realizem o gerenciamento dos acessos dos usuários do SIRC Web internet, de forma
a definir os módulos do sistema que podem ser acessados pelos usuários e quais
ações podem ser executadas por eles, a partir da disponibilização das seguintes
funcionalidades:
11.2.2.1. Autorizações de Acesso: permite a concessão de autorização de acessos
e permissões aos usuários para acesso ao SIRC Web Internet e GID.
11.2.2.2. Atribuir Gestões: Possibilita atribuir o papel de gestor a um usuário.
Significa que o usuário com esta atribuição poderá também conceder gestão dos
acessos e permissões a outros usuários.
11.2.2.3. Atribuir Substituto: Dispõe de opções que permitem incluir ou trocar um
substituto para o usuário logado. O substituto terá as mesmas atribuições de
gestão que o usuário logado possuir .
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11.2.3.

Relatórios: possibilita gerar vários tipos de relatórios, quais sejam:

11.2.3.1. Sistemas e subsistemas cadastrados: apresenta lista de sistemas e
subsistemas que utilizam o GERID como forma de autenticação de acesso.
11.2.3.2. Papéis do usuário: permite verificar os papéis atribuídos a um
determinado usuário.
11.2.3.3. Usuários do papel: possibilita identificar quais usuários são possuidores
do papel indicado.
11.2.3.4. Papéis e permissões por sistema e subsistema: informa e descreve os
papéis e permissões disponibilizados por cada sistema/subsistema.
11.2.3.5. Autorizações de acesso por gestor: pesquisas realizadas utilizando-se
dessa funcionalidade apresentam os usuários com autorização de acesso
concedidos pelo gestor selecionado.
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11.2.4.

Sair: Encerra a sessão e sai do Sistema.
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12. CONSULTAR AUTORIZAÇÕES DE ACESSO
12.1.

Após o login, acesse o menu "Atribuições" e opção "Autorizações de Acesso":

12.2.
O sistema apresenta a possibilidade de consulta das autorizações de acesso já
cadastradas (A) e opções de ações por meio dos botões "Novo", "Novo Múltiplos
Papéis", "Novo Múltiplos Usuários", "Alterar" e "Excluir" (B):

A

B
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12.3.
Para efetuar a consulta, preencha os campos exibidos na tela, que serão os
parâmetros da consulta, ou seja, com base nestes dados serão localizados os
funcionários que se enquadrem nestes filtros:
12.3.1.

Sistema: selecione o sistema desejado.

12.3.2.

Subsistema: selecione o subsistema desejado.

12.3.3.

Papel: selecione o papel desejado, conforme descrições abaixo:

SISTEMA

SUBSISTEMA

SIRC_INSS SIRC_INTERNET

PAPEL
USUARIOSIRC_CONSULTA

PERMISSÕES
- Consulta.

USUARIOSIRC_INTERMEDIARIO - Consulta;
- Inclusão de dados;
- Transmissão de arquivos.

GID

GID_EXTERNO

USUARIOSIRC_EXECUTOR

- Consulta;
- Inclusão de dados;
- Alteração de dados;
- Exclusão de dados;
- Transmissão de arquivos.

CADASTRADOR_EXTERNO

- Cadastrar usuários;
- Gerenciamento de usuários;
- Gerar senha de substituto
funcionários;

USUARIO_EXTERNO

e

- Acessar sistema GID;
- Alterar a própria senha.

12.3.3.1. UsuarioSIRC_Consulta: usuário com permissão apenas para realizar
consulta no SIRC Internet;
12.3.3.2. UsuarioSIRC_Intermediário: usuário com permissão para executar
consulta, inclusão de dados e transmissão de arquivos de registros civis;
12.3.3.3. UsuarioSIRC_Executor: usuário com permissão para efetuar consulta,
inserção, alterações e exclusão de dados e transmissão de arquivos de registros
civis;
12.3.3.4. Cadastrador_Externo: perfil concedido aos titulares de cartórios para
que cadastrem seus funcionários e posterior concessão de acesso ao SIRC.
Permite o gerenciamento de usuários, inativando ou reativando os acessos.
Possui também a opção de gerar senha para o substituto ou para seus
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funcionários já cadastrados.
12.3.3.5. Usuário_Externo: perfil que permite os funcionários dos cartórios
acessarem o GID.
12.3.4. Tipo de domínio: selecione o tipo de domínio de vinculação do usuário a ser
localizado. No caso de serventia, o CNS.
12.3.5. Domínio: digite o código CNS da serventia de vinculação do usuário a ser
localizado.
12.3.6.

Usuário: Informe o CPF.

✔ Os campos Papel, Tipo de domínio, Domínio e Usuário não são de preenchimento
obrigatório. Caso esses campos não sejam preenchidos, o sistema apresentará
todos os usuários com autorização de acesso na serventia, cujo gestor esteja
logado.
12.4.
Após a definição dos parâmetros, clique no botão "Filtrar". O sistema exibirá
todos os usuários cadastrados para a serventia consultada:

12.5.
Abaixo do resultado da pesquisa, temos as opções para gerenciamento das
autorizações de acesso:
12.5.1. Novo: Permite atribuir autorização de acesso a um sistema e seus
subsistemas a determinado usuário.
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12.5.2. Alterar: Funcionalidade que possibilita alterar a data de validade, o horário e
os dias de acesso de um usuário a determinado papel;
12.5.3.

Excluir: Exclui o autorização de acesso de um usuário ao sistema/subsistema.

12.5.4. Novo Múltiplos Papéis: possibilita atribuir autorização de acesso a um
sistema e seus subsistemas a determinado usuário, porém permitindo atribuir
vários papéis de uma só vez a cada usuário.
12.5.5. Novo Múltiplos Usuários: Possibilita atribuir o mesmo papel dentro de um
Sistema/Subsistema a vários usuários simultaneamente.
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13. ATRIBUIR AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
13.1.
Para atribuir novo acesso a um usuário, deverá acessar o menu "Atribuições",
opção "Autorizações de Acesso", do sistema GPA, e clicar no Botão “Novo”.
13.1.1. O gestor do acesso (titular ou substituto da serventia) deverá preencher os
campos abaixo de acordo com as atribuições de cada funcionário:

13.1.1.1. Sistema: selecione o sistema ao qual o usuário terá acesso.
13.1.1.2. Subsistema: selecione o subsistema ao qual o usuário terá acesso.
13.1.1.3. Papel: selecione um papel que será vinculado ao usuário, conforme
descrição contida no item 12.3.3.
13.1.1.4. Tipo de Domínio: selecione na lista a opção CNS.
13.1.1.5. Domínio: digite o número do Código Nacional de Serventia - CNS da
serventia, a qual o usuário estará vinculado.
13.1.1.6. Usuário: informe o CPF.
13.1.1.7. Data de Validade: informe a data até quando será válida a autorização
de acesso do usuário ao sistema/subsistema no papel designado.
13.1.1.8. Período de Acesso: selecione os dias da semana em que o usuário
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poderá acessar o sistema com aquele papel.
13.1.1.9. Hora de Acesso (Início e Fim): informe a hora inicial e hora final em que
o usuário poderá acessar o sistema com aquele papel.
✔ O campo usuário emissor já vem preenchido com o identificador do usuário
que está concedendo a autorização de acesso.
✔ Para os usuários que necessitem de acesso em mais de um cartório, deverá
ser concedida autorização de acesso para cada CNS.
13.1.2.

Confirmada a atribuição de acesso, o sistema exibirá mensagem de retorno:

✔ A mensagem "Erro ao enviar mensagem à central de Mensagens" é exibida pois,
a Central de Mensagens ainda está em implementação. Portanto, deverá
desconsiderá-la.
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13.2.
Para atribuir vários acessos ao mesmo usuário, clique no botão "Novo Múltiplos
Papéis":

13.2.1. Digite o CPF do funcionário no campo "Usuário" e clique em "Buscar".
Preencha os campos seguintes e clique em "Avançar":
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13.2.2. O sistema exibirá um quadro com as autorizações de acessos já existentes
para o funcionário, dando possibilidade de exclusão (A) e outro para efetuar a
inclusão das autorizações de acesso (B):

A

B

13.2.3. Ao preencher os campos "Sistema" e "Subsistema", será exibida tabela com
os papéis disponíveis para atribuição:
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13.2.4. Selecione, ao menos, um dos papéis exibidos e preencha os campos "Tipo
Domínio", com CNS, e "Domínio", com o número do CNS e clique no botão "Incluir
Papel(éis) Selecionado(s)":

✔ O campo "Domínio" não poderá ser preenchido com número CNS diferente da
serventia de origem do gestor.
✔ Caso seja necessário atribuir todos os papéis exibidos, basta clicar no botão
"Incluir Todos os Papéis".
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13.2.5. Finalizada as atribuições, clique no botão "Concluir" e o sistema exibirá a
mensagem de retorno e a lista de autorizações do usuário é atualizada:

13.3.
Para atribuir um mesmo papel a vários usuários, clique no botão "Novo
Múltiplos Usuários":
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13.3.1. Preenchidos os campos básicos relacionados ao papel que será atribuído,
clique no botão "Avançar":

13.3.2. O sistema apresentará um quadro para preenchimento de dois campos:
"Domínio" e "Usuário". Preenchidos os campos, clique no botão "Incluir Usuários":
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✔ Este procedimento poderá se repetir até que todos os funcionários da serventia
estejam cadastrados no papel selecionado.
13.3.3. Os usuários contemplados com o papel selecionado serão exibidos no
quadro superior da tela (A). Para finalizar as inclusões, clique no botão "Concluir":

A

✔ Nesta tela, também é possível excluir os acessos atribuídos, selecionando a linha
correspondente ao usuário e clicando no botão "Excluir".
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14. ALTERAR AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
14.1.
No menu "Atribuições", opção "Autorizações de Acesso", do sistema GPA,
efetue a consulta das autorizações de acesso, conforme orientações do item 12,
selecione a linha correspondente ao usuário e papel desejado e clique no botão
"Alterar":

✔ Essa funcionalidade permite a alteração dos parâmetros das autorizações de
acesso determinadas quando do cadastramento. Por exemplo: prorrogar a
validade do acesso, restringir horário de acesso etc;
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14.1.1. Será exibida uma tela, similiar à tela de cadastro da autorização, contendo os
campos passíveis de alteração. Após as retificações, clique no botão "Confirmar":

14.1.2.

Confirmada a alteração, o sistema exibirá mensagem de retorno:
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15. EXCLUIR AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
15.1.
No menu "Atribuições", opção "Autorizações de Acesso", do sistema GPA,
efetue a consulta das autorizações de acesso, conforme orientações do item 12,
selecione a linha correspondente ao usuário e papel desejado e clique no botão
"Excluir":

15.1.1. O sistema direcionará para uma tela de confirmação da operação. Para
efetivar a exclusão, clique no botão "Confirmar":
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15.1.2. Optando-se por confirmar, o sistema exclui o papel do usuário selecionado e
retorna à tela de pesquisa com mensagem informando que a operação foi realizada
com sucesso:
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16. CONSULTAR GESTÃO DE ACESSO
16.1.

Após o login, acesse o menu "Atribuições" e opção "Atribuir Gestões":

16.2.
O sistema apresenta a possibilidade de consulta das gestões de acesso já
cadastradas (A). Funcionalidade similiar ao item 12:

A
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SISTEMA

SUBSISTEMA

SIRC_INSS SIRC_INTERNET

GID

GID_EXTERNO

PAPEL

PERMISSÕES

GESTOR_DE_ACESSO

- Permite atribuir autorização de acesso
ao SIRC Web Internet;

GESTOR_DE_ACESSO

- Permite atribuir autorização de acesso
ao GID Externo;

16.2.1. Para efetuar a consulta, preencha os campos exibidos na tela, que serão os
parâmetros da consulta, ou seja, com base nestes dados serão localizados os
funcionários que se enquadrem nestes filtros. Clique no botão "Filtrar":

16.2.2. Abaixo do resultado da pesquisa, temos as opções para gerenciamento das
gestões de acesso:
16.2.2.1. Novo: Permite atribuir gestão de acesso de um sistema e seus
subsistemas a um determinado usuário.
16.2.2.2. Alterar: Funcionalidade que possibilita alterar a data de validade, o
horário e os dias de acesso de um usuário referente ao papel de gestão
selecionado;
16.2.2.3. Excluir: Exclui a gestão de acesso do usuário selecionado.
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17. ATRIBUIR GESTÃO DE ACESSO
17.1.
Para atribuir nova gestão de acesso a um usuário, deverá acessar o menu
"Atribuições", opção "Atribuir Gestão", do sistema GPA, e clicar no Botão “Novo”.
17.1.1. O gestor do acesso (titular ou substituto da serventia) deverá preencher os
campos abaixo conforme a necessidade da serventia e clicar no botão "Confirmar":

17.1.1.1. Sistema: selecione o sistema em que o usuário terá a gestão de acesso.
17.1.1.2. Subsistema: selecione o subsistema em que o usuário terá a gestão de
acesso.
17.1.1.3. Papel: selecione o papel que será vinculado ao usuário, conforme tabela
contida no item 16.2.
17.1.1.4. Usuário: informe o CPF.
17.1.1.5. Data de Validade: informe a data limite da gestão de acesso do usuário
para o sistema/subsistema selecionado.
17.1.1.6. Período de Acesso: selecione os dias da semana em que o usuário
poderá gerir os acessos ao sistema/subsistema em referência.
17.1.1.7. Hora de Acesso (Início e Fim): informe a hora inicial e hora final em que
o usuário poderá gerir os acessos ao sistema/subsistema em referência.
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✔ O campo Usuário Emissor já vem preenchido com o identificador do usuário
que está concedendo a gestão de acesso.
17.1.2. Confirmada a atribuição da gestão de acesso, o sistema exibirá mensagem
de retorno:
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18. ALTERAR GESTÃO DE ACESSO
18.1.
No menu "Atribuições", opção "Atribuir Gestão", do sistema GPA, efetue a
consulta das gestões de acesso, conforme orientações do item 16, selecione a linha
correspondente ao usuário e papel desejado e clique no botão "Alterar":

✔ Essa funcionalidade permite a alteração dos parâmetros da gestão de acesso
determinadas quando do cadastramento. Por exemplo: prorrogar a validade do
acesso, restringir horário de acesso etc;
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18.1.1. Será exibida uma tela, similiar à tela de atribuição da gestão, contendo os
campos passíveis de alteração. Após as retificações, clique no botão "Confirmar":

18.1.2.

Confirmada a alteração, o sistema exibirá mensagem de retorno:
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19. EXCLUIR GESTÃO DE ACESSO
19.1.
No menu "Atribuições", opção "Atribuir Gestão", do sistema GPA, efetue a
consulta das gestões de acesso, conforme orientações do item 16, selecione a linha
correspondente ao usuário e papel desejado e clique no botão "Excluir":

19.1.1. O sistema direcionará para uma tela de confirmação da operação. Para
efetivar a exclusão, clique no botão "Confirmar":
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19.1.2. Optando-se por confirmar, o sistema exclui a gestão selecionada e retorna à
tela de pesquisa com mensagem informando que a operação foi realizada com
sucesso:
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20. ATRIBUIR SUBSTITUTO
20.1.
Ao acessar o menu "Atribuições", opção "Atribuir Substituto", do sistema GPA,
o gestor será direcionado para a tela onde são exibidos dois quadros. O primeiro mostra
os dados do substituto GPA atual, referente à gestão de acesso do GPA, e possibilita a
exclusão deste (A). O segundo apresenta os dados do substituto funcional, constante no
sistema Justiça Aberta do CNJ, caso exista, possibilitando a inclusão deste ou de outro
funcionário como substituto do GPA (B):

A

B

✔ O funcionário com atribuição de substituto do GPA praticará os atos de gestão em
nome do titular (como se o titular fosse) e, consequentemente, todas as ações
serão de responsabilidade deste. Portanto, esta funcionalidade deve ser utilizada
somente em situações específicas e com extrema cautela.
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20.2.
Para remover o substituto GPA atual, basta clicar no botão "Remover
Substituto" (A). Será exibida tela para confirmação da exclusão:

20.2.1.

Ao confirmar, o sistema retornará mensagem de sucesso:
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20.3.
Para incluir o substituto funcional como substituto do GPA, basta clicar no botão
"Confirmar substituto funcional" (B). Será exibida tela para confirmação da inclusão:

20.3.1. Ao confirmar, o sistema retornará mensagem de sucesso, bem como os
dados do substituto GPA incluído:
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20.4.
Para incluir qualquer outro funcionário da serventia como substituto do GPA,
deverá preencher o campo "Usuário" com o número do CPF e clicar no botão "Buscar"
(B):

20.4.1.

Será exibida tela de confirmação da inclusão do substituto do GPA:
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20.4.2.

Ao confirmar, o sistema emitirá mensagem de retorno:
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21. GERAR RELATÓRIOS NO GPA
21.1.
Ao acessar o menu "Relatórios", serão apresentadas várias opções relatórios,
quais sejam: "Sistemas e subsistemas cadastrados", "Papéis do usuário", "Usuários do
papel", "Papéis e permissões por sistema e subsistema" e "Autorizações de acesso por
gestor".

21.2.
A opção "Sistemas e subsistemas cadastrados" gera relatório contendo os
sistemas e os respectivos subsistemas gerenciados pelo GERID.
21.2.1. Nesta opção, o sistema exibe os campos "Sistema" e "Origem", que serão os
parâmetros da consulta, caso sejam preenchidos. Clique no botão "Filtrar" para
efetuar a consulta:
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21.2.2. O sistema exibirá os sistemas encontrados com base nos parâmetros
inseridos na tela anterior e possibilitará a geração de arquivo PDF, por meio do
botão "Visualizar/Imprimir":
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21.2.3.

Ao clicar no botão "Visualizar/Imprimir", será gerado o arquivo PDF:

21.3.
A opção "Papéis do usuário" gera relatório contendo todos os papéis atribuídos
a um determinado usuário.
21.3.1. Nesta opção, será necessário o preenchimento do campo "Usuário" com o
número do CPF do usuário. Depois, clique no botão "Filtrar" para efetuar a consulta:

Página 63

Guia – Titulares e Substitutos

21.3.2. O sistema exibirá os papéis encontrados para o usuário pesquisado e
possibilitará a geração de arquivo PDF, por meio do botão "Visualizar/Imprimir":

21.3.3.

Ao clicar no botão "Visualizar/Imprimir", será gerado o arquivo PDF:
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21.4.
A opção "Usuários do papel" gera relatório contendo todos os usuários que
possuem determinado papel.
21.4.1. Nesta opção, será necessário o preenchimento dos campos "Sistema" e
"Subsistema", além do campo "Papel", que é facultativo. Depois, clique no botão
"Filtrar" para efetuar a consulta:

21.4.2. O sistema exibirá os usuários encontrados com base nos parâmetros
inseridos na tela anterior e possibilitará a geração de arquivo PDF, por meio do
botão "Visualizar/Imprimir":
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21.4.3.

Ao clicar no botão "Visualizar/Imprimir", será gerado o arquivo PDF:
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21.5.
A opção "Papéis e permissões por sistema e subsistema" gera relatório
contendo todos papéis existentes para cada sistema/subsistema, bem como a breve
descrição de cada um.
21.5.1. Nesta opção, será necessário o preenchimento dos campos "Sistema" e
"Subsistema". Depois, clique no botão "Filtrar" para efetuar a consulta:

21.5.2. O sistema exibirá os papéis e as respectivas descrições encontradas para o
sistema/subsistema informado e possibilitará a geração de arquivo PDF, por meio do
botão "Visualizar/Imprimir":
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21.6.
A opção "Autorizações de acesso por gestor" gera relatório contendo todas
autorizações de acesso de um sistema/subsistema específico atribuídas por um
determinado gestor.
21.6.1. Nesta opção, será necessário o preenchimento dos campos "Gestor",
"Sistema" e "Subsistema", além do campo "Papel", que é facultativo. Depois, clique
no botão "Filtrar" para efetuar a consulta:

21.6.2. O sistema exibirá as autorizações de acesso atribuídas pelo gestor e
sistema/subsistema informados e possibilitará a geração de arquivo PDF, por meio
do botão "Visualizar/Imprimir":
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