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Apresentação

O Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada (GESP) tem a finalidade de informatizar
os processos administrativos relativos à área de segurança privada em todo o território nacional,
sendo utilizado no âmbito das empresas e instituições do setor  e nas DELESPs (Delegacias  de
Controle de Segurança Privada) e CVs (Comissões de Vistoria) da Polícia Federal. O objetivo do
GESP  é  receber  e  processar  os  cadastros,  atualizações  e  solicitações  formulados  por  estas
entidades, respeitando-se as exigências da legislação específica em vigor conforme cada tipo de
processo administrativo, substituindo, gradativamente, os processos protocolados manualmente. 

O GESP visa a automatização e a racionalização das atividades necessárias ao controle e
fiscalização  das  empresas  de  segurança  privada,  dando  mais  agilidade  e  confiabilidade  a  esse
processo. Esta solução contempla o gerenciamento de todo o ciclo de vida dos processos gerados
pelos  empresários  do  ramo,  e  analisados  nas  DELESPs,  nas  Comissões  de  Vistoria  e  na
Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada – CGCSP.

O sistema é composto de vários módulos, dentre eles o GESP Empresa, objeto deste Manual.
O GESP Empresa é o sistema, acessado via internet, que é utilizado pelas empresas de segurança
privada  para  a  realização  de  suas  atividades,  no  que  estão  sujeitas  ao  o  controle  da  PF.  As
informações ficam armazenadas em meio digital, facilitando assim a elaboração e a movimentação
dos processos.

Em termos de organização, o Manual está estruturado em tópicos que abrangem desde as
informações sobre como acessar  o sistema até as explicações a respeito  de de cada menu de
funcionalidades do GESP Empresa.

Um ponto que merece uma atenção especial é o item que retrata as Notas da Versão. Este
item descreve as mudanças entre as versões do Manual de Operação, que espelham as eventuais
mudanças que ocorrerão nos sistemas. O Manual será enriquecido conforme funcionalidades sejam
atualizadas.
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1. Notas da Versão

As modificações efetuadas neste Manual estão pontuadas objetivamente a seguir, conforme a
versão, ordenadas da mais recente para a mais antiga.

Versão 15.0

Versão que contempla o processo de Averiguação Preliminar e as melhorias 
implementadas na versão 21.0 do sistema, de Março de 2019.

Versão 14.0

Versão que contempla as melhorias implementadas na versão 20.0 do sistema, de 
Dezembro de 2018.

Versão 13.0

Versão que contempla as melhorias implementadas na versão 19.0 do sistema, de 
Agosto de 2018.

Versão 12.0:

Versão  que  contempla  as  melhorias  implementadas  na  versão  18.0  do  Sistema,  de
Agosto de 2018.  A  principal  melhoria  foi  integração  com  os  sistemas  da  PGFN
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Versão 11.0:

– Versão que contempla as melhorias implementadas na versão 17.0 do Sistema, de Abril
de 2018. A principal melhoria foi a inclusão do QR-Code nos documentos assinados e na
CNV,  sendo  então  possível  a  verificação  da  autenticidade  do  documento  através  da
leitura do código impresso nos documentos.

Versão 10.0:

– Versão  que  contempla  melhorias  implementadas  na  versão  16.0  do  Sistema,  de
Dezembro de 2017 enfatizando  principalmente  a possibilidade  de restituição de multa
paga e de pagamento complementar de multa, a inclusão do item ‘Instrutor’ no processo
de  turmas  e  a  possibilidade  de  login  pelo  Instrutor  para  solicitação  de  processo  de
credenciamento.

Versão 9.0:

– Versão  que  contempla  as  melhorias  implementadas  na  versão  15.0  do  Sistema,  de
Agosto de 2017, quais sejam: a criação do Processo Autorizativo Solicitar Alteração de
Atos  Constitutivos,  bem  como  o  Processo  Notificações  Autônomas,  além  da
funcionalidade Credenciamento de Instrutores e de uma alteração no fluxo de finalização
do Processo de Solicitação de Aquisição de Armas e Munições.

Versão 8.0:

– Publicada  em  maio  de  2017,  versão  14.0.0  do  GESP-PF,  enfatizando  os  Processos
Punitivos de Registrar Cobrança de Multa e Alterar Situação da Multa.

Versão 7.0:

– Versão  que  acrescenta  o  menu  Comunicação  de  Evento,  com  as  funcionalidades
Acompanhar, Comunicar Evento e Editar Rascunhos.

2



GESP/EMPRESA – Manual de Operação – Polícia Federal

GESP, Versão 13.0 de novembro de 2016

Versão 6.0:

– Versão correspondente à realidade operacional em julho de 2016 (contempla pequenas
melhorias trazidas na versão 12.0 do Sistema).

Versão 5.0:

– Versão correspondente à realidade operacional em abril de 2016 (contempla as melhorias
trazidas com a versão 11.0 do Sistema). Traz três novos Processos Autorizativos para o
GESP que são Aquisição de Coletes, Autorização de Outra Instalação e Certificado de
Vistoria de Veículo.

Versão 4.0:

– Versão correspondente  à realidade operacional  em dezembro de 2015 (contempla  as
melhorias trazidas com a versão 10.0 do Sistema). Traz um novo processo para o GESP
que é Comunicação de Ocorrência.

Versão 3.0:

– Versão  correspondente  à  realidade  operacional  em  janeiro  de  2015  (contempla  as
melhorias  trazidas  com  a  versão  8.0  do  Sistema).  Modificadas  as  funcionalidades
referentes à Turma, tornando esta um novo processo do GESP. Criada funcionalidade
para consulta de saldo de GRUs utilizadas em processo de Turma. Integração do SIAR
com o GESP: a geração de GRU's para pagamento de multas de Processos Punitivos
agora é feita dentro do próprio GESP.

Versão 2.0:

– Versão correspondente à realidade operacional em setembro de 2014. Acrescentadas as
funcionalidades  de  menu  Processo  Bancário  e  outras  atualizações,  como  Guia  de
Transporte com Transferência de CNPJ.

Versão 1.1:

– Versão correspondente à realidade operacional em março de 2014. Acrescentadas
as funcionalidades de menu CNV e outras atualizações.

Versão 1.0:

– Versão inicial deste Manual, retratando a realidade operacional em setembro de
2013.
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2. Acesso ao GESP Empresa

2.1. Onde Acessar o Sistema

O  acesso  ao  GESP  Empresa  é  feito  no  próprio  site  da  Polícia  Federal,  no  endereço
http://www.dpf.gov.br , por meio de navegador de internet. Na pagina inicial, na seção “Serviços” (ou
diretamente no quadro “Segurança Privada”), deve-se clicar sobre o item “Segurança Privada” →
“Sistemas”:

Serão  exibidas  algumas  opções  em  tela,  devendo  o  usuário  clicar  sobre  o  item  “GESP
Empresa  (Acesso  das  Empresas)”,  sob  o  tópico  1  –  GESP  -  Gestão  Eletrônica  de  Segurança
Privada”.
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2.2. Requisitos para Acesso e Utilização

Para poder acessar e utilizar o sistema GESP Empresa, são necessários alguns requisitos:

– Conexão de banda larga com a internet;

– Ajustar a data e a hora do computador para o horário oficial de Brasília;

– Computador com sistema operacional Windows XP Service Pack 3 ou superior, com perfil de
administrador do sistema;

– Navegador de internet Mozilla Firefox versão 3.6 ou superior ou Internet Explorer versão 8 ou
superior;

– O navegador deverá estar com o item “pop-ups” desbloqueados.

– Java mais recente;

– Programa leitor de documentos no formato PDF;

– Certificado Digital cadastrado para o CNPJ da empresa (exclusivo para o 1o. Acesso);

– Certificado Digital cadastrado para o CPF do procurador (a procuração pode ser cadastrada
após a realização do 1o. Acesso e preenchimento dos dados básicos da empresa);

– Cadeias  de  certificado  e  listas  de  certificados  revogados  do  ICP  Brasil  instaladas  no
navegador  de  internet  utilizado  (para  mais  informações,  acessar  o  link
http://www.iti.gov.br/icp-brasil );

– Para as empresas que utilizam Firewall, é necessária a liberação das portas 80 e 443 e do IP
200.169.41.89;

Todos os requisitos acima devem ser seguidos sempre que o usuário mudar de computador,
formatá-lo ou instalar novas versões do sistema operacional e/ou dos navegadores de internet.

É fundamental observar a correta utilização do Certificado Digital. Se o Certificado Digital for do
tipo A1 (apenas software), basta a instalação correta do Certificado no navegador de internet para
que, no momento do acesso, o navegador liste esse certificado como uma das opções de certificado
disponíveis para o usuário. Se o Certificado Digital  for do tipo A3, além da correta instalação do
mesmo no navegador de internet, deve-se atentar para a correta utilização do Token ou Cartão do
Certificado, que devem estar inseridos na entrada USB do computador ou leitora de cartão antes
mesmo do acesso ao site da PF.

As  cadeias  de  certificados  digitais  a  serem  baixadas  e  instaladas  estão  resumidamente
dispostas no endereço a seguir, no tópico “Instalação da certificação digital”: 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/sistemas/gesp/certificacao-digital

O fato do Certificado estar instalado no Windows não significa que está instalado corretamente
no navegador de internet, além de haver diferenças na instalação para o navegador Mozilla Firefox e
Internet Explorer.

No caso do navegador Internet Explorer, a instalação em modo expresso do Certificado Digital
geralmente já permite a sua localização pelo navegador, caso isso não ocorra, solicitar o suporte ao
fornecedor do Certificado Digital.

No  caso  uso  do  Certificado  do  tipo  A3  do  navegador  Mozilla  Firefox  será  necessário  o
carregamento do arquivo do módulo PKCS#11 do fabricante do token ou smart card utilizado pela
Autoridade Certificadora fornecedora do Certificado Digital.
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2.3. Informações Gerais sobre Certificação Digital

Através  da  Medida  Provisória  nº  2.200-2  (BRASIL,  2001),  o  Poder  Executivo  instituiu  a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil que foi criada para garantir a autenticidade,
a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e
das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.

O sistema de certificação  eletrônica  não introduz conceitos  novos  nas transações,  apenas
estabelece equivalência e isonomia legal entre os documentos produzidos e obtidos eletronicamente
e os documentos firmados em papel, desde que certificados na ICP-Brasil. No caso de uma entidade
certificadora  vinculada  ao  sistema ICP-Brasil,  seus  documentos  gozarão  de  uma presunção  de
autenticidade derivada da lei.

A ICP-Brasil  é  composta por uma Autoridade Gestora de Políticas  -AGP e pela cadeia  de
autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz - AC-Raiz, pelas Autoridades
Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR. 

A  Certificação  Digital  é  um  arquivo  eletrônico  que  acompanha  um  documento  assinado
digitalmente e cujo conteúdo é criptografado. Ela contém informações que identificam a empresa
e/ou pessoa com quem se está tratando na Internet. A assinatura digital comprova que a pessoa
criou ou concorda com um documento assinado digitalmente, como a assinatura de próprio punho
comprova a autoria de um documento escrito.

Um documento eletrônico  que possui  Certificação  Digital  tem garantia  de autenticidade  de
origem e autoria, de integridade de conteúdo, de confidencialidade e de irretratabilidade, ou seja, de
que a transação, depois de efetuada, não pode ser negada por nenhuma das partes.

Identificações  Digitais,  também  conhecidas  como  Certificados  Digitais,  vinculam  uma
identidade  a  um  par  de  chaves  eletrônicas  que  pode  ser  usado  para  criptografar  e  assinar
informações digitais.  Usadas com a criptografia,  Identificações Digitais fornecem uma solução de
segurança mais completa, garantindo a identidade de todos os envolvidos em uma transação. 

Os certificados digitais estão submetidos as AC´s, estas por sua vez são autorizadas pela ICP-
Brasil.  O certificado pode ser emitido para o cidadão, para empresa, equipamento e programa de
computador. Pode ser armazenado em smart card, token, em software instalado especialmente para
esta finalidade, em disquete, CD-ROM ou nos Navegadores (Browsers) da Internet. Os certificados
podem ser do tipo A1 com validade de um ano ou do tipo A3 com validade de três anos. Os do tipo
A1 são instalados diretamente em um computador da empresa.

Para obter um Certificado Digital, o interessado (Pessoa Física que responderá pela empresa),
deve fazer a solicitação via Internet a uma das Autoridades Certificadoras filiadas a ICP-Brasil. No
Brasil, órgãos como a Receita Federal e o SERPRO, dentre outros atuam como AC. Em seguida, a
certificadora entrará em contato com o solicitante para comunicar que o interessado poderá se dirigir
a  uma  AR,  ou  seja,  levar  os  documentos  necessários  à  obtenção  do  certificado  a  uma  das
localidades que presencialmente farão a identificação da pessoa e a vinculação a um certificado
digital. Esta será a única etapa em que o cidadão ou responsável pela empresa terá que se dirigir a
um local portando os documentos físicos exigidos.

No GESP, a empresa somente conseguirá logar no sistema caso utilize  a certificação digital.
As Empresas Especializadas e as Empresas com Serviço Orgânico devem possuir um Certificado
Digital emitido por uma AC vincula a ICP-Brasil, com validade para todas as filiais do País. Caso as
Empresas desejem, poderão adquirir um Certificado Digital para cada CNPJ de filial, com exceção da
Empresas com Serviço Orgânico, que poderão ter apenas um por Unidade Federativa.

Contarão com a garantia de que todas as informações enviadas serão acessadas somente
pela  Polícia  Federal,  e  por  outro  lado  a Polícia  Federal  terá  a garantia  de que  as  informações
enviadas  realmente  originaram  daquela  empresa,  inclusive  com  validade  jurídica.  Qualquer
certificado digital ligada a CNPJ, pode ser usado nesse momento, desde que seja ICP-Brasil, como
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por exemplo o e-CNPJ (Certificado Digital emitido pela Receita Federal para comunicação com esse
órgão). Recomenda-se a utilização certificado tipo A3 por ser de mais fácil utilização.

2.4. Primeiro Acesso ao Sistema

Para  o  primeiro  acesso  ao  sistema  GESP  –  Empresa,  é  necessário  atender  aos
requisitos elencados no item anterior.

Inicialmente,  a  empresa precisa  obter  um certificado digital  correspondente  ao seu
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, padrão ICP-Brasil. Certificados digitais E-
CPF não  são  compatíveis  para  o  primeiro  acesso.  Diversas  empresas  estão  habilitadas  a
fornecer  citado  dispositivo,  bastando  localizar  no  site  a  seguir  qual  oferta  melhor  atende  ao
interessado: 

http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/EstruturaIcp

Após  a  obtenção  do  certificado,  a  empresa  deverá  instalá-lo  em seu  computador,
seguindo as orientações do fornecedor do certificado digital, disponíveis no site da empresa
ou repassadas pelo atendimento ao consumidor dessas provedoras. Em seguida, a empresa
deverá  realizar  a  configuração  do  Certificado  Digital  no  navegador  de  internet  (Mozilla
Firefox,  obtido  gratuitamente  no  link:  http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/ ou  Internet
Explorer), novamente seguindo as orientações do fornecedor do certificado, realizando os
testes necessários. Atualmente, apenas os navegadores Mozilla Firefox e Internet Explorer
são homologados para o uso do Sistema GESP Empresa.

Com a habilitação do certificado no computador e a inserção das configurações necessárias no
navegador, a empresa estará apta a acessar o sistema.

2.5. Realizando Login no Sistema

A execução do login no sistema requer a utilização de Certificado Digital, do tipo e-CNPJ ou e-
CPF. O login é efetuado quando alguma das seguintes situações for verdadeira:

– O número CNPJ presente no certificado e-CNPJ possui a mesma raiz do número informado 
no login;

– O número CPF presente no certificado e-CPF pertence a uma pessoa que possui procuração 
eletrônica válida para atuar pela empresa de CNPJ informado no login.

– O número CPF presente no certificado e-CPF não pertence a nenhuma empresa e trata-se de
acesso de Pessoa Física.

Para efetuar login no sistema, acesse, via navegador web, o endereço do GESP Empresa,
conforme explanado anteriormente. Será apresentada a seguinte tela:
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Você deverá ter um certificado válido para acessar o sistema, que deverá constar em seu
navegador de internet (proveniente de token A1, A3, smartcard ou arquivo exportado).  Clique na
imagem. A tela a seguir será exibida: 

Escolha o certificado com o qual quer acessar o sistema e clique no botão OK. Será então
mostrada a seguinte tela: 

Digite o PIN do seu certificado e clique no botão OK. Será mostrada a tela a seguir:
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No  exemplo  acima,  foi  utilizado  um  e-CPF,  vinculado  a  uma  empresa,  portanto,  após  o
procedimento explicado anteriormente, o sistema trará o CPF preenchido e os CNPJs das empresas
em que este CPF é procurador, para que ele selecione com qual empresa deseja acessar o sistema.
Após selecionar o CNPJ, caso tenha mais de um, clique no botão Acessar.

Caso ocorra algum erro relativo ao certificado digital, a empresa deverá procurar a assistência
técnica da empresa fornecedora do certificado.

No primeiro acesso, aparecerá apenas o CNPJ da empresa, sendo necessária a inclusão dos
dados  básicos,  tais  como  endereço,  denominação  ou  razão  social,  entre  outros.  Finalizado  o
cadastro  básico,  será  habilitada  a  opção  “Autorização  de  funcionamento”,  disponível  no  menu
“Solicitações”.

Se  a  empresa  quiser  outorgar  plenos  poderes  para  algum  procurador  (pessoa  física)  a
representar  no uso do GESP,  poderá fazê-lo por  meio  do menu “Gerenciar  procuradores”  ,  que
permitirá o acesso deste procurador por e-CPF.

Superados eventuais problemas na certificação digital da empresa e persistindo algum o erro
de acesso ao sistema GESP, deverá ser realizado contato telefônico através do número telefônico
194, relatando pormenorizadamente o erro.

2.5.1. Login usando e-CPF como Pessoa Física

No primeiro acesso, caso o usuário também seja procurador de outra Empresa/Instituição Financeira
ou seja representante de um Sindicato/Membro CCASP, o sistema exibirá a tela abaixo para que o
usuário selecione o perfil que deseja logar. 

Seguiremos os exemplos logando como ‘Pessoa Fisica’ na aplicação.
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Após a seleção do perfil, quando existir, o sistema exbirá a tela para assinatura eletrônica do termo.

Será necessário fazer o upload do Java. Para maiores detalhes sobre esta parte, consulte os links
disponiveis na sessão 2.4 deste manual.
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Após a instalação, será necessário fornecer a senha do token.

Uma nova tela, com os dados sobre o acesso atual será exibida.
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Após assinar novamente, o sistema então será disponibilizado para acesso ao usuário.

2.6 Termos de Ciência

Ao  logar  no  sistema,  uma  tela  identificando  o  acesso  ao  mesmo pelo  Representante  da
Empresa em questão será mostrada.
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Para continuar o acesso ao Sistema, o usuário deve clicar no botão “Assinar”. Caso ele opte
por clicar em “Fechar”, o acesso ao mesmo não será possível.

Caso  haja  alguma  Notificação  de  Processo  da  PF  para  determinada  Empresa,  esta  será
exibida e um novo Termo de Ciência será mostrado ao usuário.

Neste  caso,  apenas  o  botão  “Ciente”  estará  presente  e  o  usuário  deverá  clicá-lo  para
prosseguir com a navegação no Sistema.

2.7 Informações da Empresa

Ao logar no sistema GESP-EMPRESA, são apresentadas,  na parte superior  direita da tela,
informações da empresa, as quais são seu CNPJ, Razão Social, Situação e data/hora do acesso
atual. Nesta mesma posição, consta uma opção para “Sair” do sistema.

2.8 Último Acesso

Logo  abaixo  do  menu principal  do  sistema,  é  possível  visualizar  quando  ocorreu  o  último
acesso ao sistema (data/hora), e por quem foi feito.
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2.9 Quadro de Avisos

O sistema GESP-EMPRESA apresenta, na tela inicial, um Quadro de Avisos. São dispostas
informações úteis para a Empresa, como, por exemplo, a quantidade de vigilantes sem CNV ou com
CNV vencida, quantidade de armas, coletes vencidos, etc. Estas informações servem como lembrete
e/ou indicativos para que sejam tomadas ações corretivas pela Empresa em relação ao exposto.

2.10 Menu Geral do Sistema

O menu geral do sistema pode variar, de acordo com o perfil da empresa, usuário e-CNPJ,
que o acessa ou do usuário e-CPF.

Na figura abaixo, tem-se o menu geral para as empresas com o perfil “Empresa de Segurança”.

Já nesta figura, o menu carregado é para as empresas com o perfil “Cursos de Formação”.

Na figura abaixo, o menu é carregado para usuário Pessoa Fisica.

Na figura abaixo, o menu é carregado para usuário perfil ‘Sindicato’.

Na figura abaixo, o menu é carregado para usuário perfil ‘Membro CCASP’.

Na figura abaixo, o menu é carregado para usuário perfil ‘Unidade Responsável’.
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3. Menu Empresa

É o primeiro menu a ser acessado, por meio do qual são cadastrados os dados das empresas
de segurança e seus procuradores.

3.1. Atualizar Dados

O objetivo  desta funcionalidade é atualizar  os dados de empresa cadastrada no GESP. O
sistema administra perfis de acesso diferentes, habilitando o acesso as funcionalidades específicas
para cada perfil.

Para Empresas no perfil de “Empresa de Segurança”, os seguintes formulários serão exibidos:
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Já para o perfil “Curso de Formação”, os formulários apresentados serão esses:

3.2. Dados Cadastrais e Demais Itens

Ao clicar sobre o item “Dados Cadastrais”, o sistema exibirá um formulário contendo campos
de informações a serem preenchidos com os dados da empresa que se está registrando no GESP
Empresa. Nesta tela, as informações básicas poderão ser alteradas, com exceção do CNPJ, nível da
Empresa e se deseja possuir Certificado de Segurança. As informações de perfil não poderão ser
alteradas.

A tela do formulário é a que se segue:
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Em geral, todos os dados do sistema serão inseridos por meio de formulários semelhantes a
este, de fácil compreensão e preenchimento. 

Especificamente para o perfil “Empresa de Segurança”, existem os formulários Contrato PJ e
Contrato PF. A tela a seguir ilustra esse primeiro:
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Na seção “Quantidade Contratada”, a resposta à pergunta “O contrato prevê a utilização de
armas?” ensejará a necessidade ou não de se informar quantas armas serão cadastradas para o
cumprimento do contrato, bem como os documentos correspondentes e os dados dos Postos de
trabalho.

Apenas os Postos informados neste item poderão ser referenciados nas Guias de Transporte
de Armas a serem solicitadas pela empresa. Nesta mesma tela é possível verificar o resultado de se
responder “Sim” à utilização de armas no contrato, exibindo o campo para se informar o quantitativo
numérico de armas e as abas superiores “Documentos Digitalizados” e “Postos”, que correspondem
aos respectivos formulários para cadastrar estas informações.

 Os  contratos  são  fundamentais  para  justificar  a  aquisição  de  armas,  bem  como  para
posteriormente  permitir  que  sejam  emitidas  guias  de  transporte  de  armas  entre  os  locais  dos
contratos, a empresa e outros.

É importante ressaltar que, para o processo de Solicitação de Armas e Munições, não basta
apenas que os contratos estejam cadastrados: os mesmos têm de estar  vinculados ao referido
processo, conforme se vê na seção 4.3 deste Manual.

No formulário de “Armas”, é possível visualizar todas as armas cadastradas para a Empresa,
com um consolidado quantitativo de totais,  armas regulares  e armas com ocorrências,  conforme
pode-se observar na figura abaixo.
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Já no formulário de “coletes”, é possível visualizar, transferir entre empresas da mesma raiz e
imprimir  uma  listagem  com  todos  os  coletes  cadastrados  para  a  empresa,  conforme  pode-se
observar no exemplo a seguir: 

3.2.1. Anexando Imagens e/ou Documentos

Um  recurso  de  preenchimento  de  formulário  usado  extensivamente  é  o  de  anexação  de
imagens e/ou documentos. Os anexos são utilizados para uma variedade de situações (certidões,
declarações,  documentos  digitalizados  em geral),  pois  trata-se de uma funcionalidade  comum a
vários itens de negócio de diversos processos.

Inicialmente,  para  esta  funcionalidade  operar  normalmente,  é  necessário  que  o  navegador
utilizado esteja permitindo a exibição de janelas popup. Caso use algum bloqueador, será necessário
desabilitá-lo.
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Por exemplo, para a inclusão do documento “Ato Constitutivo”, dentro de uma Solicitação de
Autorização  de Funcionamento  de uma empresa orgânica,  o  seguinte  item é exibido na tela  de
Dados Cadastrais:

Ao clicar sobre o botão de inclusão de anexos, uma tela semelhante à seguinte é mostrada.

 Para adicionar imagens .JPG/JPEG ou arquivos .PDF como anexo, basta clicar sobre o botão
“Adicionar” e selecionar o arquivo desejado no computador. Dependendo da conexão de internet e
do  tamanho  do  arquivo,  é  necessário  aguardar  um  pouco  até  que  a  imagem  seja  totalmente
carregada, para só então pressionar o botão “Concluir”. O tamanho limite para arquivos de imagem é
de 150KB e para arquivos .PDF é de 1.5MB.

Caso o anexo só permita um arquivo, para alterá-lo é necessário removê-lo antes de adicionar
outro arquivo. Se o anexo permitir mais de um arquivo, o usuário poderá alterar a ordem em que se
encontram os mesmos, clicando com mouse sobre o arquivo desejado e escolhendo a opção que
melhor lhe convier:
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3.3. Gerenciar Procuradores

Esta  funcionalidade  descreve  o  procedimento  de  criação  e  revogação  de  procurações
eletrônicas dentro do âmbito do GESP. Para iniciar o cadastro de um novo procurador, a empresa
deve estar logada no sistema utilizando Certificado Digital e-CNPJ, o que significa que a empresa
não está dispensada de possuir um Certificado Digital caso cadastre um procurador.

Após fazer o login com o e-CNPJ, o usuário irá acessar o menu “Empresa”, item "Gerenciar
Procuradores", conforme figura abaixo:

A  tela  a  seguir  mostrará  uma  listagem  de  procuradores  já  cadastrados  e  vigentes,  caso
existam:

Para criar  uma nova procuração,  clique no botão “Nova Procuração”  e as telas de
formulário referente ao cadastro serão mostradas. Basta realizar o preenchimento dos dados
e salvá-los.

Uma observação importante está relacionada à aba de “Vigência da Procuração”:
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Ao clicar neste item, será exibido o texto da procuração, e pedida a assinatura da empresa:

Somente após clicar  em assinar,  o  indivíduo cadastrado poderá representar a empresa no
GESP Empresa.

3.4. Consultar GRU

Esta funcionalidade permite uma consulta  rápida a qualquer  GRU emitida  por determinada
empresa no sistema.

Para acessá-la, o usuário deve clicar no menu “Empresa”,  item "Consultar  GRU", conforme
figura abaixo:

Feito isto, a seguinte tela aparecerá:
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Basta que o usuário digite o número da 1a. Linha da GRU desejada no campo “Linha
Digitável” e clique no botão “Consultar”.

4. Menu Cadastro – Pessoa Fisica

Neste menu o usuário ‘Pessoa Fisica’ pode consultar seus dados básicos.

4.1. Visualizar Dados

O objetivo desta funcionalidade é permitir ao usuário consultar seus dados pessoais, vinculos
empregatícios e informações sobre o credenciamento de instrutor.
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5. Processos Autorizativos

Neste menu, são realizadas as solicitações diversas das empresas de segurança para
a PF, bem como os procedimentos para acompanhar o andamento dos processos gerados a
partir  dessas  solicitações.  É  possível  também  responder  à  notificações  e  apresentar
recursos, quando cabível.

Esse menu pode sofrer  pequenas variações de acordo com o cadastro  inicial  e  a
natureza da Empresa de Segurança. Nas figuras abaixo, são mostradas as diferenças no
Menu conforme os tipos de Empresas:  uma Empresa de Segurança que está  querendo
iniciar suas atividades (primeira figura); uma Empresa de Segurança Especializada, que já
está ativa e em funcionamento (segunda imagem); uma Empresa de Segurança Orgânica
(terceira figura); e uma Escola de Formação de Vigilantes (quarta imagem).
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5.1. Acompanhar

Ao selecionar a opção “Acompanhar”, o sistema exibirá a seguinte tela:

Esta funcionalidade permite que o usuário realize consultas aos processos da empresa,
bem  como  a  visualização  da  solicitação  original,  guia  de  recolhimento  e  documentos
associados, como Pareceres e Certificados. É possível, ainda, visualizar os históricos de
termos de ciência, opção em que é mostrado ao usuário uma listagem contendo as datas de
todos os aceites dos termos de ciência para um determinado processo.  Para cada uma
dessas opções há um ícone correspondente na coluna “Ações”.

Para  realizar  a  pesquisa,  pelo  menos  um  dos  parâmetros  deverá  ser  utilizado.  O
retorno de uma pesquisa está ilustrado na tela a seguir:

5.2. Solicitar Autorização de Funcionamento

Apesar  de  ser  mais  frequente  a  solicitação  de  revisão  de  autorização  de
funcionamento, o primeiro formulário de solicitação de uma empresa de segurança é o de
autorização. A seguinte tela demonstra os dados a serem inseridos no cadastro da empresa:
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Após salvar estes dados, o sistema encaminha para a tela de itens de formulário para
solicitação de autorização de funcionamento, mostrada no item anterior. Um ponto digno de
nota é a necessidade de solicitar à PF (CGCSP) uma pesquisa de disponibilidade sobre a
razão social  pretendida,  visto  que nem todo nome poderá  estar  disponível  para  uso no
momento da solicitação.

5.3. Solicitar Aquisição de Armas e Munições ou Solicitar Aquisição de Armas, Munições e
Petrechos

A  Solicitação  de  Armas,  Munições  ou  Armas,  Munições  e  Petrechos  apresenta
pequenas diferenças se  a  empresa for  ou  não de curso  de formação.  Basicamente,  as
empresas têm os itens adicionais relacionados a contratos de pessoas físicas e jurídicas,
enquanto que tal não se faz necessário para os cursos de formação.

A tela de itens de formulário para cursos de formação é a seguinte:
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Já a tela para as demais empresas acrescenta os formulários para inclusão de contratos:

Ao clicar no item “Contrato PJ” ou “Contrato PF”, equivalentes a contratos firmados
com pessoas jurídicas e físicas,  será mostrada uma tela onde são listados os contratos
disponíveis para vinculação ao processo: 
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Dentre as ações possíveis estão “Visualizar” ou “Vincular”. Clicando em “Visualizar”,
aparecerão os dados daquele contrato para simples consulta. 

Já clicando em “Vincular”, o referido contrato passa a constar na lista de “Contratos
vinculados ao processo”.

Observe-se  que  este  procedimento  é  reversível:  uma  vez  que  esteja  vinculado,  é
possível desvincular um contrato de um processo, bastando, para tanto, clicar no botão com
o referido no nome, na coluna de “Ações”. 
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Caso não haja contratos  vinculados,  nem contratos  disponíveis  para vinculação ao
processo, a seguinte tela aparecerá.

Destaque-se, conforme já mencionado na seção 3.2 deste Manual, que a vinculação
dos  contratos é  fundamental  para  justificar  a  aquisição  de  armas,  bem  como  para
posteriormente permitir que sejam emitidas guias de transporte de armas entre os locais dos
contratos, a empresa e outros. 

Importante: Desde a versão 15.0 do Sistema GESP, ao final do processo de Aquisição
de Armas, a Empresa tem até 120 dias para informar à Polícia Federal sobre a Aquisição de
Munições,  para  só  então  o  processo  ser  finalização.  Caso  a  Empresa  não  informe  a
aquisição de munições neste prazo, o processo retornará automaticamente para finalização
pela DELESP/CV. 

Observação: O prazo para aquisição de armas, conforme alvará, é de 90 dias.  
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5.4. Solicitar Autorização de Nova Atividade

Este tipo de solicitação se destina a acrescentar atividades de segurança no rol de
atividades permitidas para a empresa. Trata-se, novamente, de preenchimento de formulário
padrão e pagamento de taxas onde aplicável.

Algumas atividades somente podem ser incluídas após um ano de funcionamento da
empresa, como escolta armada e segurança particular. A atividade de curso de formação
exclui todas as outras atividades, sendo a única possível para uma empresa que se cadastre
com a mesma.

Caso exista processo de Atos com alteração de Endereço em andamento não será permitido
solicitar a atividade de Transporte de Valores.

5.5. Solicitar Revisão de Autorização de Funcionamento

Quando a empresa se cadastra pela primeira vez, o processo a ser gerado é o de autorização
de  funcionamento.  Anualmente,  a  empresa  deverá  realizar  a  revisão  de  sua  autorização,  para
renová-la.

Caso exista processo de Atos com alteração de Endereço em andamento não será permitido
solicitar a sua revisão.

A tela  a  seguir  mostra  os  itens  de  formulário  requeridos  para  a  solicitação  de revisão  de
autorização de funcionamento:

5.6. Solicitar Autorização de Funcionamento de Filial de Orgânica

Este item têm as mesmas opções da expedição de certificado de orgânica. A inclusão
de filiais se dá no item “Filiais”.
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5.7. Solicitar Expedição de Certificado de Segurança de Orgânica

Trata-se do preenchimento de formulários com dados cadastrais de empresas orgânicas. Os
itens a serem preenchidos são os seguintes:

Observação: Para Empresas Orgânicas com transporte de valores, o Certificado de Segurança
só será exigido se a Empresa possuir mais de 5 armas.

5.8. Editar Rascunhos

Sempre que se inicia  um procedimento  de solicitação,  é  criado  um rascunho.  O rascunho
permite que se façam todas as alterações necessárias na solicitação antes de enviá-la, criando um
processo. Somente é possível ter um rascunho por solicitação em um mesmo tempo.

Ao clicar sobre “Editar Rascunhos”, a seguinte tela será mostrada:

Se houver rascunhos a serem editados, eles serão listados e será dada a oportunidade de se
realizarem operações de editar, excluir, verificar pendências e enviar processo para a PF.

Ressalte-se que a verificação de pendências é feita sempre que se tenta enviar o processo,
porém, se este não tiver pendências de preenchimento, será enviado à PF, sem possibilitar outras
alterações. Por este motivo, é importante o usuário verificar as pendências do rascunho antes de
enviá-lo de fato, para assegurar-se de que está como melhor lhe convém.

5.9. Responder Notificação

Esta funcionalidade permite realizar o procedimento de resposta às notificações. Se
houver notificação para a empresa, assim que acessar o sistema, a empresa tomará ciência
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da notificação conforme tela a seguir:

A partir do momento em que a empresa clicar sobre o botão “Ciente”, dará início a
contagem de prazo para a resposta. Após isto, a tela inicial do sistema será exibida, com a
listagem de processos com notificação abaixo da listagem de processos em geral.

Ao clicar sobre a funcionalidade “Responder Notificação”, serão listados os processos
com notificação, para que o usuário realize operações com os mesmos:

As figuras permitem acesso às funções de visualizar processos, visualizar notificação
(que será em arquivo do tipo .PDF), e responder à notificação.

Ao clicar no botão de “Responder Notificação”, por meio da opção de editar rascunho,
no  menu  solicitações,  será  exibida  a  tela  com  os  itens  do  Processo  que  poderão  ser
alterados.

O  processo  poderá  ser  editado  novamente,  ter  seu  rascunho  excluído,  verificar
pendências no processo que impossibilitem o envio, e, finalmente, confirmar as alterações
do processo, enviando novamente o processo para a PF. Esta confirmação ocorre ao clicar
no botão Enviar Processo.

O processo retificador substituirá o processo original, assumindo seu número e seus
documentos  de  análise.  Este  novo  processo  seguirá  o  fluxo  de  análise  normalmente.
Sempre que o processo for notificado, será substituído pelo processo retificador. 

5.10. Interpor Recurso

É uma funcionalidade utilizada para interpor recursos a solicitações indeferidas total ou
parcialmente.
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Ao utilizar a funcionalidade, serão exibidos os processos relacionados, permitindo que
se realizem operações para visualizar a solicitação, visualizar o parecer, interpor o recurso
de fato ou desistir do recurso (dentro do prazo recursal).

A  tela  de  interposição  do  recurso  exibe  um item  adicional  para  a  inclusão  deste,
conforme a imagem a seguir:

5.11. Acompanhar Processos GESP 1

Esta  funcionalidade  permite  visualizar  os  processos  da  empresa  provenientes  do
sistema anterior, “Gesp I”. Ao selecionar esta opção, será exibida uma tela com a listagem
dos processos nesta situação:

5.12. Solicitar Aquisição de Coletes

Esta funcionalidade permite à empresa realizar solicitações de autorização para poder
adquirir coletes de proteção balística. 

Ao clicar neste item de menu, os seguintes formulários estarão disponíveis e deverão
ser preenchidos:
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O formulário “Dados Cadastrais” é o mesmo já apresentado em outras seções deste
manual. Ele traz os dados da Empresa, como CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, tipo
de serviço, tipo de atividade, dentre outras.

Já o formulário “Requerimento” deve ser preenchido com a quantidade de coletes que
se deseja solicitar. Eles estão agrupados pelo “Nível de Proteção” (balística), como se pode
observar na figura abaixo. 

Após o preenchimento, deve-se clicar no botão “Salvar” e ir para o próximo formulário,
a saber, “Origem da Compra”, mostrado na figura abaixo.

Nesse formulário deve-se selecionar a origem da compra: estabelecimento comercial
autorizado pelo Comando do Exército ou Empresas de segurança privada autorizadas pela
PF. Após selecionar a opção desejada, deve-se clicar, novamente, no botão “Salvar”.

Caso a opção escolhida na “Origem da Compra” seja “Empresa de Segurança Privada
autorizada pela PF”, será necessário clicar no botão “Novo”, presente na seção “Empresa
Cedente”:

34



GESP/EMPRESA – Manual de Operação – Polícia Federal

Deve-se,  então,  proceder  ao  preenchimento  dos  campos  solicitados  pelo  sistema
(informações da empresa cedente).

Preenchidos todos os  formulários,  o  usuário  deve clicar  no  botão “Verificar”  e,  em
seguida, no botão “Enviar”, ambos presentes na parte superior da tela. 

Não havendo nenhuma pendência, a solicitação de Aquisição de Colete será enviada
para  a  PF.  Cabe ressaltar  que  este  processo  não  requer  Guia  de  Recolhimento.  Se o
processo for indeferido, a empresa poderá entrar com recurso.

5.13. Solicitar Autorização de Funcionamento de Outra Instalação

Esta funcionalidade permite a Empresa solicitar  a autorização de funcionamento de
locais que ela utilize como “Outras Instalações”. Este tipo de local não precisa de CNPJ
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próprio,  podendo  equivaler  a  uma  estrutura  menor  da  empresa  (garagem,  pequeno
escritório).  Por  estas  razões,  não  precisa  atender  aos  mesmos  requisitos  de  uma filial,
estando sempre vinculada à Matriz ou à 1ª filial da UF.

Ao clicar neste item de menu, o seguinte formulário estará disponível e deverá ser
preenchido:

Nesse único formulário (Dados Cadastrais), deve-se  selecionar se a “Outra Instalação”
em questão tem CNPJ ou não e proceder ao preenchimento dos demais campos (razão
social, endereço, telefone, tipo de empresa, tipo de serviço, tipo de atividade, etc). 

Após isso, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Em seguida,  deve-se clicar  no  botão “Verificar”  e,  após,  no  botão “Enviar”,  ambos
presentes na parte superior da tela, tal qual mostrado no subtópico anterior.

Não havendo nenhuma pendência, a solicitação de Autorização de Funcionamento de
Outra Instalação será enviada para a PF.

 Cabe ressaltar que este processo não requer Guia de Recolhimento.
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5.14. Solicitar Expedição de Certificado de Vistoria de Veículo

Esta  funcionalidade  permite  à  Empresa  de  Transporte  de  Valores  a  solicitar  a
Expedição de Certificado de Vistoria de Veículo. 

Ao clicar neste item de menu, os seguintes formulários estarão disponíveis e deverão
ser preenchidos:

O formulário “Dados Cadastrais” é o mesmo já apresentado em outras seções deste
manual. Ele traz os dados da Empresa, como CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, tipo
de serviço, tipo de atividade, dentre outras.

O formulário “Veículos” é composto por 2 abas, a saber: “Veículo” e “Documentos”. 

Na aba “Veículo”, no campo com o mesmo nome, deve-se selecionar qual o veículo da
empresa para o qual  o usuário  deseja solicitar  a expedição de certificado de vistoria.  É
possível localizá-lo pela placa, número do chassi, modelo e situação do certificado.  Cabe
ressaltar que se for um veículo novo, é necessário primeiro incluí-lo no cadastro da empresa.

Após  selecionar  o  veículo  desejado,  os  demais  campos  serão  automaticamente
carregados. 

Uma  observação  importante  é  quanto  ao  tipo  de  processo,  que  pode  ser  de
“Autorização”  ou  de  “Renovação”,  conforme  se  pode  verificar  na  parte  inferior  desse
formulário. Se for do tipo “Autorização”, será obrigatório o preenchimento de uma Guia de
Recolhimento. Se for do tipo “Renovação”, serão duas Guias de Recolhimento.
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Já  na  aba  “Documentos”,  deve-se  preencher  com  os  “Números  de  Certificado  de
Conformidade Opaca e  de Conformidade Transparente”, bem como suas respectivas “Datas
de Validade”.

O usuário deve, então, clicar no botão “Salvar”.

Por  fim,  no formulário  “Guia de Recolhimento”,  deve-se preencher  o campo “Linha
Digitável” que corresponde ao número da 1a. Linha da GRU gerada.
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Como já foi dito, se o processo for do tipo “Autorização”, haverá apenas uma Guia de
Recolhimento,  referente  à  “Taxa  de  Vistoria”.  Entretanto,  se  o  processo  for  do  tipo
“Renovação”,  haverá duas Guias de Recolhimento, uma referente à “Taxa de Vistoria”  e
outra  referente  à  “Taxa  de  Renovação  do  Certificado  de  Vistoria”,  conforme  se  pode
observar na figura abaixo.

Em seguida,  deve-se clicar  no  botão “Verificar”  e,  após,  no  botão “Enviar”,  ambos
presentes na parte superior da tela, tal qual mostrado no sub-tópico anterior.

Não  havendo  nenhuma  pendência,  a  solicitação  de  Expedição  de  Certificado  de
Vistoria de Veículo será enviada para a PF.

Caso exista processo tramitando o veículo não poderá ser transferido ou excluído do
cadastro da empresa sem o registro da desistência do andamento do processo.

Observação: Em geral, O Certificado de Vistoria de Veículo tem validade de 1 ano.

4.15 Solicitar Alteração de Atos Constitutivos / Uniforme

Esta funcionalidade permite à Empresa mudar algo em seu Contrato Social, como, por
exemplo, sua razão social  /  tipo societário,  responsáveis, sócio /  acionista PJ, endereço,
capital social, uniforme. 

Caso  exista  processo  de  Revisão,  Nova  Atividade  em  Transporte  de  valores  ou
Expedição do Certificado de Segurança, não será permitido solicitar alteração de Endereço.

Ao clicar neste item de menu, o sistema solicita que o usuário informe a empresa para
o qual se deseja criar o referido processo. Após selecionar a empresa, o sistema apresenta
uma tela de confirmação para a criação do processo.
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Uma vez clicando em “Sim”, o processo já será criado.

Os seguintes formulários estarão disponíveis e deverão ser preenchidos:

O formulário Dados Cadastrais é o mesmo já apresentado em outras seções deste
manual. Ele traz os dados da Empresa, como CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, tipo
de serviço, tipo de atividade, dentre outras.

O formulário Alterações Solicitadas contem justamente os itens do Contrato Social que
se deseja alterar. As informações exibidas dependerão do tipo e nível da empresa que está
solicitando o processo.

Deve-se  marcar  as  alterações  desejadas  e  clicar  em “Salvar”.  No nosso  exemplo,
marcamos Alteração de Responsáveis e Alteração de Endereço.

Ao fazer isso, novos formulários aparecerão na lateral esquerda da tela. Será um para
cada alteração marcada, bem como um para a Guia de Recolhimento. 
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Clicando sobre o formulário “Alteração de Responsáveis”, o sistema exibirá uma tela
com os Responsáveis atuais pela empresa (nome, CPF e vínculo).  

Dentre as ações possíveis para cada nome listado, tem-se a de “Visualizar” e a de
“Excluir”. Clicando em “Visualizar”, serão exibidas as informações da pessoa em questão:
seus dados básicos e seus documentos digitalizados. Clicando em “Excluir”, uma janela de
confirmação  será  exibida.  Caso  o  usuário  clique  em “Sim”,  o  registro  em questão  será
excluído. 

É possível  também incluir  um novo responsável.  Para  tanto,  basta  clicar  no botão
“Novo”.

Caso o usuário faça isso, a seguinte tela aparecerá.

Deve-se selecionar o vínculo do novo responsável com a Empresa e clicar em “Salvar”.
Um formulário para inclusão de um Novo Responsável será exibido para preenchimento. 

Se  Acionista,  as  abas  exibidas  serão  a  de  “Dados  Básicos”  e  a  de  “Documentos
Digitalizados”.  Se  Diretor  de  S.A,  além destas,  serão  exibidas  também a de  “Certidões
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Digitalizadas” e a de “Outras Certidões Digitalizadas”

Deve-se preencher os campos presentes na aba “Dados Básicos”, bem como anexar
todos os documentos exigidos nas demais abas e, em seguida, clicar no botão “Salvar”.

Obs: Conforme o próprio sistema informa, para alterar o vínculo de um responsável já
existente ele deverá ser excluído e incluído novamente com o novo vínculo.

Preenchidas todas as alterações referentes aos Responsáveis, deve-se agora proceder
às alterações relativas ao Endereço,  pois  esta foi  a  outra alteração marcada,  dentre as
disponíveis, no Formulário de Alterações Solicitadas. 

Para tanto, deve-se clicar no Formulário “Alteração de Endereço”. Ao fazer isto, deve-
se preencher os campos presentes na aba “Novo Endereço da Empresa”, bem como anexar
as fotos exigidas na aba “Novas Fotos da Empresa”. 

Feito isto, deve-se clicar em “Salvar”.

Observação: No caso de cursos de formação, o formulário de Alteração de Endereço 
conta com uma aba adicional “Estande de Tiro”. Nela, deve-se preencher o “Tipo de 
Estande” (próprio, convênio ou próprio em outra instalação da empresa na mesma UF) e 
anexar alguma foto do estande de tiro. 
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Preenchidos todos os Formulários referentes às alterações solicitadas, deve-se clicar
no Formulário “Guia de Recolhimento” e preencher os campos “Linha Digitável”, conforme
tela abaixo.

A Guia de Recolhimento  “Alteração de Atos Constitutivos” é padrão para qualquer
alteração dos itens do Contrato Social  da Empresa. Adicionalmente, outras guias podem
surgir, tais como “Renovação de Certificado de Segurança”, “Alteração de Endereço” e/ou
“Alteração de Uniforme”, de acordo com as alterações que o usuário tenha escolhido. Após
isso, deve-se clicar em Salvar.

Caso o usuário deseje alterar mais algum item do Contrato Social antes de enviar o
processo, é possível fazê-lo, clicando novamente no formulário “Alterações Solicitadas”.
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Naturalmente,  para cada alteração marcada,  surgirá  um Formulário  respectivo para
preenchimento.

O  procedimento  de  preenchimento  para  cada  um  deles  é  similar  ao  que  já  fora
mostrado aqui.

Após o  preenchimento  de todos os  formulários  desejados,  deve-se clicar  no  botão
“Verificar”. 

Caso haja alguma pendência no preenchimento das informações, o Sistema exibirá.
Caso não haja, o usuário estará apto a clicar no botão “Enviar”. Ao fazer isto, um Processo
de Alteração de Atos Constitutivos será criado e enviado para análise pela Polícia Federal.

Caso desista do envio do processo, pode-se clicar em “Excluir”. 

Observações Importantes: 

a) Para este processo, não existe a possibilidade de deferimento parcial. Se algum dos
itens não for aprovado, todos serão indeferidos. Para se ter garantia de que não haverá
problemas que impliquem cancelamento de todos, recomenda-se fazer um processo para
cada tipo.

b) No caso das Empresas Orgânicas as alterações possíveis são uniforme, endereço e 
razão social.

c) No caso de uma Filial de uma Empresa Especializada, somente podem ser alterados
endereço e uniforme. Se for do tipo “outras instalações”, somente pode alterar o endereço.

d) Os limites dos arquivos a serem anexados são: 1.5 Mb para .pdf e 250 Kb para .jpg.
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4.16 Informar Aquisição de Munições

O registro de aquisição de novas munições deverá ser feito pela empresa. Ao acessar a
funcionalidade o sistema exibirá uma lista de todos os processos que possuam aquisição e
estão pendentes, aguardando o envio da nota fiscal.

Ao  acessar  o  processo  desejado,  o  sistema  exibirá  as  quantidades  deferidas  e  das
quantidades já informadas.

O usuário deverá informar a nota fiscal e as quantidades adquiridas em cada nota.

Poderão ser  informadas quantas  notas forem necessárias.  O sistema não permitirá  que
sejam informadas mais quantidades do que as deferidas/providas no(s) alvará(s). A medida
que as notas forem incluídas a lista vai sendo atualizada.
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Após informar todas as notas é possível concluir a ação e enviar o processo para que a DPF
dê continuidade  no  seu encerramento,  caso  exista  informação  de recolhimento.  Se não
houver, o processo será concluído.
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6. Processos Punitivos

Além  dos  processos  autorizativos,  o  GESP  Empresa  apresenta  uma  série  de
funcionalidades  próprias  para  os  processos  punitivos.  Esta  funcionalidade  permite
acompanhar o  andamento destes processos e oportuniza ao usuário a realizar operações
relacionadas aos mesmos.

6.1. Acompanhar

Permite  verificar  o  andamento  dos  processos  punitivos,  bem como visualizar  seus
detalhes. Ao clicar sobre esta funcionalidade, será exibida uma tela de pesquisa, como a que
se segue:

O usuário deverá pesquisar por algum dos critérios disponíveis para obter a relação
dos processos punitivos desejados. Ao realizar a pesquisa, serão listados os processos e
algumas  ações  possíveis  de  visualização  podem  ser  tomadas,  dentre  elas:  visualizar
processo, visualizar portaria punitiva e visualizar históricos de ciências. Cada uma dessas
ações é representada por um ícone na coluna “Ações”.
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Quando for o caso,  será exibida uma opção adicional  para visualizar a Portaria de
Reconsideração de Decisão do julgamento, também representada por um ícone na coluna
“Ações”.

Clicando  em  “Visualizar  Processo”  é  possível  ver  todos  os  documentos  e
encaminhamentos que compõem o processo selecionado.

6.2. Enviar Defesa

Para realizar  a  defesa,  o usuário  deverá clicar  no item  "Enviar  Defesa”,  no menu
“Processos Punitivos”. O sistema exibirá a seguinte tela:

Em seguida, ao clicar no ícone para visualização do processo desejado, são exibidos
os  itens  para  ver  os  documentos  do  processo  e  para  anexar  o  arquivo  com a defesa.
Também é possível ver o ACI – Auto de Constatação de Infração e Notificação relacionado
ao processo, conforme mostrado na tela a seguir:
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Nesta tela, ao clicar em “Elaborar Defesa”, poderão ser anexados, além da defesa em
si,  outros  documentos  que venham a subsidiar  a  argumentação da defesa,  conforme a
seguinte:

6.3. Interpor Recurso

Esta opção é assemelhada à anterior, seguindo um mesmo padrão de preenchimento.
A tela de pesquisa é a que se segue:

É possível visualizar o processo, o parecer e enviar o arquivo com o recurso para a PF.
Ao  clicar  sobre  a  opção  de  interpor  o  recurso,  a  tela  a  seguir  será  mostrada,  para
visualização dos documentos processuais e anexação dos arquivos relacionados:
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6.4. Consultar Processos Antigos

Os processos  punitivos  para  o  GESP  I  podem  ser  consultados  com  esta
funcionalidade. Será disponibilizada uma tela para pesquisa e, após esta, a listagem dos
processos conforme os critérios entrados:

Os processos podem ser visualizados clicando sobre o ícone correspondente.

6.5. Gerar GRU / Declarar Pagamento Multa

Com esta funcionalidade, o usuário poderá gerar a GRU e informar declarativamente o
pagamento  de  alguma multa  com a  qual  a  empresa  tenha  sido  apenada  em processo
punitivo.

Dentre  as  ações possíveis,  nessa funcionalidade estão:  Visualizar  Processo,  Gerar
GRU e Declarar Pagamento de Multa. É possível, ainda, imprimir a relação de processos
punitivos através da opção ‘Imprimir’

Clicando em visualizar processo, é possível verificar todos os documentos do processo.

Clicando em gerar GRU, uma guia de recolhimento com o valor da multa imposta à
Empresa será gerada. Multas já enviadas à PGFN não terão boleto gerado.

A informação sobre pagamento e compensação de GRU fica armazenada no sistema
SIAR – Sistema de Arrecadação. O GESP comunica-se com este sistema diariamente, e a
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medida  que  ocorrer  compensação  no  SIAR,  essa  informação  será  repassada
automaticamente para o GESP e o processo sairá desse item de menu.

De forma excepcional, o usuário poderá clicar em “Declarar pagamento de multa” para 
comunicar à PF que a referida multa foi efetivamente paga. Uma tela com as informações da
guia (valor da multa em UFIR, valor da multa em Reais, Linha Digitável, Data de Geração do
Boleto e Data de Vencimento) totalmente preenchida será mostrada, bastando ao usuário 
clicar no botão “Salvar”. Nesse momento o sistema fará uma consulta no SIAR para verificar 
a compensação da referida GRU.

Observação: Essa funcionalidade apresenta apenas processos punitivos com data de
publicação  da  decisão  posterior  à  01/01/2010.  Para  comprovar  pagamento  de  multas
aplicadas antes desta data, encaminhar cópia do boleto para a CGCSP.

6.6. Restituição de Multa

Com esta funcionalidade, o usuário poderá gerar o Formulário de Restituição de Multa
(arquivo em RTF que poderá ser editado) e o documento do Cálculo para restituição.
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7. Turmas

A partir da versão 9.0 do Sistema, este menu aparece para todos os tipos de Empresas
de Segurança Privada. 

Se o tipo de atividade for qualquer outro que não Curso de Formação, o menu surgirá com
apenas um item, conforme pode-se observar pela figura abaixo:

Através desta opção, é possível visualizar Turmas de Escolas de Formação onde um
determinado vigilante tenha sido incluído. Para tanto, basta inserir o CPF do vigilante e clicar
em “Pesquisar”.

Se o tipo de atividade for Curso de Formação, o seguinte menu aparecerá:

O objetivo deste conjunto de funcionalidades é realizar a gestão dos cursos de formação,
extensão, reciclagem de vigilantes e cursos complementares de tiro.

7.1. Acompanhar 

Esta  funcionalidade  permite  realizar  consultas  sobre  as  turmas  dos  cursos  de
formação. São disponibilizados diversos filtros de pesquisa para o usuário, conforme mostra
a seguinte tela:
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Após entrar com os parâmetros desejados e clicar em “Pesquisar', uma listagem das
turmas de uma referida empresa será exibida.

Dependendo da situação,  um conjunto de ações poderá ser  tomado.  Por  exemplo,
quando a Conclusão da Turma já foi comunicada e o processo está em análise ou quando a
situação é “Turma homologada””, só é possível visualizar o processo. Por outro lado, quando
a situação ainda é “Turma com início comunicado”, aí é possível editar, cancelar, verificar
pendências ou comunicar conclusão. 

7.2. Cadastrar Turma

Esta funcionalidade permite às Empresas cadastrarem as  turmas que desejam formar.
Para tanto,  faz-se necessário o preenchimento do tipo de curso,  da data de início e de
conclusão do mesmo. Além disso, há um campo “Identificador” que é para controle interno
da escola.
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Após  clicar  em  salvar,  um  novo  formulário  “Alunos”  será  criado.  Neste,  deve-se
proceder ao cadastro de cada um dos alunos, informando Nome, CPF e anexando uma foto
(imagem cuja altura e largura total sejam proporcionais a uma fotografia do tipo 3x4). Após a
inclusão de todos os alunos, deve-se comunicar início da turma, clicando sobre o respectivo
botão.

Observação: É possível incluir até 45 alunos por turma, com a opção de incluir alunos
extras. Se esta opção for marcada no momento da criação da turma, o limite passa a ser de
até 60 alunos.

Ao  ser  comunicado  o  início  de  uma  turma,  um  número  de  processo  gerado
automaticamente pelo sistema é atribuído a esta.

Para o caso do curso de Formação de Vigilantes, além dos formulários “Dados da
Turma” e “Alunos”, é possível visualizar um terceiro formulário: Guia de Recolhimento. Nele,
deve-se digitar a sequência numérica referente à linha digitável da GRU previamente gerada
no site da PF para a receita específica do tipo de curso que está sendo realizado. 

Especificamente  para  o  curso  “Formação  de  Vigilantes”,  é  possível  informar  duas
GRU's, sendo a segunda apenas para complementar o saldo da primeira. 
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Obs: Também é possível a utilização de uma mesma GRU para mais de um processo,
desde que exista saldo para a mesma.

Uma vez criada uma turma e comunicado seu início,  é possível editar o respectivo
processo, comunicar cancelamento, verificar pendências ou comunicar conclusão da turma.

 

7.3. Comunicar Início

Uma outra forma de se comunicar o início de uma turma que não pela sequência já
mostrada  no  tópico  anterior  “Cadastrar  Turma”  é  através  do  item de  menu “Comunicar
Início”, no menu “Turmas”. Será exibida uma tela com os rascunhos existentes de turmas:

Aqui, é possível editar o processo, excluir, verificar pendências ou comunicar início.

É possível editar ou excluir o aluno enquanto ainda se estiver em modo de rascunho da
turma.  Também  é  possível,  neste  momento,  informar  a  relação  de  instrutores  para  as
disciplinas listadas no processo. Esta relação poderá ainda ser editada na próxima etapa –
comunicação de conclusão.

A partir do momento em que os dados da turma são enviados e não é mais possível
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alterá-los.

Observação: O prazo para comunicar o início de turmas de formação é de pelo menos
5 (cinco) dias antes do início da turma. Para os cursos de reciclagem e extensão, esse prazo
é de pelo menos 2 dias antes do início da turma.

7.4. Comunicar Conclusão / Cancelamento

Uma outra forma de se comunicar a conclusão ou o cancelamento de uma turma que
não pela sequência mostrada no tópico “Comunicar Conclusão / Cancelamento” é através do
item de menu “Comunicar Conclusão / Cancelamento”, no menu “Turmas”. Será exibida uma
tela com as turmas com processos iniciados. 

Clicando em “Editar” em algum dos processos, é possível acessar os formulários de
cada turma. 

No formulário Alunos, é necessário que o usuário avalie cada aluno selecionando no
campo “Situação” entre “Aprovado”, “Reprovado” ou “Desligado / Não Participou”, clicando
em “salvar”, ao final.

Caso o usuário opte por proceder ao cancelamento da turma, deve-se clicar sobre o
botão “Comunicar Cancelamento”, também presente na parte superior da tela.
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No formulário Guia de Recolhimento, a linha digitável da GRU relativa ao pagamento
da taxa para os certificados dos alunos aprovados tem de ser  informada e, novamente,
deve-se  clicar  sobre  o  botão  “Salvar”.  Esta  guia  só  é  exigida  para  turmas  do  curso
‘Formação de Vigilantes’.

O usuário poderá informar até 2 (duas) guias de recolhimento para pagamento do processo.
Caso  não  exista  saldo  suficiente  na  primeira  guia  informada,  o  sistema  descontará  o
restando do saldo faltante da segunda guia informada.

No formulário Instrutor é necessário que o usuário informe ao menos um instrutor com
credenciamento válido no período de realização do curso para cada Disciplina listada. 

Somente  após  avaliar  os  alunos  e  informar  os  instrutores  é  que  é  será  possível
comunicar a conclusão da turma, clicando no botão “Comunicar Conclusão”, presente na
parte superior da tela.
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8. Guia de Transporte

Para  toda  mobilidade  de  arma,  munição/petrecho,  armas  não  letais  e  máquina  de
recarga,  dentre  outros  controlados  pela  PF,  faz-se  necessário  possuir  uma  Guia  de
Transporte. Para tanto, deve-se solicitar a emissão de guias de transporte por meio deste
menu:

8.1. Acompanhar

Ao selecionar  esta  opção,  será exibida uma tela  de  pesquisa  com critérios  para a
visualização das Guias:

Inseridos  os  parâmetros  desejados,  após  clicar  em “Pesquisar”,  o  GESP-Empresa
retornará a relação de Guias relacionadas, permitindo ações de visualização do processo ou
da Guia em formato .PDF, ou ainda, de notificações, caso existam. Essas ações variarão
conforme a situação do processo.
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8.2. Solicitar Guia de Transporte

Ao clicar nesta funcionalidade, será mostrada a seguinte tela. No primeiro formulário
(lado esquerdo, de cima para baixo), tem-se os Dados Cadastrais da Empresa.

No segundo formulário, tem-se a Guia de Transporte propriamente dita.
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O usuário deverá preencher os campos “Origem” e “Destino”, selecionando dentre
as  opções  disponíveis  no  sistema,  conforme  sua  necessidade.  Além  disso,  no  campo
“Produtos Controlados”, deve adicionar as armas / munições / armas não letais que deseja
transportar. Adicionalmente, é necessário que se informe se a Guia é do tipo “Emergencial”
ou não, além da “Descrição do Trajeto” e do “Motivo do Transporte”. Por fim, deve-se clicar
no botão “Salvar Guia de Transporte”. 

Observação: A guia de emergência dispensa a comprovação prévia do pagamento da
GRU, que será verificada a posteriori, mas tem validade de apenas 3 dias. A guia comum
tem  validade  de  30  dias  e  necessita  da  confirmação  do  pagamento  no  sistema,  que
geralmente se dá em até 24h após a compensação. Para a Guia de emergência, se a GRU
não for compensada no prazo de até 10 dias úteis após sua emissão, a empresa estará
sujeita às penalidades civis e criminais.

Importante: Somente estarão disponibilizados postos de serviço cujos contratos tenham
sido cadastrados com previsão de armas, e somente na quantidade informada. Cada Guia
comporta até 50 itens, transportados em um trajeto linear e sequencial. 

No terceiro formulário, tem-se a Guia de Recolhimento.

Nesta seção, deve ser preenchida a Linha Digitável, referente ao número da 1a. Linha
da GRU.
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Uma vez preenchidos todos os formulários, deve-se clicar em “Verificar” para que o
sistema  verifique  se  há  alguma  pendência  no  preenchimento  de  algum  campo  e,  não
havendo nenhuma crítica, e, por fim, em “Enviar”, para enviar o processo referente à Guia de
Transporte para análise pela PF.

8.3. Solicitar Guia de Transporte com Transferência de CNPJ

Esta  funcionalidade  foi  criada  para  que  seja  possível  enviar  /  transferir  armas  /
munições de uma unidade para outra de uma mesma empresa, o que ensejará alteração do
CNPJ do responsável pela arma / munição.

Ao clicar neste item do menu Guia de Transporte, a seguinte tela aparecerá.

Semelhante à Guia de Transporte  “tradicional”  (sem transferência de  CNPJ),  é  possível
visualizar  três  formulários  do  lado  esquerdo  da  tela.  O  primeiro  refere-se  aos  Dados
Cadastrais.  O  segundo,  à  Guia  de  Transporte.  Aqui,  uma  notória  diferença.  O  campo
“Origem”  já  vem  selecionado  com  os  dados  da  Empresa  atual  detentora  das  armas  /
munições. E no campo “Destino” é possível selecionar dentre as várias Unidades existente
da Empresa.
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Em  seguida,  na  seção  “Produtos  Controlados”,  devem  ser  adicionados  os  itens
(armas / munições / armas não letais) que se deseja transferir. Na seção “Dados da Guia de
Transporte”,  devem  ser  informados,  ainda,  a  “Descrição  do  Trajeto”  e  o  “Motivo  do
Transporte”. Após isso, o usuário deve clicar no botão “Salvar Guia de Transporte”

Tal  como  a  Guia  sem  transferência  de  CNPJ,  tem-se  o  formulário  “Guia  de
Recolhimento”, onde  deve ser informado a Linha Digitável.
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Preenchidos todos os campos, deve-se clicar em “Verificar” e, após, em “Enviar”, na parte
superior da tela.

8.4. Solicitar Guia de Coletes para Destruição

Esta  funcionalidade  desenvolvida  para  que  seja  possível  o  transporte  de  Coletes  para
Destruição

Ao clicar neste item do menu Guia de Transporte, a seguinte tela aparecerá.

São exibidos, nesta guia,  apenas as informações Cadastrais da Guia e o item Guia. Ao
selecioná-lo o sistema exibirá as informações exibidas abaixo:
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Nesta parte, os dados da Origem já são automaticamente preenchidos pelos sistema com as
informações da empresa proprietária do estoque de Coletes. O Destino a ser informado deve
ser obrigatoriamente uma blindadora.

Após preencher  os dados do Destino,  o usuário  deverá,  portanto,  indicar  os produtos a
serem destinados à destruição, conforme exibido abaixo:

Não  há  limites  de  coletes  a  serem indicados  para  desturição,  no  entanto,  os  produtos
informados em processos de Comunicação de Ocorrência não poderão ser indicados para
destruição.

Preenchidos todos os campos, deve-se clicar em “Verificar” e, após, em “Enviar”, na parte
superior da tela.

8.5. Editar Rascunhos
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Como padrão do GESP-Empresa,  as guias ficam em formato de rascunho até seu
envio.

Caso exista rascunho de guia de transporte, o sistema informará ao usuário trazendo
informações na tela, conforme se segue:

Esta  tela  possibilita  ao  usuário  tomar  algumas ações,  quais  sejam:  Editar,  Excluir,
Verificar Pendências ou Enviar o processo da Guia de Transporte. 

Se  for  selecionada  a  opção  para  edição,  será  aberta  uma  tela  com  os  Dados
Cadastrais da Empresa (não editável),  a Guia de Transporte e a Guia de Recolhimento,
semelhante ao que já fora mostrado nos tópicos 8.2 e 8.3 deste Manual, para que sejam
feitas as alterações necessárias.

8.6. Responder Notificações

Esta funcionalidade permite que a Empresa responda à alguma notificação enviada
pela PF sobre os processos referentes à Guia de Transporte.

Caso não haja qualquer notificação para a Empresa, a seguinte tela será mostrada:
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8.7. Interpor Recurso

Esta funcionalidade permite que a Empresa interponha algum Recurso, perante alguma
punição enviada pela PF sobre os processos referentes à Guia de Transporte.

Caso não haja qualquer processo passível de Recurso para a Empresa, a seguinte tela
será mostrada:
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9. Comunicação de Ocorrência

Esta  funcionalidade  permite  que  a  Empresa  comunique  à  PF  qualquer  tipo  de
ocorrência  com seus elementos de segurança (armas,  munições,  etc.),  seja  esta  roubo,
furto, perda / extravio, disparo de arma de fogo acidental, disparo de arma de fogo em razão
de serviço, apreensão / arrecadação, recuperação ou outros. 

9.1. Acompanhar

Através deste item de menu é possível acompanhar as Comunicações de Ocorrências
feitas pela empresa, junto à PF. Para tanto, basta informar um dos parâmetros desejados e
clicar em “Pesquisar”.

O sistema retornará com uma listagem de processos de Comunicação de Ocorrências.
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Dependendo da situação de cada um desses processos, é possível tomar uma ou outra
ação,  dentre  essas  “Visualizar  Processo”,  “Visualizar  Históricos  de  Ciências”,  “Visualizar
Parecer”, “Editar Processo”, “Verificar Pendências do Processo”, “Enviar Complementação”,
etc.

 

9.2. Comunicar Ocorrência

Através deste item de menu é possível Comunicar Ocorrência feita pela Empresa, junto
à PF. Ao clicar sobre ele, visualiza-se dois formulários no lado esquerdo da tela. São eles:
Dados Cadastrais e Ocorrências.

Por padrão, o sistema já traz os dados cadastrais.

Para comunicar uma nova ocorrência, o usuário deve clicar no botão de mesmo nome,
presente no formulário Ocorrências.

Após isso, a seguinte tela aparecerá:
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Deve-se preencher todas as informações solicitadas (tipo de ocorrência, data do fato,
hora  do  fato,  local  do  fato,  resumo  do  fato,  produtos  controlados,  testemunhas,  dentre
outras),  marcando,  inclusive,  um  termo  de  ciência  referente  ao  prazo  para  envio  de
documentos complementares, e, ao final, clicar no botão “Salvar Ocorrência”.

Após isso, é possível editar ou mesmo remover a ocorrência informada.
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Caso não seja necessária nenhuma alteração, é possível verificar pendências, através
do  botão  próprio  para  este  fim.  Estando  tudo  ok,  deve-se  clicar  no  botão  “Enviar
Comunicação”.

Ao fazer isto, uma tela de confirmação aparecerá.

O usuário deve clicar em “Sim” para confirmar o procedimento. Uma mensagem com o
número do processo será exibida:

Existe ainda a possibilidade de excluir tal ocorrência, clicando em botão específico, na
tela anterior.

Observação: A ocorrência deve ser comunicada à PF em até 24 horas após o fato.

9.3. Enviar Complementação

Uma  vez  comunicada  a  ocorrência,  é  necessário  complementá-la  com  algumas
informações, tais como Boletim de Ocorrência, informações sobre apurações realizadas pela
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empresa ou qualquer outro documento que a empresa julgue relvante para este processo.

Ao  clicar  sobre  esta  opção,  serão  listados  todos  os  processos  que  já  foram
comunicados e que estão em fase de “aguardando complementação”. 

Para  cada processo,  é  possível  tomar  diferentes  ações,  tais  como:  editar,  verificar
pendências ou enviar complementação. 

Clicando em “Editar processo”, um novo formulário além dos dois já existentes será
exibido: é o de “Anexos”.

Clicando sobre ele, a seguinte tela aparecerá.

Nesse  momento,  devem  ser  anexados  Boletim  de  Ocorrência,  informações  sobre
apurações  realizadas  pela  empresa  ou  outros  anexos.  Uma  vez  adicionados  todos  os
anexos, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Após estes procedimentos, deve-se verificar pendências, através do botão “Verificar”.

Encontrando-se sem pendências a serem saneadas, a seguinte mensagem aparecerá:
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Neste  momento,  deve-se  clicar  em  “Enviar  Complementação”.  Uma  tela  de
confirmação de envio aparecerá.

Deve-se  clicar  em  “Sim”  para  enviar  a  complementação  da  ocorrência.  Uma  tela
informando que o processo foi enviado com sucesso aparecerá:

Caso, por algum motivo, a Empresa entenda que não é necessário informar anexos,
deve-se marcar  esse campo.  Entretanto,  uma justificativa será exigida.  Essa informação
deverá ser salva por meio do campo conforme demonstrado na figura a seguir:

Observação:  O  envio  da  complementação  deve  ocorrer  em  até  10  dias  após  a
comunicação da ocorrência.

9.4. Editar Rascunhos

Por meio deste item de menu, é possível visualizar todos os processos que estão na
situação “Em rascunho”, ou seja, que ainda não foram enviados à PF.
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E, para cada um desses processos, pode-se tomar uma das seguintes ações: editar,
excluir, verificar pendências ou enviar.

9.5. Responder Notificação

Uma vez comunicada a ocorrência e enviada sua complementação, a PF analisará o
processo e,  caso seja necessário,  notificará a Empresa para que esta proceda a algum
ajuste nas informações enviadas previamente. 

Casa haja notificação, um termo de ciência de processos notificados é apresentado na
tela, para que a Empresa dê ciência. 

Adicionalmente,  será  possível  acessar  a  notificação  através  deste  item  de  menu
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(Responder Notificação). Uma listagem com as notificações de Processo de Comunicação
de Ocorrência a responder será exibida. 

Dentre  as  ações  possíveis,  têm-se:  visualizar  processo,  visualizar  notificação  e
responder  notificação.  Caso  o  usuário  clique  em  “Visualizar  notificação”,  uma  tela
semelhante à seguinte aparecerá:

Neste caso, o usuário deverá responder a notificação, clicando no botão próprio para
este fim. Ao fazer isto, um 4º formulário  (“Informações Adicionais”) será exibido, além dos
três já conhecidos (Dados Cadastrais, Ocorrências e Anexos).

Clicando  em  Informações  Adicionais  um  campo  será  disponibilizado  para  que  a
Empresa insira alguma informação que julgue necessária.
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Após o preenchimento desse campo, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Em seguida, é possível “Verificar” se existem pendências, clicando no botão próprio
para este fim.

Caso  se  esteja  ou  não  de  acordo  com  os  padrões  de  preenchimento,  o  sistema
informará essa situação.

Em seguida, deve-se clicar no botão “Responder Notificação”. Uma tela de confirmação
será exibida:

Ao clicar no botão “Sim”, uma mensagem informando que o processo foi enviado com
sucesso será mostrada. 

Na  verdade,  trata-se  da  Resposta  à  Notificação,  que  a  PF  irá  receber  para,
posteriormente, subsidiar sua análise e seu parecer conclusivo para este processo.
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Caso não haja necessidade de notificação, a PF deverá concluir o processo emitindo
um parecer com atualização de estoque ou sem atualização de estoque, conforme for o
caso.

Observação 1: Para esse processo, não cabe recurso.

Observação 2: Para esse processo, quando houver atualização de estoque, as armas
de fogo relacionadas devem ser atualizadas no SINARM e somente após a replicação das
bases é que serão atualizadas também no GESP. Os demais elementos (coletes, munições,
petrechos) são atualizados diretamente no GESP.
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10. Comunicação de Evento

Esta funcionalidade permite que a Empresa comunique à PF qualquer tipo de Evento
com seus elementos de segurança (Tipo do Evento, Nome do Evento, Emprego de Arma de
Fogo, Data, Hora, Duração, etc.).

10.1. Acompanhar

Através deste  item de menu é possível  acompanhar as Comunicações de Eventos
feitas pela empresa, junto à PF. Para tanto, basta informar um dos parâmetros desejados e
clicar em “Pesquisar”.

O sistema retornará com uma listagem de processos de Comunicação de Eventos.

É possível  “Visualizar Processo” ou “Imprimir Comprovante de Evento”. 
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10.2. Comunicar Evento

Através deste item de menu é possível Comunicar Evento feito pela Empresa, junto à
PF. Ao clicar sobre ele, visualiza-se dois formulários no lado esquerdo da tela. São eles:
Dados Cadastrais e Evento.

Por padrão, o sistema já traz os dados cadastrais.

Para comunicar um novo Evento, o usuário deve clicar no formulário Evento, presente
na tela.

Após isso, a seguinte tela aparecerá:
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Deve-se preencher todas as informações solicitadas (tipo do evento, nome do evento,
data do evento, hora do evento, endereço do evento, dentre outros),  Vincular CPF's de
Vigilantes e ao final, clicar no botão “Salvar”.

Caso não seja necessária nenhuma alteração, é possível verificar pendências, através
do botão próprio para este fim. Estando tudo OK, deve-se clicar no botão “Enviar”.

Ao fazer isto, uma tela de confirmação aparecerá.

O usuário deve clicar em “Sim” para confirmar o procedimento. Uma mensagem com o
número do processo será exibida:
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10.3. Editar Rascunhos

Por meio deste item de menu, é possível visualizar o processo que estão na situação
“Em rascunho”, ou seja, que ainda não foi enviado à PF.

E, para este processo, pode-se tomar uma das seguintes ações: editar, excluir, verificar
pendências ou enviar.
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11. Credenciamento de Instrutores

Esta funcionalidade, que está presente na árvore de menu das Empresas com o perfil
“Escolas  de  Formação  de  Vigilantes”  e  para  os  próprios  Instrutores,  permite  que  os
Instrutores sejam credenciados junto À Polícia Federal para que possam ministrar Cursos de
Formação. Não há uma exigência que o Instrutor tenha vínculo com a Escola de Formação e
neste processo não é gerada taxa de GRU. O credenciamento tem validade de 4 anos e
pode ser deferido / indeferido pela Polícia Federal por disciplina, ou seja, o instrutor pode
estar habilitado em uma disciplina e estar desabilitado em outra.

Observações: 

a) O status  do credenciamento  pode ser  verificado  no site  do  DPF,  na  consulta  de
vigilantes e instrutores credenciados.

b) O credenciamento acompanha a pessoa do instrutor, não ficando vinculado à escola
de formação.

c) Tanto  a  escola  que  solicitou  o  processo  quanto  o  próprio  instrutor  poderão
acompanhar o seu andamento sendo possível para ambos responder notificação ou
interpor  recurso.  Mesmo que o processo não tenha sido  criado pelo Instrutor  ele
poderá responder no lugar da empresa.

11.1. Acompanhar

Através deste item de menu,  é possível  acompanhar o processo de Solicitação de
Credenciamento de Instrutor. 

Ao clicar neste item, a seguinte tela aparecerá:
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Deve-se entrar com algum parâmetro (ex: ano = 2017) e clicar em “Pesquisar”.

O sistema retornará com todas as solicitações de Credenciamento de Instrutor que
atendam o parâmetro informado.

No exemplo acima, há apenas um Processo do tipo “Credenciamento de Instrutor” no
ano de 2017. Nela é possível visualizar o número do processo, o CNPJ da Empresa / Escola
de Formação – quando solicitado por ela o processo - o CPF do Instrutor, bem como seu
nome, além da Data do Envio e da Situação do Processo.

Dentre as ações possíveis  para a situação em questão (Processo Deferido),  estão
“Visualizar Processo”,   “Visualizar Credenciamento de Instrutor”  e “Visualizar Histórico de
Ciências”. 

Caso  o  usuário  clique  em  “Visualizar  Processo”,  o  Sistema  mostrará  o  processo
propriamente dito (que será ricamente detalhado no tópico seguinte deste Manual).

Caso o usuário clique em “Visualizar Credenciamento de Instrutor”, será possível abrir
ou salvar o documento Credenciamento de Instrutor.
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Caso o usuário clique em “Visualizar Histórico de Ciências”, o Sistema exibirá, caso
haja, o histórico de ciências para este processo.

 Caso não haja, será exibido uma mensagem “Não há documentos com ciência para o
processo”.

11.2. Solicitar Credenciamento de Instrutor

83



GESP/EMPRESA – Manual de Operação – Polícia Federal

Por  meio  deste  item de menu,  é  possível  fazer  a  solicitação propriamente  dita  de
Credenciamento do Instrutor. Ao clicar neste item, a seguinte tela aparecerá, no caso de
Escolas de Formação.

Nela, deve-se inserir o CPF do Instrutor e clica em “Pesquisar”. Caso ele já esteja na
base de dados do GESP, o sistema identificará seu nome e o usuário deverá clicar no botão
“Continuar’. Caso ainda não esteja na base, faz-se necessário seu cadastramento.

Em seguida, será exibida a seguinte tela:

Caso o usuário logado seja a própria Pessoa Física, o sistema, após clicar no item de
menu para solicitar o processo, exibirá a tela abaixo para preenchimento do usuário:
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Na parte superior da tela, constará o tipo do processo, o CNPJ e a razão social da
Empresa,  quando  o  solicitante  for  a  escola.  Caso  o  solicitante  seja  o  próprio  instrutor
constará apenas o tipo do processo.

Na lateral esquerda constam os Formulários: Dados Cadastrais, Instrutor e Disciplinas.

No  formulário  “Dados  Cadastrais”  constam as  informações  da  Empresa  (Curso  de
Formação). Este formulário só será exibido se o solicitante do processo for a empresa.

No formulário “Instrutor” constam as informações do Instrutor, separadas em 3 abas:
Dados Básicos, Documentos Digitalizados e Certidões Digitalizadas. Como já foi dito, caso
os dados do Instrutor já estejam na base do GESP, eles serão exibidos podendo o usuário
fazer apenas atualização do seu endereço residencial, se necessário. Caso não exista, todos
os campos devem ser preenchidos e todos os documentos e certidões devem ser anexados
ao processo.
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Observação: A foto a ser anexada deverá ser no formato 3x4.
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Importante:  Após  o  preenchimento  deste  Formulário  “Instrutor”,  deve-se  clicar  no
botão salvar, presente na parte inferior da tela. Do contrário, todas as informações serão
perdidas.

Em seguida, deve-se preencher as informações do campo “Disciplinas”.

O  usuário  deve  selecionar  as  disciplinas  para  as  quais  deseja  solicitar  o
Credenciamento do Instrutor.
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Para cada disciplina escolhida, deve-se anexa um documento comprobatório e clicar no
botão “Adicionar’.

O sistema exibirá uma mensagem informativa “Disciplina incluída com sucesso”.

Deve-se  repetir  esse  procedimento  para  quantas  disciplinas  se  desejar  incluir  no
credenciamento.

Adicionadas todas as disciplinas, deve-se clicar no botão “Salvar”, presente na parte
inferior da tela.
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Recomenda-se verificar quaisquer pendências, através do botão “Verificar”, presente
na  parte  superior  da  tela,  antes  do  envio  do  processo.  Caso  se  opte  por  cancelar  a
Solicitação de Credenciamento de Instrutor, deve-se clicar no botão “Excluir”.

Casa não haja nenhuma pendência,  o  sistema exibirá  uma mensagem informativa,
como na figura abaixo.

O usuário  deve agora  clicar  no  botão “Enviar”.  Uma mensagem informando que o
processo foi enviado com sucesso será exibida. Nesta mesma mensagem será mostrado ao
usuário o número do processo em questão.
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11.3. Editar Rascunhos

Através deste  item de menu é  possível  editar  todos os  processos de determinada
Empresa que estão na situação “Em Rascunho”, ou seja, que ainda não foram enviados à
Polícia Federal. Clicando neste item, a seguinte tela aparecerá:

Nela, será possível, para cada registro (processo), tomar alguma das seguintes ações:
Editar, Excluir, Verificar Pendências e Enviar. 

Como todas essas ações são comuns à maioria dos processos aqui já mostrados, não
se faz necessário discorrer sobre as mesmas novamente.

11.4. Responder Notificação

Através deste item de menu é possível Responder alguma Notificação que a Empresa
tenha recebido da Polícia Federal. Isto pode ocorrer quando o Processo de Credenciamento
de Instrutor possui algum indeferimento. Caso não haja notificações, o Sistema exibirá a
seguinte mensagem: 
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11.5. Interpor Recurso

Através deste item de menu é possível  a Empresa Interpor algum Recurso junto à
Polícia Federal. Isto pode ocorrer quando o Processo de Credenciamento de Instrutor possui
algum indeferimento. O prazo oficial de recurso são 10 dias. Ao fazer o recurso, a empresa
só poderá alterar as disciplinas que foram indeferidas. Devem-se obrigatoriamente incluir as
alegações do recurso.

Caso não haja nenhum processo em situação de interpor recurso, o Sistema exibirá a
seguinte mensagem: 
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12. Notificação Autônoma

Esta funcionalidade permite que a Polícia Federal comunique-se com a Empresa para
solicitar  alguma  informação  ou  algum  documento  desta,  desvinculada  dos  processos
convencionais e em qualquer tempo.

Na verdade, logo após o login, é possível visualizar as Notificações que existem para
determinada empresa.

Neste caso, deve-se clicar no botão “Ciente”. 

Após  isso,  aparecerá  a  Listagem  de  Processos  de  Notificação  Autônoma,  com  o
número  do  processo,  CNPJ,  Data  do  Envio,  Data  da  Ciência,  Prazo  para  Resposta  e
Situação.

Em geral, a Empresa tem 30 dias como prazo de resposta. Mas, quem define esse
prazo é a Polícia Federal.

A primeira Situação (status) de um Processo Autônomo para a Empresa é “Notificado.
Ciente em XX/YY/ZZZ ” (data da ciência).

Dentre as ações possíveis para cada processo listado, estão “Visualizar Processo”,
“Visualizar Notificação Autônoma” e “Responder Notificação”.

Clicando em “Visualizar Processo”, tem-se as informações do processo de notificação
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autônoma em si.

Clicando em “Visualizar Notificação”, tem a própria Notificação elaborada pela Polícia,
bem como o anexo.

Clicando em “Responder Notificação”, o sistema apresenta dois formulários na lateral
esquerda: “Documentos do Processo” e “Resposta da Notificação”.   

93



GESP/EMPRESA – Manual de Operação – Polícia Federal

Clicando em “Documentos do Processo”, é possível visualizar a Notificação Autônoma
em questão.

Para responder a Notificação deve-se clicar em  “Resposta da Notificação”. Após isso,
deve-se anexar  um documento (.pdf)  com a referida resposta,  bem como anexar  outros
documentos, caso seja necessário. 

Após isso, deve-se clicar em “Enviar Resposta”.

Uma mensagem informando que o processo foi enviado com sucesso será exibida.

Após a Polícia Federal receber da Empresa a Resposta da Notificação, ela elaborará
seu Parecer  e encaminhará novamente à Empresa e o novo status da Notificação será
“Notificação Concluída”.

Nesse  caso,  além das  ações  já  mostradas  aqui,  será  possível  também “Visualizar
Histórico de Ciências”, que contém todo o histórico de ciência que a Empresa tomou das
Notificações Autônomas enviadas pela Polícia Federal.
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12.1. Acompanhar

Através deste item de menu, a Empresa pode acompanhar as Notificações enviadas
pela Polícia Federal.

Esta é mais uma opção, além da que já fora mostrada aqui, para se acompanhar as
Notificações Autônomas enviadas para a Empresa.

12.2. Responder Notificações

Através deste item de menu, a Empresa pode responder as Notificações enviadas pela
Polícia Federal.

Esta é mais uma opção, além da que já fora mostrada aqui,  para se responder as
Notificações Autônomas enviadas para a Empresa.
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13. CNV – Carteira Nacional de Vigilantes

A solicitação da Carteira Nacional de Vigilantes, bem como sua geração e impressão,
são realizadas no menu CNV. Neste menu, também é possível consultar o saldo restante
para uma GRU utilizada para pagamento de taxas de emissão para este documento.

13.1. Solicitar

Ao clicar neste item de menu, o sistema exibirá uma tela semelhante a que se segue:

Deverão  ser  informados  o  número  da  linha  digitável  da  GRU  utilizada  para  o
pagamento  da  taxa  de  emissão  da  CNV  e  o  CPF  do  Vigilante.  Ao  clicar  em  “Buscar
Vigilante”,  o sistema mostrará seus dados básicos e pedirá uma confirmação do usuário
para  a  geração  da  CNV  para  o  indivíduo  em  questão.  A  CNV  será  gerada  em  um
arquivo .PDF, possibilitando sua impressão ou armazenamento.

13.2. Imprimir

Esta opção permite a impressão ou reimpressão da CNV para um dado Vigilante. A
reimpresão utilizará o mesmo template da sua geração. Ao informar o CPF do indivíduo e
clicar em “Buscar Vigilante”, o sistema pedirá uma confirmação para gerar um arquivo .PDF
de sua CNV, que poderá ser impresso ou salvo no computador.
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14. Importação

Visando facilitar a inserção de dados da empresa que possam apresentar um grande
volume de registros, esta funcionalidade permite importar para o sistema GESP-Empresa
alguns tipos de dados da empresa por meio de arquivos. Estes arquivos deverão estar no
padrão disponibilizado em modelo,  no formato  .XML,  gerados pela própria  empresa por
pessoal especializado.

14.1. Modelo dos Arquivos de Importação GESP-Empresa

O modelo padrão para construir os arquivos de importação está disponível no menu de
Ajuda do sistema, através do item “Estruturas para Importação” no formato .PDF. Este
arquivo com instruções deverá ser baixado e seguido plenamente para que os documentos
gerados em formato .XML possam ser importados com sucesso.

Ao se tentar realizar uma importação, o próprio sistema realizará uma checagem dos
arquivos importados, acusando eventuais erros de formato, possibilitando sua correção.

14.2. Importar Veículos ou Pessoas

São dois os tipos de dados possíveis de serem importados: Veículos e Pessoas. Cada
uma destas importações pode ser acessada por meio do item de menu correspondente:

Ao clicar sobre o item desejado, será exibida uma tela para a seleção dos arquivos no
computador utilizado:
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Poderão ser adicionados vários arquivos, desde que do mesmo tipo. Caso exista algum
problema  de  formatação  dos  dados,  ou  seja,  esteja  divergente  do  padrão  disposto  no
modelo, estes não serão importados.
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15. CCASP

Alguns perfis  de  acesso  ao GESP Empresa dizem respeito  à  CCASP -  Comissão
Consultiva  para  Assuntos  da  Segurança  Privada.  Dentro  deste  perfil,  será  exibido  a
quantidade de processos, agrupados por tipo de Empresa, conforme mostra a figura abaixo:

O único item de menu disponível para esse perfil é “Portaria Punitiva”. E o único sub-
item é “Consultar Processos”, conforme mostra a figura abaixo.

Ao clicar nesta opção, uma listagem com todos os processos punitivos acessíveis a
determinado membro da CCASP será mostrada.
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16. Ajuda

Neste menu, é possível obtermos as seguintes informações:

-  Manual  do Usuário:  clicando sobre este item, será aberto um arquivo em formato pdf,
contendo este Manual, o qual poderá ser salvo na estação do usuário para posterior auxílio /
consulta no uso / operação do GESP-Empresa.

- Estruturas para Importação: já abordado no tópico 10.1

-  Notas  de  Versão:  clicando  sobre  este  item,  o  usuário  poderá  observar  as  melhorias
implementadas em cada versão publicada do Sistema GESP-Empresa. A tela abaixo ilustra
estas informações:
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17. Unidade Responsável

Este menu, juntamente com o de Processo Bancário, só é visualizado quando se tratar
de  acesso  por  uma Instituição  Financeira.  Ele  contém as  funcionalidades  próprias  para
gerenciar  Procuradores e Unidades Responsáveis  Estaduais das instituições financeiras,
além de permitir a consulta de dados da mesma e suas unidades.

17.1. Conceitos de Responsável Nacional e Estadual

Antes  de  abordar  as  funcionalidades  propriamente  ditas,  para  possibilitar  a
compreensão  quanto  a  responsabilidade  de  atuação  sobre  os  Processos  Bancários,  é
importante  o  entendimento  dos  conceitos  de  Unidade  Responsável  Nacional  e  Unidade
Responsável Estadual.

No momento em que uma Instituição Financeira passa a existir no sistema, ela é criada
como  Responsável  Nacional  por  todas  as  agências  e  postos  de  atendimento  bancário,
associados  ao  CNPJ  principal  desta  instituição.  Tal  implica  no  gerenciamento  e
responsabilidade  sobre  os  processos  bancários  de  todas  as  suas  unidades,  em  nível
nacional.  Ocorre  que,  conforme a necessidade e  conveniência da Instituição Financeira,
podem ser criados Responsáveis Estaduais: um CNPJ definido como Responsável Estadual
terá controle e atuação apenas sobre os Processos Bancários de todas as unidades da
Instituição em uma UF.

Ao ser criado um Responsável Estadual, o Responsável Nacional não mais enxergará
os Processos Bancários das unidades que estejam na UF gerenciada pelo Responsável
Estadual.

Em relação aos Processos Punitivos, estes serão sempre tratados pelo Responsável
Nacional,  independentemente  da  unidade  em  questão  ter  seus  processos  bancários
controlados por um Responsável Estadual ou não.
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17.2. Consultar Dados Instituição Financeira

Ao clicar sobre este item, o sistema exibirá uma tela de pesquisa para que a consulta
de dados seja realizada. Caso a Instituição Financeira que esteja acessando o GESP já
possua Unidades Estaduais, estas serão exibidas no campo de “Observações” logo abaixo,
bem como o lembrete a respeito dos Processos Bancários serem gerenciados por cada
Unidade Estadual existente, conforme suas UFs:

Após selecionar  os critérios  de busca desejados,  deve-se clicar  em “Pesquisar”.  O
sistema retornará os resultados da pesquisa, possibilitando visualizar outras informações
sobre as unidades mostradas ao se clicar no ícone correspondente na coluna “Ações”:

17.3. Gerenciar Procuradores

Este  menu  se  destina  a  cadastrar,  editar  e  excluir  procuradores  relacionados  às
Instituições Financeiras. Ao clicar nesta opção, o sistema exibirá uma relação de todos os
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procuradores já cadastrados e em situação vigente: 

Nesta  tela,  também  podem  ser  consultadas  as  procurações  revogadas  ou  todas,
escolhendo a opção desejada ao clicar na caixa “Situação da Procuração”. Na coluna de
“Ações”, é possível editar os dados do procurador e da procuração, bem como revogá-la.

Caso se deseje criar uma nova procuração, basta clicar no botão “Nova Procuração”. O
sistema exibirá a tela para cadastro das informações como se segue:

Esta mesma tela é utilizada para editar os dados da procuração.

17.4. Gerenciar Unidade Estadual

Esta  opção,  que  somente  está  disponível  para  a  Unidade  Nacional  da  Instituição
Financeira,  permite a criação e gerenciamento de Unidades Responsáveis Estaduais.  Ao
clicar sobre a mesma, serão exibidas as Unidades Estaduais já cadastradas, caso existam, e
permitidas opções para “Editar” ou “Excluir” as mesmas:
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Para criar  uma Unidade Estadual,  basta que o usuário clique sobre o botão “Nova
Unidade”. Será exibida uma tela de cadastro como se segue:

Esta tela é a mesma utilizada quando se deseja “Editar” uma Unidade Estadual.

17.5. Consultar GRU

Esta funcionalidade, conforme já mostrado na seção 3.5 deste Manual, permite uma consulta
rápida a qualquer GRU emitida por determinada empresa no sistema.

Ao clicar sobre ela, a seguinte tela será exibida.

Basta que o usuário digite o número da 1a. Linha da GRU desejada no campo “Linha
Digitável” e clique no botão “Consultar”.
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18. Processo Bancário

Esse Menu trata dos Processos Bancários, tramitados a partir da versão do sistema
lançada  em  22/09/2014,  entre  as  Instituições  Financeiras  e  a  Polícia  Federal.  Abrange
funcionalidades como a realização de solicitações de Recadastramento, Plano de Segurança
de Nova Agência / PAB, Renovação de Plano de Segurança sem Alteração ou com Aumento
de Itens de Segurança, Renovação de Plano de Segurança com Redução ou Alteração de
Itens  de  Segurança,  Plano  Emergencial  e  Plano  para  Mudança  de  Endereço.  Após
31/12/2014, os Processos Bancários previstos no sistema serão exclusivamente realizados
por este meio.

Observe-se que, para a correta visualização de anexos de arquivos PDF utilizados nos
processos  bancários,  é  necessário  que  o  “plug  in”  correspondente  esteja  corretamente
instalado  para  o  navegador  de  internet  utilizado,  no  computador  de  acesso.  Outra
recomendação importante é a utilização de resolução da tela adequada ao uso do sistema,
com pelo  menos  1024x768  pontos  de  resolução,  permitindo  a  visualização  correta  dos
botões do Sistema. Para ambas as situações, caso o usuário não saiba como realizar tais
instalações / configurações, sugere-se buscar o auxílio de um técnico em microinformática
para este fim.

18.1. Acompanhar
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Esta funcionalidade, como o nome sugere, permite ao usuário acompanhar todos os
processos bancários de determinada empresa. Para tanto, o usuário deve entrar com algum
dos parâmetros disponíveis no sistema, conforme ilustra a figura abaixo e clicar no botão
“Pesquisar”.

Uma tela listando todos os processos bancários da empresa será mostrada. Nela, será
possível tomar alguma ação para cada um deles. Essas ações irão variar de acordo com a
situação de cada processo. Em alguns casos, será possível apenas visualizar o processo;
em  outros,  além  dessa  opção,  poderá  ser  possível  visualizar  a  portaria;  já  em outros,
também será possível visualizar o parecer de deferimento, quando for o caso.

18.2. Solicitar Recadastramento

O recadastramento é o primeiro passo que as Instituições Financeiras (que ainda não o
fizeram) devem executar no Sistema GESP-Empresa.
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Ao clicar nesta funcionalidade, será mostrada uma ferramenta de pesquisa, para que
se indique a Instituição Financeira que estará recadastrando. Deve-se informar algum dos
parâmetros  solicitados  pelo  sistema  e  clicar  no  botão  “Pesquisar”.  Dependendo  do
parâmetro utilizado, será listada uma ou mais Unidades.

Para cada Unidade listada, será possível tomar algumas ações, quais sejam: Visualizar
Instituição, Criar Rascunho ou Excluir Instituição.

Para solicitar o recadastramento, o usuário deve clicar em “Criar Rascunho”. A seguinte
tela será exibida.
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Nela,  é  possível  visualizar  três  formulários.  São  eles:  Dados  Cadastrais,  Plano  de
Segurança e Projeto de Construção.  No caso dos Dados Cadastrais,  os campos que já
constavam na base de dados do GESP são recuperados e podem ser editados, exceto o
CNPJ e  a Razão Social.  Os demais  campos desse formulário  (aqueles  não informados
anteriormente)  podem ser  preenchidos.  Já  o  formulário  “Plano  de  Segurança”  deve  ser
preenchido conforme o Plano de Segurança vigente da Empresa já apresentado à PF em
papel. O mesmo raciocínio é válido para o formulário “Projeto de Construção”: o arquivo a
ser anexado deve ser o mesmo que já fora entregue à PF, anteriormente.

Com  relação  ao  preenchimento  do  Plano  de  Segurança,  algumas  observações
importantes:

- É obrigatório o preenchimento de, no mínimo, 3 itens de Segurança Bancária, sendo 2 
desses, necessariamente, Vigilantes e Alarme.

- O terceiro item obrigatório pode variar entre CFTV, Detetor de Metais, Cofre ou Cabine. A 
opção “Outros” não é válida como esse terceiro item obrigatório. 

- Todos os campos dos itens de segurança devem ser marcados, seja com “sim”, seja com 
“não”.

- Na item “Detetor de metais”, caso se opte por marcar com “Sim” o elemento “Porta de
Segurança com Detetor de Metais”, obrigatoriamente, o elemento “Detetor de Metal Portátil”
também terá de ser marcado com “Sim”.
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Com relação, ao Projeto de Construção, o usuário deve clicar no botão “Anexar / Visualizar”.
Na  tela  seguinte,  clicar  em “Adicionar”  para  enviar  o  arquivo  que  se  encontra  em sua
estação para o GESP-Empresa e, por fim, clicar em “Concluir”

Para cada formulário, o usuário deve se atentar de clicar no botão “Salvar”, presente na
parte inferior da tela. Preenchidas e salvas todas as informações, o usuário deve clicar em
“Verificar” para que o sistema faça críticas quanto ao correto preenchimento dos campos e,
após,  estando  tudo  ok,  em “Enviar”  para  que  sua  solicitação  de  Recadastramento  seja
concluída com êxito. Ambos os botões estão presentes na parte superior da tela. 

Observações importantes: 

-  Esse processo é pré-requisito para o processo de Renovação de Plano de Segurança
Bancária.

- Esse processo não necessita de análise pela PF: tem seu deferimento automático pelo
sistema.

- A solicitação de recadastramento é o único processo desse menu (Processo Bancário) em
que não necessita de guia de recolhimento (pagamento de taxa).

- A inclusão do Projeto de Construção da Empresa é obrigatório.

- A partir de 01/01/15, só será aceito recadastramento de plano de segurança bancário via
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sistema. Esta opção está disponibilizada no sistema desde 22/09/14.

18.3. Solicitar Plano de Segurança Nova Agência / PAB

Esta funcionalidade permite que uma Instituição Financeira solicite Plano de Segurança
para uma Nova Agência ou PAB (Posto de Atendimento Bancário). 

Clicando sobre este item do menu, a seguinte tela aparecerá:

O usuário deverá informar o CNPJ da referida Instituição (Agência ou PAB) para a
qual se deseja solicitar o Plano de Segurança e, em seguida, clicar em “Verificar”. Uma tela
com os dados cadastrais da empresa aparecerá.
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Após  o  preenchimento  dessas  informações,  o  usuário  deve  clicar  em  “Salvar”.
Observe-se que, no caso de Postos de Atendimento Bancário, estes devem estar vinculados
a alguma agência / cooperativa existente e recadastrada para prosseguir.

Ao fazer isso, novos formulários estarão disponíveis para o usuário, a saber: Guias de
Recolhimento, Plano de Segurança e Projeto de Construção. 

Além dos formulários já mostrados, tem-se também o de “Guias de Recolhimento”, cujo
preenchimento  é  bastante  simples.  O  campo  “Código  da  Receita”  já  vem  preenchido,
bastando que o usuário insira o número da 1a. Linha da GRU no campo “Linha Digitável”,
como se pode observar na figura abaixo.

Os demais formulários devem ser preenchidos conforme já visto neste Manual. 

Para cada formulário, o usuário deve se atentar de clicar no botão “Salvar”, presente
na parte inferior da tela. Preenchidas e salvas todas as informações, o usuário deve clicar
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em “Verificar” para que o sistema faça críticas quanto ao correto preenchimento dos campos
e, após, estando tudo ok, em “Enviar” para que sua solicitação de Plano de Segurança para
Nova Agência / PAB seja analisada pela PF.

Observação:

Entre o envio do plano de segurança bancária de uma nova agência ou de um novo
endereço e a abertura dessa agência deve-se transcorrer, no mínimo, 60 dias.

18.4. Solicitar Renovação de Plano de Segurança sem Alteração ou com Aumento.

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  Solicite  Renovação  de  seu  Plano  de
Segurança  em  duas  situações:  quando  não  há  Alteração  (trocas  ou  diminuição)  nos
elementos  de segurança em relação ao Plano  vigente  ou quando há simplesmente  um
aumento nesses. Independente de uma situação ou de outra, esse é um tipo de processo
que não necessita de análise pela PF. Seu deferimento é automático, via sistema GESP-
Empresa.

Clicando sobre este item do menu, a seguinte tela aparecerá:

O usuário deve entrar com algum dos parâmetros disponíveis no sistema e clicar em
“Pesquisar”. Após isso, será exibida a seguinte tela:
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Nela, é possível tomar algumas ações: “Visualizar Instituição” para ver os dados da
Empresa  ou  “Criar  Rascunho”  para,  efetivamente,  iniciar  ou  continuar  a  solicitação  em
questão.

Clicando sobre este último, o sistema levará o usuário para uma tela de preenchimento
de  vários  formulários,  a  saber:  Dados  Cadastrais,  Guias  de  Recolhimento,  Plano  de
Segurança e Projeto de Construção. Todas esses já explanados em tópicos anteriores deste
Manual.

O item adicional é a pergunta a respeito do tipo de renovação, presente no formulário
“Plano de Segurança”: se é sem alterações ou se é com aumento de elementos.

Caso o usuário opte por marcar “Sem alterações”, uma caixa será exibida para que o
usuário  declare,  para  todos  os  fins  legais,  que  não  houve  alteração  dos  elementos  de
segurança, em relação ao último plano de segurança aprovado. Ao marcar esta caixa, todas
as informações do Plano atual serão exibidas, porém de modo “não editável”. Será possível
editar apenas as empresas responsáveis pela segurança privada (no item Vigilantes) ou o
anexo caso não exista empresa responsável pela segurança, e a empresa responsável pelo
sinal de alarme (item Alarme). 
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Caso o usuário  opte por  marcar  “Com aumento de elementos”,  o Plano atual  será
exibido de modo editável, para que o usuário possa proceder às alterações necessárias.
Apenas os itens com a opção ‘Não’ informados estarão habilitados para edição. 

Neste tipo de processo não será permitido pelo sistema nenhuma redução de elementos.
Esta verificação será feita no momento do envio do processo.
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Em todos esses processos, o usuário deve ficar atento para  Salvar cada formulário,
depois clicar em “Verificar” e, finalmente, em “Enviar” para que seu processo seja analisado
pela PF.

Observações:

- Nesse tipo de processo, não é possível alterar o projeto de construção, a não ser no caso
de aumento nos itens de segurança.

- Se houver alteração da empresa de segurança e/ou empresa do acionamento responsável
pelo recebimento do sinal de alarme, deve-se alterar esta informação no plano de segurança
marcando  as  opções  “Deseja  alterar  a  empresa  de  segurança”  e/ou”  “Deseja  alterar  o
responsável pelo Recebimento do Sinal do Alarme”, conforme mostra a figura seguinte:
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18.5. Solicitar Renovação de Plano de Segurança com Redução ou Alteração.

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  Solicite  Renovação  de  seu  Plano  de
Segurança em duas situações:  quando há Alteração (troca,  exclusão) nos elementos de
segurança  em  relação  ao  Plano  vigente  ou  quando  há  uma  redução  nesses.
Independentemente de uma situação ou de outra, esse é um tipo de processo que necessita
de análise pela PF para que o mesmo seja deferido ou não.

Clicando sobre este item do menu, O usuário será levado para uma tela onde ele deve
entrar  com  algum  dos  parâmetros  disponíveis  no  sistema  e  clicar  em  “Pesquisar”,
semelhante  ao tópico  anterior.  Após isso,  será  exibida  uma tela  onde  é  possível  tomar
algumas ações: “Visualizar Instituição” para ver os dados da Empresa ou “Criar Rascunho”
para, efetivamente, iniciar ou continuar a solicitação em questão.

Clicando sobre este último, o sistema levará o usuário para uma tela de preenchimento
de  vários  formulários,  a  saber:  Dados  Cadastrais,  Guias  de  Recolhimento,  Plano  de
Segurança e Projeto de Construção e Justificativa. À exceção deste último, todos os outros
já foram explanados em tópicos anteriores deste Manual.

Obviamente, o Plano de Segurança será exibido de modo editável, para que o usuário
possa proceder às alterações necessárias.

Na tela a seguir, segue o formulário “Justificativa”:

118



GESP/EMPRESA – Manual de Operação – Polícia Federal

Será necessário que o usuário informe a “Justificativa” das alterações, podendo anexar
algum arquivo (botão “Anexar / Visualizar”) que fundamente a Justificativa. 

Em todos esses processos, o usuário deve ficar atento para clicar em “Salvar” para
cada  formulário,  depois  clicar  em  “Verificar”  e,  finalmente,  em  “Enviar”  para  que  seu
processo seja analisado pela PF.

18.6. Solicitar Plano Emergencial

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  Solicite  um  Plano  de  Segurança
Emergencial, que pode ser motivado por diversas razões. Esse é um tipo de processo que
necessita de análise pela PF, para que o mesmo seja deferido ou não.

Clicando sobre este item do menu, O usuário será levado para uma tela onde ele deve
entrar  com  algum  dos  parâmetros  disponíveis  no  sistema  e  clicar  em  “Pesquisar”,
semelhante aos tópicos anteriores. Após isso, será exibida uma tela onde é possível tomar
algumas ações: “Visualizar Instituição” para ver os dados da Empresa ou “Criar Rascunho”
para, efetivamente, iniciar ou continuar a solicitação em questão.

Clicando sobre este último, o sistema levará o usuário para uma tela de preenchimento
de  vários  formulários,  a  saber:  Dados  Cadastrais,  Guias  de  Recolhimento,  Plano  de
Segurança, Projeto de Construção e Justificativa, todos já abordados neste Manual.
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Ao clicar sobre “Plano de Segurança”, aparecerá uma caixa para checagem onde o
usuário,  ao  marcá-la,  declara  estar  ciente  que o CNPJ em questão já  possui  Plano de
Segurança em vigor e que o deferimento / provimento desse novo processo irá substituir o
atual Plano de Segurança e invalidar o próximo Plano de Segurança, caso exista. 

Nesse momento, o Plano atual será exibido de modo editável para que o usuário faça
todas as alterações necessárias que a situação emergencial exige.

Após o preenchimento de todas as informações, o usuário deve clicar sobre o botão
“Salvar”, presente em cada formulário. Após isso, em “Verificar” e, finalmente, em “Enviar”,
para que o processo possa ser analisado pela PF.

18.7. Solicitar Plano para Mudança de Endereço

Esta  funcionalidade  permite  que  o  usuário  Solicite  um  Plano  para  Mudança  de
Endereço, quando determinada Agência / PAB passa a funcionar em um novo local. Esse é
um tipo de processo que necessita de análise pela PF, para que o mesmo seja deferido ou
não.

Clicando sobre este item do menu, o usuário será levado para uma tela onde ele deve
entrar  com  algum  dos  parâmetros  disponíveis  no  sistema  e  clicar  em  “Pesquisar”,
semelhante aos tópicos anteriores. Após isso, será exibida uma tela onde é possível tomar
algumas ações: “Visualizar Instituição” para ver os dados da Empresa ou “Criar Rascunho”
para, efetivamente, iniciar ou continuar a solicitação em questão.

Clicando sobre este último, o sistema levará o usuário para uma tela de preenchimento
de  vários  formulários,  a  saber:  Dados  Cadastrais,  Guias  de  Recolhimento,  Plano  de
Segurança e Projeto de Construção, todos já abordados neste Manual.

Em  “Dados  Cadastrais”,  podem  ser  observadas  as  seções  “Novo  Endereço”  e
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“Previsão de Abertura”,  em acréscimo às demais.  Abaixo do campo “Data prevista  para
abertura”, há o seguinte informe: “A solicitação de plano de segurança de nova agência deve
ser enviada com pelo menos 60 dias da data programada para sua abertura, sob pena de
autuação.”, conforme mostra a figura abaixo.

Semelhante aos tópicos anteriores, ao clicar sobre “Plano de Segurança”, aparecerá
uma caixa de checagem onde o usuário, ao marcá-la, declara estar ciente que o CNPJ em
questão já possui Plano de Segurança em vigor e que o deferimento / provimento desse
novo processo irá  substituir o atual Plano de Segurança e  invalidar o próximo Plano de
Segurança, caso já exista. 

Nesse  momento,  esse  formulário  será  exibido  de  modo  editável  e  com  todos  os
campos em branco, para que o usuário o preencha, de acordo com a realidade do novo
local. 

O  usuário  deve  atentar-se  também para  alterar  o  arquivo  constante  no  formulário
“Projeto de Construção”, já que se trata de uma nova construção.

Após  o  preenchimento  de  todas  as  informações,  o  usuário  deve  clicar  sobre  o  botão
“Salvar”, presente em cada formulário. Após isso, em “Verificar” e, finalmente, em “Enviar”,
para que o processo possa ser analisado pela PF.
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18.8. Editar Rascunho

Esta funcionalidade permite que o usuário Edite o Rascunho de alguma solicitação já
iniciada. Clicando sobre este item do menu, o usuário será levado para uma tela onde serão
listados todos os processos de determinada Instituição Bancária que estejam nessa situação
(Em Rascunho), conforme figura abaixo.

Para  cada  um  desses  processos,  é  possível  tomar  algumas  ações:  “Editar”,  “Excluir”,
“Verificar Pendências” ou “Enviar”. Basta que o usuário clique sobre o ícone correspondente
(na coluna “Ação”) para que o sistema execute a ação pretendida.

18.9. Responder Notificação
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Esta funcionalidade permite que o usuário Responda a alguma Notificação oriunda da
PF.

Clicando sobre este item do menu, o usuário será levado para uma tela onde serão
listados os processos de determinada Instituição Bancária que tenham alguma notificação,
caso existam. Nela, é possível tomar algumas ações para visualizar o processo e responder
à notificação, clicando sobre o ícone correspondente na coluna “Ações”. 

Observação: 

O prazo para responder notificação é de 15 dias, a contar da data de ciência, dada 
quando o usuário acessa o sistema GESP-EMPRESA e assinala o termo de ciência.

18.10. Interpor Recurso

Esta funcionalidade permite que o usuário Interponha um Recurso, após algum parecer
desfavorável da PF em algum processo solicitado por determinada empresa.  

Clicando sobre este item do menu, o usuário será levado para uma tela onde serão
listados  todos  os  processos  de  determinada  Instituição  Bancária  nos  quais  caiba
interposição de recurso, caso existam:

Nela,  algumas  ações  são  possíveis:  “Visualizar  Processo”,  “Visualizar  Parecer  de
Deferimento”  e  “Visualizar  Portaria”.  Basta  que  o  usuário  clique  sobre  o  ícone
correspondente (na coluna “Ações”) para que o sistema execute a ação pretendida.
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Observação:

O prazo para interpor recurso é de 10 dias, a contar da data de ciência.
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19. Processo UPLD – Averiguação Preliminar

Este processo permite que a Empresa/Unidade Responsável possa responder notificações
solicitadas pela PF e direcionadas à elas.

O usuário terá acesso apenas a funcionalidade Responder Notificação.

19.1. Responder Notificações

Ao acessar esta funcionalidade o sistema exibirá uma relação com todas as notificações
pendentes de resposta.

O usuário poderá, nesta funcionalidade, visualizar o documento de Notificação, Responder a
Notificação e visualizar o histórico de ciência deste documento.

Ao  acionar  o  ícone  para  responder  a  notificação  o  sistema  exibirá  apenas  os  campos
necessários para o envio da resposta bem como de demais arquivos que julgar necessário.

Após realizar  o  upload dos arquivos necessários  o  usuário  poderá,  nesta  tela,  enviar  a
resposta da notificação à PF.
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20. Verificar Autenticidade – QR-Code

O sistema imprimirá, no rodapé dos documentos assinados, e na CNV do Vigilante o código 2D QR-
Code. O usuário poderá utilizar um leitor de QR-Code, ou a própria câmera do seu smartfone, para
ler este código. O sistema exibirá uma página com alguns dados do documento e a opção para fazer
o Download do documento.
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