
 
Este material tem como objetivo reunir os principais temas e informações referentes ao projeto. 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, ou queira entrar em contato com a nossa equipe, o canal de 
comunicação oficial é o Service Desk. 
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Orientação sobre os testes estruturais do motor de 
conformidade Fase 2  
De acordo com as entregas parciais da Fase 2 do Open Insurance Brasil, presentes no OFÍCIO CIRCULAR 
ELETRÔNICO Nº 1/2022/CGOPI/DIR3/SUSEP, o “Registro do certificado dos testes de conformidade” prevê 
as datas intermediárias para os testes estruturais, sendo 02/12/2022 a data limite para a finalização dos testes 
para o bloco 1 de APIs (Dados Cadastrais, Consentimento, Recursos e Patrimonial – Residencial). 

 
Em relação aos avanços conjuntos das empresas voluntárias para validações do motor de teste da Fase 2, 
comunicamos que a validação dos testes estruturais foi finalizada, estando estáveis para execução pelas 
participantes. Os testes funcionais, que estão em beta junto às empresas voluntárias, têm o início da certificação 
prevista para 30 de novembro, podendo ser adiantado a depender do desempenho dos testes beta. 

 
Para cumprir a entrega regulatória dos testes estruturais o participante deverá a partir de 17/10 realizar, no 
Diretório Sandbox do Open Insurance, a edição do campo “OPENID DISCOVERY DOCUMENT URI” 
presente no Servidor de Autorização das APIs a serem testadas pelo participante: 

 
O campo em questão deve trazer o well-known do participante, conforme padrões OAuth 2.0 e FAPI. Esse mesmo 
dado deverá ser informado na configuração dos testes estruturais. Uma vez que essas etapas sejam cumpridas, 
as execuções dos testes estruturais com status “PASSED” já serão consideradas para o marco regulatório de 
02/12, sem necessidade de ação adicional pela participante. 

 
Para orientações sobre a realização dos testes estruturais, consultar nosso material no guia: Certificação de 
conformidade ou abrir um chamado em nosso Service Desk. 
 
  
 

Lembretes:  

Requisitos de Segurança 
Orientações para implementação 
Conforme comunicado anteriormente, o OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 1/2022/CGOPI/DIR3/SUSEP 
aprova o cronograma detalhado de entregas para a Fase II. Com relação ao tema de segurança, lembramos que 
os entregáveis são: 
 
 Ativação da camada de segurança nos endpoints:  

 Espera-se que a participante tenha os endpoints com os certificados de segurança documentados, 
implementados e publicados no diretório de produção e sandbox até 02 de dezembro de 2022. 

 Atualmente, a autoridades certificadoras (ACs) Soluti e Serasa Experience estão aptas para emitir e 
reemitir os certificados ao novo padrão vigente. 

 As demais ACs devem se adequar ao padrão vigente e reemitir os certificados. 
 Orientações mais detalhadas de como emitir e registrar o certificado no Diretório de Participantes podem 

ser consultadas nos links abaixo: 
BRCAC - Gerando o Certificado 
BRSEAL - Gerando o Certificado 

 
 Certificação FAPI:  

 Espera-se que as participantes tenham o processo de certificação FAPI documentados, implementados 
e publicados no diretório de Sandbox até 01 de janeiro de 2023. 

 2º Workshop sobre Processo de Certificação FAPI com Open ID Foundation: está previsto para o 
dia 24 de outubro de 2022 evento público para esclarecimentos de questões relacionadas ao processo 
de certificação. 

 
 
  
 

Implantação de melhorias às APIs da Fase 1  

Relembramos que, após release de melhoria das APIs da Fase 1, 
todas as participantes devem republicar as APIs administrativas 
abaixo além das APIs de produtos, caso possuírem, até 28/10/2022.    
O Motor de Conformidade já está atualizado com a nova versão dos 
swaggers (Etapa I). 

Atenção ao 
Prazo: 

28-outubro 

• Admin v1.1.0 
• Auto Insurance v1.2.0 
• Branches v1.2.0 
• Eletronic Channels v1.2.0   
• Home Insurance v1.1.0 
• Life pension v1.2.0 
• Person v1.2.0 

 
A nova versão e respectivos release notes estão disponíveis no Portal do Desenvolvedor. 
  

Importante: esclarecimentos de dúvidas ou problemas encontrados devem ser tratados via Service Desk. 
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