
 
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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APIs de Grandes Riscos Natos e  
Dados Embarcados de Auto 
De acordo com Ofício Eletrônico 33/2022, recebido da Susep, que traz um resumo das alterações da Resolução 
CNSP 415/21 (Resolução CNSP 450/22) e Circular 635/21 (Circular Susep 681/2022), as APIs de Grandes 
Riscos NATOS e Dados Embarcados de Auto serão desconsideradas da submissão das propostas e 
implementação dos padrões tecnológicos.  
 
  
 

Atualização de APIs no portal do desenvolvedor 
Após análise do time de Suporte N2 e discussão junto ao GT de Escopo de Dados, foram identificados erros 
impeditivos nas APIs:  
 

• Responsabilidades (Insurance-responsibility v1.1.0) 
• Riscos Financeiros (Insurance-financial-risk v1.1.0) 
• Rural (Insurance-rural v1.1.0) 
• Automóvel (Insurance-auto v1.1.0) 
• Aceitação e Sucursal no Exterior (Insurance-acceptance-andbranches-abroad v1.1.0) 
• Transacional Patrimonial (insurance-patrimonial v1.2.0) 
• Engineering v1.0.1 
• Global-banking v1.0.1 

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

Requisitos de segurança  
Conforme comunicado anteriormente, o Ofício Circular Eletrônico nº1/2022/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, as autoridades certificadoras (ACs) Soluti, Serasa Experian e Certsign estão aptas para 

emitir e reemitir os certificados no 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. 

 No dia 07 de novembro de 2022 foi realizado o segundo workshop de certificação, orientações mais 
detalhadas de como realizar o processo podem ser consultados no link abaixo. 
2º Workshop sobre Processo de Certificação FAPI com Open ID Foundation 

 
  
 

Prorrogação da 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 18/11/2022. O Motor de Conformidade já está atualizado 
com a nova versão dos swaggers (Etapa I). 

Atenção ao 
Prazo: 

18-novembro 
 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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https://servicedesk.opinbrasil.com.br/KBFAQTree.jsp?menuFlag=ssp
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.9.html#riscos-financeiros-insurance-financial-risk-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.9.html#rural-insurance-rural-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.9.html#automovel-insurance-auto-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.9.html#aceitacao-e-sucursal-no-exterior-insurance-acceptance-and-branches-abroad-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.10.html#engineering-v1-0-1
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.10.html#global-banking-v1-0-1
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.9.html#v1-2-9-01-11-2022-release-notes
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/OpenInsurance_Gerando_o_Certificado_BRCAC.pdf
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/OpenInsurance_Gerando_o_Certificado_BRSEAL.pdf
https://youtu.be/2DwuXOd4h3s
https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/login.html?redirect_uri=http%3A%2F%2Fweb.conformance.directory.opinbrasil.com.br%2Fopenid_connect_login
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#api-admin
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#auto-insurance-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#branches-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#electronic-channels-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#home-insurance-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#life-pension-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#person-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.6.html#v1-2-6-22-08-2022-release-notes
https://servicedesk.opinbrasil.com.br/
https://opinbrasil.com.br/

