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1. OBJETIVO 
O objetivo deste documento é apresentar os processos operacionais do registro de 

operações de seguros do Módulo de Registro de Operações SUSEP da Plataforma da 

CSD CENTRAL DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS 

FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. (“CSD BR” ou “Companhia”). Os fluxos operacionais 

descrevem, na perspectiva de negócio, o ciclo de vida do registro das apólices de 

seguros, considerando o processo de cadastro de apólices, endossos, resseguros, 
retificação e Operações de liquidações, movimentações de sinistros e informes de 

resseguro. 

Os termos e expressões aqui iniciados em maiúsculas, tanto no singular quanto no plural, 

têm o significado a eles atribuído no Glossário da CSD BR disponível em www.csdbr.com. 

2. INTRODUÇÃO 
No Módulo de Registro de Operações SUSEP constam processos relacionados ao ciclo 

de vida de Seguro e Resseguro na registradora, sendo estes: 

• Registro de Apólices, Contratos de Resseguro e Endossos, incluindo: 

o Características gerais da Apólice (Registro de Apólices e Endossos); 

o Dados da Seguradora Líder (Registro de Apólices e Endossos); 

o Dados da Cedente – Transferência de Carteira (Registro de Apólices e 

Endossos); 

o Identificação das Partes (Registro de Apólices e Endossos); 

o Identificação de Intermediários (Registro de Apólices e Endossos); 

o Objeto Segurado e Coberturas (Registro de Apólices e Endossos); 

o Descrição de Prêmios (Registro de Apólices e Endossos); 

o Informações do CCG (Registro de Apólices e Endossos); 

o Informações de Cosseguro (Registro de Apólices e Endossos); 

o Informações de Contrato de Resseguro (Registro de Contratos de Resseguro e 

Endossos). 

• Registro de Operações de Liquidações, incluindo:  

o Liquidação de Prêmio de Seguro; 

http://www.csdbr.com/
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o Liquidação de Custos de Aquisição Diferidos; 

o Liquidação de Restituição; 

o Liquidação de Prêmio de Resseguro; 

o Liquidação de Comissão de Resseguro. 

• Registro de Operações de Movimentações de Sinistro, incluindo: 

o Avisos; 

o Reavaliações; 

o Cancelamentos; 

o Reabertura; 

o Liquidação Parcial; 

o Liquidação Final; 

o Baixa de Redutor. 

• Registro de Operações de Informes de Resseguro, incluindo: 

o Movimentação de Prêmios de Resseguro; 

o Prestação de Contas de Prêmios de Resseguro a Repassar; 

o Prestação de Contas de Recebíveis de Sinistro do Ressegurador; 

o Prestação de Contas de Outros Valores. 

• Operações de Retificação, Exclusão e Cancelamento, incluindo: 

o Retificação de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros; 

o Exclusão de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros; 

o Cancelamento de Operações de Liquidação, Movimentação de Sinistros e 

Informes de Resseguro. 

• Operações de Transferência de Carteiras, Bloqueios e Desbloqueios 

o Transferência de Carteira de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros; 

o Bloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros; 

o Desbloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros; 

Todos os Comandos listados são executados exclusivamente pelo Participante e podem 

ser realizados na Plataforma através da Interface via Tela, Envio de Arquivo ou conexão 

via API. 
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3. REGISTRO 
O registro de uma apólice de seguro compreende o envio à CSD BR das características 

da apólice, incluindo sua estrutura de dados contendo as informações do objeto segurado 

e as respectivas coberturas da apólice, informações das partes incluindo dados dos 

segurados, beneficiários, tomadores e intermediários, assim como a estrutura de 

pagamento de prêmios, de eventuais cosseguradores e dados de contrato de 

contragarantia com o tomador incluídos na apólice.  

O registro de contratos de resseguro envolve o cadastro das características de contratos 

proporcionais, não proporcionais e facultativos, além das informações das cessionárias 

vinculadas ao contrato. 

Uma apólice ou contrato de resseguro somente são considerados registrados após o 

cadastramento de todas as informações obrigatórias requeridas pelo Módulo de Registro 

de Operações SUSEP, devendo para tanto, o Participante observar as regras 

estabelecidas neste manual e no Regulamento Operações SUSEP. 

3.1 STATUS DO REGISTRO 

A situação cadastral do registro de uma apólice, contrato de resseguro ou endosso é 

gerenciada por meio de status interno, permitindo desta forma segregar de forma simples 

a situação do registro. 

Segue abaixo os possíveis status do processo de cadastro e suas respectivas condições: 

● Registrado: A apólice, contrato de resseguro ou endosso são considerados 

“registrado” quando atendem a todos os requisitos operacionais junto à CSD BR 

e todos os dados obrigatórios forem informados. 

● Excluído: quando o Participante realiza o comando de Exclusão e exclui o registro 

da apólice, contrato de resseguro ou endosso. 

● Bloqueado: quando o Participante realiza o comando de Bloqueio/Desbloqueio 

da apólice, contrato de resseguro ou endosso, podendo ser por motivos de 

Constituição de Ônus e Gravames ou por motivos Judiciais. 
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• Cedido: quando o Participante realiza o comando de Transferência de Carteira 

da apólice, contrato de resseguro ou endosso, indicando a cessão do registro para 

outra seguradora. 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS 

Os registros são identificados a partir de IDs que garantem sua unicidade na Plataforma: 

ID CSD, ID Apólice, ID Resseguro e ID Endosso. 

Após a Plataforma verificar que as informações estão devidamente preenchidas e 

corretas, o registro é efetivado e atribui-se um código alfanumérico único e exclusivo, 

chamado de ID CSD. 

Além do ID CSD, que é gerado pela CSD BR, disponibilizamos a opção de o Participante 

informar os campos ID Apólice, ID Resseguro e/ou ID Endosso, o que gera consistência 

entre os IDs registrados nos sistemas internos das Seguradoras com os gerados pela 

Plataforma da CSD BR. 

Esses IDs são de preenchimento opcional, porém quando preenchidos, a Plataforma 

também garante a unicidade de cada um deles. Caso o Participante não informe esses 

IDs, a Plataforma da CSD BR gera um UUID ('hash') para popular esses campos. Dessa 

forma, o Participante tem duas formas de identificar a Apólice, Resseguro, Endosso ou 

Operação. 

 

 

3.3 REGISTRO DE EMISSÃO DE APÓLICE 
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O registro da apólice de seguro garantia deve ser realizado pelo Participante, no Módulo 

de Registro de Operações SUSEP, com defasagem máxima de dois dias úteis a contar 

da emissão da apólice. Caso a defasagem seja superior a dois dias úteis, o registro será 

efetuado com sucesso, porém será objeto de análise no processo de monitoramento de 

Operações na Plataforma, conforme descrito no item 5.1, abaixo. 

Na emissão da apólice é possível fazer a distinção entre o Tipo de Emissão que a apólice 

se enquadra: Diretas, Cedidas ou Aceitas. Se a apólice for emitida com o tipo “cedido”, 

os dados de cosseguro se tornam obrigatórios para a completude do cadastro, caso a 

apólice seja emitida com o tipo “aceito”, os campos da seguradora líder se tornam 

obrigatórios para a completude do cadastro. 

Dentre os campos de preenchimento do registro de apólice de seguro, consta o campo 

ID Apólice, código que pode ser informado pelo Participante para identificação da apólice 

dentro da Plataforma. 

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado o ID CSD. Caso haja algum 

erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é 

rejeitado e, então, o código alfanumérico do registro da apólice não é gerado, e os devidos 

erros são explicitados para o Usuário. 

 

3.4 REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICE 

O registro do endosso de apólice é uma funcionalidade que permite ao Participante 

alterar, incluir ou cancelar dados e condições de uma apólice ou de endossos emitidos 

anteriormente. Para realizar a emissão de um endosso na Plataforma, obrigatoriamente, 

o Participante já deve ter realizado o registro de emissão da apólice objeto do endosso. 

Somente após isto, o endosso poderá ser registrado, mediante a informação do ID Apólice 

no qual o endosso está sendo registrado. 

Dentre os campos de preenchimento do registro de endosso de apólice de seguro, 

constam os campos ID Endosso e Número do Endosso, sendo o ID Endosso um campo 
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opcional responsável pela identificação do endosso na Plataforma. O Número do 

Endosso é um campo obrigatório, que também tem a função de identificação, porém de 

modo a denotar a sequencialidade dos endossos registrados, devendo este campo ser 

sequencial com base nos endossos já registrados. 

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado um ID CSD. Assim como 

no registro de apólice, caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais 

informados pelo Participante, o processo é rejeitado e, então, o ID CSD não é gerado, e 

os devidos erros são explicitados ao Usuário. 

 

3.4.1 TIPOS DE ENDOSSO 
No registro de endosso é possível realizar o registro de inclusão, alteração e exclusão de 

dados relativos às apólices e endossos previamente emitidos, de modo que qualquer 

informação da apólice ou endosso possa ser objeto de um endosso. Os tipos de endossos 

disponíveis para registro estão descritos abaixo: 

• Endosso sem movimentação de prêmio; 

• Endosso de cobrança adicional de prêmio;  

• Endosso de restituição de prêmio. 

• Endosso de cancelamento de apólice com restituição de prêmio;  

• Endosso de cancelamento de endosso com restituição de prêmio; 

• Endosso de cancelamento de apólice sem restituição de prêmio; e 

• Endosso de cancelamento de endosso sem restituição de prêmio. 

3.5 REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO 

O registro de contrato de resseguro compreende a informações relativas à identificação 

do contrato de resseguro, sua vigência, o tipo e modalidade de contrato, assim como a 

identificação das cessionárias e das apólices cobertas pelo contrato de resseguro. Além 
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destas informações, também são necessárias as informações de limite máximo de 

retenção das cedentes e os percentuais de participação das cessionárias. 

Dentre os campos de preenchimento do registro de contrato de resseguro, consta o 

campo ID Resseguro, código que pode ser informado pelo Participante que será utilizado 

para identificação do contrato de resseguro dentro da Plataforma. 

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será o ID CSD. Caso haja algum erro 

nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é rejeitado 

e, então, o ID CSD não é gerado, e os devidos erros são explicitados para o Usuário 

 

3.6 REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO 

O registro do endosso de contrato de resseguro é uma Operação que permite ao 

Participante alterar, incluir ou cancelar dados e condições de uma apólice ou de endossos 

emitidos anteriormente. Para realizar a emissão de um endosso na Plataforma, 

obrigatoriamente o Participante deve ter realizado o registro do contrato de resseguro 

objeto do endosso. Somente após isto, o endosso poderá ser registrado, mediante a 

informação do ID Resseguro o qual o endosso está sendo registrado. 

Dentre os campos de preenchimento do registro de endosso de apólice de seguro, 

constam os campos ID Endosso e Número do Endosso, sendo o ID Endosso um campo 

opcional responsável pela identificação do endosso na plataforma. O Número do Endosso 

é um campo obrigatório que também tem a função de identificação, porém de modo a 

denotar a sequencialidade dos endossos registrados, devendo este campo ser sequencial 

com base nos endossos já registrados. 

Ao concluir o processo de registro com sucesso, será gerado o ID CSD. Caso haja algum 

erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, o processo é 

rejeitado e, então, ID CSD não é gerado, e os devidos erros são explicitados ao Usuário. 
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4. LANÇAMENTO DE OPERAÇÕES 
Toda e qualquer ação sobre uma apólice, contrato de resseguro ou endosso é 

interpretada pela Plataforma como uma Operação. Uma Operação representa um evento 

ou uma movimentação em decorrência da apólice, a qual é efetuada por meio de 

Comandos executados pelo Participante no Módulo de Registro de Operações SUSEP. 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES 

As Operações são identificados a partir de IDs que garantem sua unicidade na 

Plataforma. O ID CSD Operação é gerado para todas as Operações realizadas na 

Plataforma da CSD BR.  

Além do ID CSD Operação gerado, disponibilizamos a opção de o Participante informar 

o campo ID Operação, que gera consistência entre os IDs presentes nos sistemas 

internos das Seguradoras com os utilizados na Plataforma da CSD BR.  

Esse ID é de preenchimento opcional e deve ser único. Caso o Participante não o informe, 

a Plataforma da CSD BR gera um UUID ('hash') para esse campo. 
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4.2 OPERAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

O registro de uma Operação de liquidação permite ao Participante cadastrar informações 

referentes a liquidação de prêmios de seguro, restituição de prêmios de seguro, custo de 

aquisição, prêmios de resseguro e comissão de resseguro. 

Ao concluir o processo de registro de uma operação de liquidação, será gerado um código 

alfanumérico (UUID), sendo ele único e exclusivo, definido por ID CSD Operação. Além 

desse ID, também será disponibilizado o ID Operação, que pode ser informado pelo 

Participante ou gerado pela Plataforma, e é o ID responsável pela identificação da 

Operação na Plataforma.  

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, 

o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário. 

4.2.1 PRÊMIO DE SEGURO 
A liquidação de prêmio de seguro é a Operação na qual o Participante informa os dados 

relativos à liquidação da(s) parcela(s) de prêmio da apólice ou endosso. Para efetuar o 

registro da operação, o Participante deve, obrigatoriamente, identificar o ID da apólice e 

quando aplicável, o Número do Endosso. Também é necessário indicar o número da 

parcela no qual a operação de liquidação será efetuada, seguindo a sequência correta 

das parcelas. 

A(s) parcela(s) de prêmio de uma apólice ou endosso são sempre registradas com o 

status “aberta”. A Operação de liquidação de prêmio de uma parcela resulta na mudança 

do status da parcela, que assume o status “paga”. 

4.2.2 CUSTO DE AQUISIÇÃO 
A Operação de liquidação de custo de aquisição permite ao Participante informar os 

dados referentes aos custos de aquisição a serem diferidos. O Participante deve, 

obrigatoriamente, identificar o ID da apólice e quando aplicável, o Número do Endosso, 

para efetuar o registro da Operação. 

4.2.3 RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO 
A Operação de liquidação de restituição de prêmio permite ao Participante informar a 

restituição de um prêmio de seguro. Nesta Operação, o Participante deve indicar o 

endosso associado no qual foi informado uma restituição de prêmio. O Participante deve, 
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obrigatoriamente, identificar o ID da apólice e quando aplicável, o Número do Endosso, 

para efetuar o registro da Operação. 

4.2.4 PRÊMIO DE RESSEGURO 
A Operação de liquidação de prêmio de resseguro é a Operação na qual o Participante 

informa os dados relativos aos prêmios de contratos de resseguros proporcionais, não 

proporcionais e facultativos. O Participante deve, obrigatoriamente, identificar o ID 

Resseguro, o Código da Resseguradora e quando aplicável, o Número do Endosso, para 

efetuar o registro da Operação. 

4.2.5 COMISSÃO DE RESSEGURO 
A Operação de liquidação de comissão de resseguro é a Operação na qual o Participante 

informa os dados relativos às comissões oriundas de movimentações de resseguro. O 

Participante deve, obrigatoriamente, identificar o ID Resseguro, o Código da 

Resseguradora e quando aplicável, o Número do Endosso, para efetuar o registro da 

Operação. 

4.3 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DE SINISTRO 

No registro de movimentações de sinistros o Participante poderá informar todas as 

movimentações e Operações relacionadas a ocorrência de sinistros. Os tipos de 

movimento registrados pela Plataforma são:  

• Aviso;  

• Reavaliação;  

• Cancelamento;  

• Reabertura;  

• Liquidação Parcial;  

• Liquidação Final;  

• Baixa de Redutor.  

 

E os tipos de Operações registrados são:  

• Indenização de Sinistro;  

• Despesa com Sinistro;  
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• Honorários; Despesa com Salvados;  

• Salvados; Despesa com Ressarcimento;  

• Ressarcimento;  

• Depósitos Judiciais. 

Para realizar uma Operação de movimentação de sinistro, obrigatoriamente o 

Participante deverá identificar o sinistro por meio do ID Sinistro e informar o ID da Apólice 

ou ID Resseguro vinculado a operação. O Participante também deverá atualizar o status 

do sinistro em toda Operação efetuada. 

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de movimentação de sinistro, será 

gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação 

que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que é o ID 

responsável pela identificação da Operação na plataforma.  

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, 

o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário. 

4.4 OPERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIOS DE 
RESSEGURO 

A Operação de movimentação de prêmios de resseguro tem a função de atrelar a um 

contrato de Resseguro às movimentações de prêmios oriundas destes contratos para 

futuras liquidações. O Participante deve, obrigatoriamente, identificar o contrato de 

resseguro e a resseguradora, assim como a data de emissão da movimentação, o valor 

do movimento e o tipo de prêmio emitido. 

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de movimentação de prêmio de 

resseguro, será gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado 

o ID Operação que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que 

é o ID responsável pela identificação da operação na plataforma.  

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, 

o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário. 

4.5 OPERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESSEGURO 
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A prestação de contas é uma funcionalidade da Plataforma que permite ao Participante 

realizar o informe de valores referentes aos contratos de resseguro. O Participante deve, 

obrigatoriamente, identificar o contrato de resseguro e a resseguradora, e então, indicar 

o valor do prêmio do resseguro a repassar às resseguradoras ou o valor do recebível de 

sinistro a receber. Outros valores e despesas também podem ser informados nessa 

Operação. 

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de prestação de contas, será gerado 

o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que 

pode ser informado pelo Participante ou gerado pela plataforma, que é o ID responsável 

pela identificação da Operação na plataforma.  

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, 

o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário. 

4.6 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRAS 

A Operação de transferência de carteiras é uma funcionalidade que tem a função de dar 

baixa em uma apólice, contrato de resseguro ou endosso, de modo a garantir a existência 

da informação no contexto do Participante, que houve uma transferência de carteira, e 

que a apólice, contrato de resseguro ou endosso estão inclusos nessa transferência. 

Ao concluir o processo de registro de uma operação de transferência de carteira, será 

gerado o ID CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação 

que pode ser informado pelo Participante ou gerado pela plataforma, que é o ID 

responsável pela identificação da Operação na Plataforma.  

Caso haja algum erro nos dados obrigatórios ou opcionais informados pelo Participante, 

o processo é rejeitado e os devidos erros são explicitados para o Usuário. 

Após a finalização da Operação, o status da apólice, endosso ou contrato de resseguro 

serão alterados para “cedido”, garantindo assim que a Operação foi realizada com 

sucesso, e a baixa foi realizada. 
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4.7 OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO 

A Operação de bloqueio e desbloqueio é uma funcionalidade que garante ao Participante 

o informe de possíveis bloqueios e desbloqueios judiciais e por constituição de Ônus e 

Gravames em uma dada apólice, contrato de resseguro ou endosso, refletindo na 

Plataforma o estado real que eles se encontraram. 

Após a finalização da Operação, o status da apólice, contrato de resseguro ou endosso 

serão alterados para “bloqueado” quando é realizada uma Operação de “bloqueio” e 

retornando para “registrado” quando realizada uma Operação de “desbloqueio”, 

garantindo assim que a Operação foi realizada com sucesso. 

 

4.8 OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO 

A Operação de cancelamento de Operações é uma funcionalidade que possibilita ao 

Participante a correção de erros operacionais relativos às Operações finalizadas na 

Plataforma. Através dessa Operação, o Participante pode realizar o cancelamento de 

uma Operação e, se necessário, realizar o reenvio da Operação com os dados corretos. 

As Operações que podem ser canceladas são: Operações de liquidação; movimentação 

de sinistros; movimentações de prêmios de resseguro; prestação de contas de resseguro. 

Na Operação de cancelamento, o Participante deve, obrigatoriamente, informar o ID 

Apólice ou ID Resseguro no qual a Operação original incidiu e preencher o campo ID 

Operação Associada. Esse campo deve ser preenchido com o ID Operação gerado na 

Operação original a ser cancelada.   

Ao concluir o processo de registro de uma Operação de cancelamento, será gerado o ID 
CSD Operação. Além desse ID, também será disponibilizado o ID Operação que pode 

ser informado pelo Participante ou gerado pela Plataforma, que é o ID responsável pela 

identificação da Operação na Plataforma. 

Todas as Operações após serem executadas e finalizadas na Plataforma são 

gerenciadas através de um status interno e individual que garante a validade ou não da 
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Operação. Ao registrar uma Operação de cancelamento de Operações, é refletido no 

status da Operação objeto do cancelamento a alteração do status para “cancelado”, 

garantindo assim a finalização e baixa da Operação original na Plataforma. 

 

 

4.9 OPERAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS 

A retificação de apólices, endossos e contratos de resseguro é uma função que permite 

a correção de erros operacionais derivados de um registro com dados errados ou com 

dados incompletos. Qualquer informação da apólice, endosso e contrato de resseguro 

poderá ser retificada, exceto: o “Tipo de Movimento”, “ID Apólice”, "ID Endosso", “Número 

Endosso” e o “ID Resseguro”. Também não é possível retificar parcelas que foram 

previamente pagas. 

As retificações de registros com status “registrado” serão objeto de análise no processo 

de monitoramento de Operações e somente será possível retificar apólices, contratos de 

resseguro e endossos com status “registrado” e que estejam dentro da vigência 

estabelecida nos dados da cadastrais. 

4.10 OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE REGISTROS 

A exclusão de registros é uma funcionalidade que possibilita ao Usuário excluir o registro 

de apólices, contratos de resseguros e endossos, efetuando a baixa na Plataforma. Neste 

caso, o histórico das Operações fica disponível para consulta.  

Após uma exclusão na Plataforma, é possível realizar o envio do registro novamente, 

utilizando os mesmos ID Apólice, ID Endosso e ID Resseguro, e é gerado um novo ID 

CSD pela Plataforma. 

Somente poderão ser excluídos os registros de apólice, endosso e contrato de resseguro 

que estejam com status igual a “registrado”, os demais status tornam a Operação 

impossibilitada de ocorrer na Plataforma. 
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Após a finalização da exclusão, o status da apólice, endosso e contrato de resseguro 

serão alterados para “excluído”, garantindo assim que a Operação de exclusão foi 

finalizada com sucesso. 

 

5. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA 
5.1 MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES 

O processo de monitoramento das Operações na Plataforma tem como objetivos: (i) 

assegurar a qualidade das informações registradas pelos Participantes; e (ii) identificar 

comportamentos atípicos nas Operações comandadas pelos Participantes. 

O monitoramento é realizado diariamente pela Diretoria de Fiscalização e Supervisão da 

CSD BR, por meio da análise de todas as Operações cursadas na Plataforma. A análise 

das Operações é baseada em quatro pilares:  

● Oscilação Comportamental: mudança no padrão das Operações dos 

Participantes em se tratando de quantidade de transações registradas, volumes 

financeiros, frequência e modalidade; 

● Utilização da Plataforma: uso atípico do mecanismo de retificação de dados 

cadastrais das apólices e endossos; 

● Regulatório: caso o registro tenha data de emissão/movimentação com 

defasagem superior a dois dias úteis, este será automaticamente elencado para 

análise; e 

● Fiscalização: operações realizadas em duplicidade ou de caráter suspeito serão 

objeto de análise. 

Ao classificar uma Operação como “atípica”, a Diretoria de Fiscalização e Supervisão da 

CSD BR, nos termos do Regulamento Operações SUSEP, poderá solicitar informações 

e/ou documentos ao Participante, relativamente à Operação. 
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5.2 RELATÓRIOS 

A Plataforma disponibiliza relatórios diários aos Participantes para controle gerencial dos 

seguros registrados no Módulo de Registro de Operações SUSEP. Estes relatórios estão 

disponíveis para download na Plataforma e podem ser solicitados a qualquer momento 

pelo Participante. 

Os relatórios estão descritos a seguir: 

Relatório – Posição Simplificado Seguros: contém as informações cadastrais de todas 

as apólices, todos os endossos e todos os contratos de resseguros registrados pelo 

Participante. Este relatório retorna, em formato CSV, de forma gerencial, o descritivo geral 

das posições dos registros, não contendo, por exemplo, informações das partes 

envolvidas. 

Relatório – Movimentação Seguros: contém todas as operações de liquidação, 

movimentações de sinistros, movimentação de prêmios de resseguro e prestação de 

contas de resseguros. Este relatório retorna, em formato CSV, de forma gerencial, todos 

os dados relativos às Operações comandadas pelo Participante e finalizadas na 

Plataforma. 

Relatório – Posição Completo Seguros: contém todas as informações cadastrais de 

todas as apólices, endossos e contratos de resseguros registrados pelo Participante. Este 

relatório retorna, em formato JSON, de forma analítica, todos os dados relativos à apólice, 

ao endosso e ao contrato de resseguro. 

5.3 CONCILIAÇÃO 

A Plataforma disponibiliza relatórios diários com as informações de registros de 

Operações realizados para viabilizar a conciliação pelo Participante. A confirmação da 

conciliação deverá ser feita, no mínimo mensalmente, na Plataforma, pelo Participante. 

Caso seja encontrado algum erro, a CSD BR receberá as informações sobre os eventuais 

erros e o Participante deverá corrigir a(s) divergência(s). 

5.4 FORMAS DE ENVIO DE DADOS 

A Plataforma disponibiliza aos Participantes diversas formas de comunicação com o 

Módulo de Registro de Operações SUSEP, podendo ser feito o envio dos dados de 
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registro de apólice, contratos de resseguro, endossos, retificação, exclusão, liquidações, 

movimentações de sinistro, movimentações de prêmios de resseguro e prestação de 

contas de resseguro da forma: 

5.4.1 INSERÇÃO MANUAL VIA INTERFACE GRÁFICA NA PLATAFORMA 
Através deste método é possível realizar o envio dos dados através do preenchimento 

dos formulários de registro disponibilizados na plataforma:  

  

5.4.2 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA UPLOAD NA PLATAFORMA. 
Através deste método é possível realizar o envio dos dados de Registro e das Operações 

em um arquivo contendo os dados estruturados como definido no item 6, sendo o envio 

realizado via acesso à Plataforma: 
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5.4.3 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO VIA SFTP 
Através deste método é possível realizar o envio dos dados de registro das Operações 

em um arquivo contendo os dados estruturados como definido no item 6, abaixo, abaixo, 

sendo o envio realizado via protocolo SFTP entre o Participante e a Plataforma: 

 

5.4.4 COMUNICAÇÃO VIA API 
Através deste método é possível realizar o envio dos dados de Registro e das Operações 

via interface de comunicação com a API disponibilizada pela CSD BR para input dos 

dados estruturados como definido no item 6. 

6. INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA 
PLATAFORMA 

Esta seção contempla as informações solicitadas pela plataforma para o registro das 

apólices, contratos de resseguro e endossos e no lançamento das Operações.  

6.1 REGISTRO DE EMISSÃO DE APÓLICES 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Apólices e 

Retificação de Apólices na Plataforma. 
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Registro de Apólice de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

tipo_movimento “seguro-registro” Obrigatório. 

Tipo de Movimentação: 
Registro de Apólices; 
Retificação de Registro 
de Apólices. 

  

tipo_if “seguro-garantia” Obrigatório Tipo de Seguro: Seguro 
Garantia. - 

tipo_emissao 
"direto" 
"cedido" 
"aceito" 

Obrigatório Tipo de Emissão: Direto; 
Cedido; Aceito. - 

codigo_susep - Obrigatório Código da sociedade 
seguradora na SUSEP. - 

codigo_filial - Opcional 
Código identificador da 
filial/sucursal de 
emissão da Apólice. 

- 

uf_filial ANEXO A Opcional UF da filial/sucursal.   

codigo_grupo_ramo - Obrigatório Grupo-Ramo de 
Emissão. - 

codigo_ramo - Obrigatório Ramo de Emissão. - 

codigo_apolice - Obrigatório 
Código de identificação 
da Apólice. (Número 
SUSEP) 

- 

id_apolice - Opcional 

Código único que 
identifica a Apólice. Será 
utilizado para 
identificação da apólice 
na Registradora. 

Deve ser único por 
Participante. 

codigo_proposta - Obrigatório Identificação da 
Proposta  - 

data_proposta “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data da proposta da 
Apólice.  - 

data_assinatura “AAAA-MM-DD” Opcional Data da Assinatura.  

data_protocolo “AAAA-MM-DD” Opcional Data do Protocolo.  

data_emissao “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de emissão da 
Apólice.  - 

data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de início de 
vigência da Apólice.  - 

data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de término de 
vigência da Apólice.  - 

limite_maximo_garanti
a - Obrigatório Valor máximo de 

responsabilidade - 
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Registro de Apólice de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
assumida pela 
Seguradora.  

percentual_retido - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Cedido”. 

Percentual de 
cosseguro retido 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Cedido". 

codigo_susep_lider - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Aceito”. 

Código SUSEP da 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

razao_social_lider - Opcional Razão Social da 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

id_apolice_lider - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Aceito”. 

Código de Identificação 
da Apólice na 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

id_endosso_lider - Opcional 
Código de Identificação 
do Endosso na 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

codigo_susep_cedent
e  

Obrigatório quando a 
Apólice for originada 

de uma 
Transferência de 

Carteira. 

Código SUSEP da 
Seguradora Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando a 
Apólice for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

razao_social_cedente  Opcional Razão Social da 
Seguradora Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando a 
Apólice for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

id_apolice_cedente  

Obrigatório quando o 
campo “Código 

SUSEP Cedente” for 
preenchido. 

Código de Identificação 
da Apólice na 
Seguradora Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando a 
Apólice for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

segurados[].document
o - Obrigatório 

Documento de 
identificação do 
Segurado. 

- 

segurados[].natureza “PF” “PJ” “NA” Obrigatório 

Tipo de Natureza do 
Segurado. Lista de 
Domínio: Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; Não 

- 
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Registro de Apólice de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Aplicável (documento 
estrangeiro). 

segurados[].nome - Obrigatório Nome ou Razão Social 
do Segurado. - 

segurados[].cep - Opcional Código de 
Endereçamento Postal. - 

segurados[].logradour
o - 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Logradouro. - 

segurados[].numero - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].complem
ento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].bairro - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].cidade - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].estado ANEXO A 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].pais - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].docume
nto - Opcional 

Documento de 
identificação do 
Beneficiário.  

- 

beneficiarios[].naturez
a “PF” “PJ” “NA” 

Obrigatório quando o 
campo “Documento 
do Beneficiário” for 

preenchido. 

Tipo de Natureza do 
Beneficiário. Lista de 
Domínio: Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; Não 
Aplicável (documento 
estrangeiro). 

- 

beneficiarios[].nome - 

Obrigatório quando o 
campo “Documento 
do Beneficiário” for 

preenchido. 

Nome ou Razão Social 
do Beneficiário. - 

beneficiarios[].cep - Opcional Código de 
Endereçamento Postal.  

beneficiarios[].logrado
uro - 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 
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Registro de Apólice de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

beneficiarios[].numero - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].comple
mento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].bairro - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].cidade - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. Deve 
ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].estado ANEXO A 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].pais  
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].document
o  Obrigatório 

Documento de 
identificação do 
Tomador. 

 

tomadores[].natureza “PF” “PJ” “NA” Obrigatório 

Tipo de natureza do 
Tomador. Lista de 
Domínio: Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; Não 
Aplicável (documento 
estrangeiro). 

 

tomadores[].nome - Obrigatório Nome ou Razão Social 
do Tomador. - 

tomadores[].cep - Opcional Código de 
Endereçamento Postal.  

tomadores[].logradour
o - 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].numero - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido.  

tomadores[].complem
ento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 
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Registro de Apólice de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

tomadores[].bairro - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].cidade - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadoesr[].estado ANEXO A 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].pais  
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].tipo 

"corretor" 
"representante" 

"estipulante" 
"correspondente" 
"agente" "outro" 

Obrigatório 

Tipo de Intermediário. 
Lista de Domínio: 
Corretor; Representante 
de Seguros; Estipulante; 
Correspondente de 
Microsseguros; Agente 
de Seguros; Outros 

- 

intermediarios[].docu
mento  Obrigatório 

Documento de 
Identificação do 
Intermediário. Lista de 
Domínio: Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; Não 
Aplicável (documento 
estrangeiro). 

- 

intermediarios[].codigo - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo do 

Intermediário” for 
preenchido com 

“Corretor”. 

Código SUSEP do 
Intermediário - 

intermediarios[].nome - Obrigatório Nome do Intermediário  

intermediarios[].nature
za “PF” ”PJ” “NA” Obrigatório 

Tipo de Natureza do 
Intermediário. Lista de 
Domínio: Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; Não 
Aplicável (documento 
estrangeiro). 

 

intermediarios[].email - Opcional Email do Intermediário.  

intermediarios[].moed
a_emissao ANEXO B Obrigatório 

Moeda de Emissão da 
Comissão do 
Intermediário. 

 

intermediarios[].valor_
comissao - Obrigatório 

Valor da comissão do 
Intermediário na moeda 
de emissão. 

- 

intermediarios[].valor_
comissao_real  

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” 

Valor da comissão do 
Intermediário em reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
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Emissão" for 
diferente de "BRL". 

intermediarios[].cep - Opcional Código de 
Endereçamento Postal.  

intermediarios[].lograd
ouro - 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].numer
o - 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].compl
emento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].bairro - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].cidade - 
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].estad
o ANEXO A 

Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 

preenchido. 
Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].pais  
Obrigatório quando o 

campo “CEP” for 
preenchido. 

País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

objetos[].codigo - Obrigatório Código de Identificação 
do Objeto Segurado. - 

objetos[].tipo 

“contrato” 
“processo 

administrativo” 
“processo judicial” 

“outros” 

Obrigatório 

Tipo do Objeto 
Segurado. 
Lista de Domínio: 
Contrato; Processo 
Administrativo; Processo 
Judicial; Outros. 

- 

objetos[].descricao - Obrigatório Descrição do Objeto 
Segurado. - 

objetos[].moeda_emis
sao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão do 

Objeto Segurado  

objetos[].valor - Obrigatório 
Valor do Objeto 
Segurado na moeda de 
emissão.  

- 

objetos[].valor_real - 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL". 

Valor do Objeto 
segurado em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 
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objetos[].data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Data de Início de 
Vigência do Objeto 
Segurado.  

- 

objetos[].data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Datas de Término de 
Vigência do Objeto 
Segurado.  

- 

objetos[].coberturas[].
codigo - Opcional Código de Identificação 

da Cobertura - 

objetos[].coberturas[].
nome 

"licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliario" 
"financeira" 

"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Obrigatório 

Nome da Cobertura. 
Lista de Domínio: 
Seguro Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia para 
Fornecimento; Seguro 
Garantia para Prestação 
de Serviço; Seguro 
Garantia de Retenção 
de Pagamentos; Seguro 
Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; Seguro 
Garantia de Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia Judicial 
para Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; Seguro 
Garantia Aduaneiro; 
Seguro Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; Outras. 

- 

objetos[].coberturas[].
outras_nome - 

Obrigatório quando o 
campo "Nome da 

Cobertura" for 
preenchido com 

"outro". 

Identificação de outras 
Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Nome da 
Cobertura” for 
preenchido com 
“outro”. 

objetos[].coberturas[].
codigo_grupo “07” Obrigatório 

Código do Grupo. Lista 
de Domínio: 07 – Riscos 

Financeiros 
- 

objetos[].coberturas[].
codigo_ramo 

“75” 
“76” Obrigatório 

Código do Ramo. Lista 
de Domínio: 75 – Setor 

Público; 76 – Setor 
Privado. 

- 

objetos[].coberturas[].
numero_processo - Obrigatório 

Número do processo 
administrativo referente 

a cobertura. 
- 
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objetos[].coberturas[].li
mite_maximo_indeniz
acao 

- Obrigatório 
Limite máximo de 

indenização da 
cobertura. 

- 

objetos[].coberturas[].
data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório 

Data de início de 
vigência da cobertura 

contratada. 
- 

objetos[].coberturas[].
data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de fim de vigência 

da cobertura contratada. - 

objetos[].coberturas[].
data_emissao_premio “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de Emissão do 

Movimento do Prêmio. - 

objetos[].coberturas[].
moeda_emissao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão.  

objetos[].coberturas[].
valor_premio - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Direto” ou “Cedido” 

Valor do Prêmio (Direto) 
aberto por Cobertura 

contratada na moeda de 
emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Tipo de 
Emissão” for 
preenchido com 
“Direto” ou 
“Cedido” 

objetos[].coberturas[].
valor_premio_real - 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL". 

Valor do Prêmio (Direto) 
aberto por Cobertura 
contratada em Reais 

(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

objetos[].coberturas[].
custo - Opcional 

Valor do Custo de 
Aquisição Diferido pela 
Vigência do Risco na 
moeda de emissão. 

- 

objetos[].coberturas[].
custo_real - 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL" e o campo 

“Custo de Aquisição 
Diferido” for 
preenchido. 

Valor do Custo de 
Aquisição Diferido pela 
Vigência do Risco em 

Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e 
o campo “Custo de 
Aquisição 
Diferido” for 
preenchido. 

objetos[].coberturas[].
premio_cosseguro - 

Obrigatório quando o 
campo "Tipo de 

Emissão" for 
preenchido com 

"Cedido" ou 
"Aceito". 

Valor do Prêmio 
Cosseguro (Cedido ou 

Aceito) aberto por Ramo 
na moeda de emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido" ou 
"Aceito". 

objetos[].coberturas[].
premio_cosseguro_re
al 

- 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL" e o campo 
“Valor do Prêmio de 

Cosseguro” for 
preenchido. 

Valor do Prêmio 
Cosseguro (Cedido ou 

Aceito) aberto por Ramo 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e 
o campo “Valor do 
Prêmio de 
Cosseguro” for 
preenchido. 
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objetos[].coberturas[].
comissao_cosseguro - Opcional. 

Valor do Comissão de 
Cosseguro aberto por 
Ramo na moeda de 
emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido" e 
"Aceito". 

objetos[].coberturas[].
comissao_cosseguro_
real 

- 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL" e o campo 
“Valor da Comissão 
de Cosseguro” for 

preenchido. 

Valor do Comissão de 
Cosseguro aberto por 
Ramo em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e 
o campo “Valor da 
Comissão de 
Cosseguro” for 
preenchido. 

objetos[].coberturas[].i
of - Opcional. Valor do IOF aberto por 

Ramo.  

premio[].data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de Início de 
Vigência do Prêmios. - 

premio[].data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório Datas de Término de 
Vigência do Prêmio. - 

premio[].moeda_emis
sao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão.  - 

premio[].valor_total - Obrigatório 
Valor Total do Prêmio 
Comercial na moeda de 
emissão. 

 

premio[].valor_total_re
al - 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL". 

Valor Total do Prêmio 
Comercial em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
quando o campo 
"Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

premio[].adicional_frac
ionamento - Opcional 

Valor do Adicional de 
Fracionamento na 
moeda de emissão. 

 

premio[].adicional_frac
ionamento_real  

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL" e o campo 

“Adicional de 
Fracionamento” for 

preenchido. 

Valor do Adicional de 
Fracionamento em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e 
o campo “Adicional 
de Fracionamento” 
for preenchido. 

premio[].custo_aquisic
ao_total - Opcional. 

Valor Total do Custo de 
Aquisição na moeda de 
emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Valor do 
Custo de 
Aquisição 
Diferido” por 
cobertura for 
preenchido. 

premio[].custo_aquisic
ao_total_real - 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 

Valor Total do Custo de 
Aquisição em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
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de "BRL" e o campo 

“Valor Total do 
Custo de Aquisição” 

for preenchido. 

Emissão" for 
diferente de "BRL" e 
o campo “Valor 
Total do Custo de 
Aquisição” for 
preenchido. 

premio[].iof - Opcional Valor do IOF. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “IOF” aberto 
por cobertura for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].indice_atualizac
ao 

- Opcional Índice de Atualização 
dos Valores da Apólice. - 

premio[].forma_pagam
ento[].periodicidade_a
tualizacao 

- Opcional Periodicidade de 
Atualização. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Índice de 
Atualização” for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].periodicidade_u
nidade 

“D” “M” “A” 

Obrigatório quando o 
campo 

“Periodicidade de 
Atualização” for 

preenchido. 

Unidade de Tempo. 
Lista de Domínio: Dia, 
Mês, Ano. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Índice de 
Atualização” for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].moeda_emissa
o 

ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão. - 

premio[].forma_pagam
ento[].numero_parcela
s 

- Obrigatório 
Quantidade de parcelas 
para pagamento do 
prêmio. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].moed
a_emissao 

ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão da 
Parcela de Prêmio.  

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].valor - Obrigatório 

Valor de cada Parcela 
Comercial na moeda de 
emissão. 

- 

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].valor
_real 

- 

Obrigatório quando o 
campo "Moeda de 

Emissão" for diferente 
de "BRL" 

Valor de cada Parcela 
Comercial em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

premio[].forma_pagam
ento[]parcelas[].data_
vencimento 

“AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de Vencimento de 
cada Parcela. - 

cosseguros[].codigo - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Cedido”. 

Código da 
Cosseguradora. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

cosseguros[].nome - Opcional Razão Social da 
Cosseguradora 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Codigo da 
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Cosseguradora" for 
preenchido. 

cosseguros[].percentu
al_cedido - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 

Emissão” for 
preenchido com 

“Cedido”. 

Percentual Cedido. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

cosseguros[].valor_pr
emio - Opcional Valor do prêmio de 

Cosseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

contragarantia[].identif
icacao -- Opcional 

Identificação do contrato 
de contragarantia 
(CCG). 

 

contragarantia[].data_i
nicio - Opcional Data de Início de 

Vigência do CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].data_t
ermino - Opcional Data de término de 

Vigência do CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].limite
_aprovado - Opcional Limite aprovado para o 

tomador no CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].numer
o_item - Opcional Número do item dado 

em garantia 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].descri
cao_item - Opcional Descrição do item dado 

em garantia 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].valor_
item - Opcional Valor do item dado em 

garantia. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
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Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].codig
o_registro - Opcional Código de identificação 

do Registro 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].inform
acoes_adicionais - Opcional 

Descrição da 
Registradora 
responsável pelo 
registro do item 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es [].documento - Opcional Documento do Fiador 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es [].natureza “PF” “PJ” “NA” 

Obrigatório quando o 
campo “Documento 
Fiador” for 
preenchido. 

Natureza do Fiador. 
Lista de Domínio: 
Pessoa Física; Pessoa 
Jurídica; Não Aplicável 
(documento 
estrangeiro). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es [] nome - Opcional Nome do Fiador 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es [].nome_conjuge - Opcional Nome do Cônjuge 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es 
[].documento_conjuge 

- Opcional Documento do Cônjuge 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es[].natureza_conjuge “PF” Opcional 

Natureza do Cônjuge. 
Lista de Domínio: 
Pessoa Física. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo 
"Identificação do 
Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 
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6.2 REGISTRO DE ENDOSSO DE APÓLICES 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Endossos e 

Retificação de Endossos na Plataforma. 

Registro de Endosso de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

tipo_movimento "seguro-endosso" Obrigatório Tipo de Movimento  

tipo_endosso 

‘sem-movimentacao-
premio' 'cobranca-
adicional-premio' 

'restituicao-premio' 
 'cancelamento-apolice-

restituicao-premio' 
 'cancelamento-

endosso-restituicao-
premio' 

 'cancelamento-apolice-
sem-restituicao-premio' 

 'cancelamento-
endosso-sem-

restituicao-premio'  

Obrigatório 

Tipo de Endosso. 
Lista de Domínio: 
Endosso sem 
movimentação de 
prêmio; Endosso de 
cobrança adicional 
de prêmio; Endosso 
de restituição de 
prêmio; 
Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio; 
Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio; 
Cancelamento de 
Apólice sem 
restituição de 
prêmio; 
Cancelamento de 
Endosso sem 
restituição de 
prêmio, 

- 

id_csd - Opcional. 

Código de 
Identificação da 
Apólice (uuid gerado 
pela Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 

• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 

id_apolice - Opcional.  
Código de 
Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 

numero_endosso - Obrigatório.  Número sequencial 
do Endosso. 

Deve seguir uma 
sequência com base 
nos Endossos já 
registrados. 
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id_endosso - Opcional 

Código único que 
identifica o Endosso. 
Pode ser utilizado 
como identificador 
do Endosso na 
Registradora. 

Deve ser único por 
Participante. 

numero_endosso_ass
ociado - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Cancelamento de 
Endosso com 
Restituição de 
Prêmio” ou 
“Cancelamento de 
Endosso sem 
Restituição de 
Prêmio” ou 
“Reativação de 
Endosso”. 

Identificação do 
Número Sequencial 
do Endosso no qual 
a operação está 
vinculada. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Cancelamento de 
Endosso com 
Restituição de 
Prêmio” ou 
“Cancelamento de 
Endosso sem 
Restituição de 
Prêmio” ou 
“Reativação de 
Endosso”. 

data_emissao “AAAA-MM-DD” Obrigatório. 
Data de Emissão do 
Endosso - 

descricao - Obrigatório 
Descrição do 
Endosso. - 

restituicao_valor - 

Obrigatório quando o 
campo "Tipo de 
endosso" for 
preenchido com: 
"Endosso de 
restituição de 
prêmio"; 
"Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio"; 

"Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio". 

Valor Total do 
Prêmio restituído. 

Deve ser preenchido 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
endosso" for 
preenchido com: 
"Endosso de 
restituição de 
prêmio"; 
"Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio"; 
"Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio". 

valor_premio  

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio”; 
“Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio”; 
“Cancelamento de 
Apólice sem 
restituição de 
prêmio”; 

Valor Total do 
Prêmio necessário 
para o 
cancelamento.  

Deve ser preenchido 
apenas quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio”; 
“Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio”; 
“Cancelamento de 
Apólice sem 
restituição de 
prêmio”; 
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“Cancelamento de 
Endosso sem 
restituição de 
prêmio”. 

“Cancelamento de 
Endosso sem 
restituição de 
prêmio”. 

tipo_if “seguro-garantia” Opcional 
Tipo de Seguro: 
Seguro Garantia. - 

tipo_emissao 
"direto" 
"cedido" 
"aceito" 

Opcional 
Tipo de Emissão: 
Direto; Cedido; 
Aceito. 

- 

codigo_susep - Opcional 

Código da 
sociedade 
seguradora na 
SUSEP. 

- 

codigo_filial - Opcional 

Código identificador 
da filial/sucursal de 
emissão da 
Apólice/Endosso. 

- 

uf_filial ANEXO A Opcional UF da filial/sucursal.   

codigo_grupo_ramo - Opcional 
Grupo-Ramo de 
Emissão. - 

codigo_ramo - Opcional Ramo de Emissão. - 

codigo_apolice - Opcional 

Código de 
identificação da 
Apólice do Seguro. 
(Número SUSEP) 

- 

codigo_proposta - Opcional 
Identificação da 
Proposta  - 

data_proposta “AAAA-MM-DD” Opcional 
Data da proposta da 
Apólice/Endosso.  - 

data_assinatura “AAAA-MM-DD” Opcional 
Data da Assinatura 
da Apólice/Endosso  

data_protocolo “AAAA-MM-DD” Opcional 
Data do Protocolo 
da Apólice/Endosso  

data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Data de início de 
vigência do 
Endosso.  

- 

data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Data de término de 
vigência do 
Endosso.  

- 

limite_maximo_garanti
a - Opcional 

Valor máximo de 
responsabilidade 
assumida pela 
Seguradora.  

- 

percentual_retido - Opcional 
Percentual de 
cosseguro retido 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 



 

38 

MANUAL DE OPERAÇÕES SUSEP 

Classificação: Informação Pública 

Registro de Endosso de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Emissão" for 
preenchida com 
"Cedido". 

codigo_susep_lider - Opcional 
Código SUSEP da 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

razao_social_lider - Opcional 
Razão Social da 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

id_apolice_lider - Opcional 

Código de 
Identificação da 
Apólice na 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

id_endosso_lider - Opcional 

Código de 
Identificação do 
Endosso na 
Seguradora Líder 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchida com 
"Aceito". 

codigo_susep_cedent
e  

Obrigatório quando o 
Endosso for originado 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

Código SUSEP da 
Seguradora 
Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
Endosso for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

razao_social_cedente  Opcional 
Razão Social da 
Seguradora 
Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
Endosso for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

id_apolice_cedente  
Obrigatório quando o 
campo “Código 
SUSEP Cedente” for 
preenchido. 

Código de 
Identificação da 
Apólice na 
Seguradora 
Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
Endosso for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

id_endosso_cedente  Opcional 

Código de 
Identificação do 
Endosso na 
Seguradora 
Cedente. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
Endosso for originada 
de uma 
Transferência de 
Carteira. 

segurados[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

segurados[].document
o - Opcional 

Documento de 
identificação do 
Segurado. 

- 
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segurados[].natureza “PF” “PJ” “NA” 
Obrigatório quando o 
campo “Documento” 
for preenchido. 

Tipo de Natureza do 
Segurado. Lista de 
Domínio: Pessoa 
Física; Pessoa 
Jurídica; Não 
Aplicável 
(documento 
estrangeiro). 

- 

segurados[].nome - Opcional 
Nome ou Razão 
Social do Segurado. - 

segurados[].cep - Opcional 
Código de 
Endereçamento 
Postal. 

 

segurados[].logradour
o - Opcional Logradouro.  

segurados[].numero - Opcional Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].complem
ento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].bairro - Opcional Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].cidade - Opcional Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].estado ANEXO A Opcional Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

segurados[].pais  Opcional País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

beneficiarios[].docume
nto - Opcional 

Documento de 
identificação do 
Beneficiário.  

- 

beneficiarios[].naturez
a “PF” “PJ” “NA” 

Obrigatório quando o 
campo “Documento” 
for preenchido. 

Tipo de Natureza do 
Beneficiário. Lista 
de Domínio: Pessoa 
Física; Pessoa 
Jurídica; Não 
Aplicável 
(documento 
estrangeiro). 

- 



 

40 

MANUAL DE OPERAÇÕES SUSEP 

Classificação: Informação Pública 

Registro de Endosso de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

beneficiarios[].nome - Opcional 
Nome ou Razão 
Social do 
Beneficiário. 

- 

beneficiarios[].cep - Opcional 
Código de 
Endereçamento 
Postal. 

 

beneficiarios[].logrado
uro - Opcional Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].numero - 
Obrigatório quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].comple
mento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].bairro - Opcional Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].cidade - Opcional Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. Deve ser 
informado apenas 
quando o campo 
“CEP” for preenchido. 

beneficiarios[].estado ANEXO A Opcional Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

beneficiarios[].pais  Opcional País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

tomadores[].document
o  Opcional 

Documento de 
identificação do 
Tomador. 

 

tomadoesr[].natureza “PF” “PJ” “NA” 
Obrigatório quando o 
campo “Documento” 
for preenchido. 

Tipo de natureza do 
Tomador. Lista de 
Domínio: Pessoa 
Física; Pessoa 
Jurídica; Não 
Aplicável 
(documento 
estrangeiro). 

 

tomadores[].nome - Opcional 
Nome ou Razão 
Social do Tomador. - 
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tomadores[].cep - Opcional 
Código de 
Endereçamento 
Postal. 

 

tomadoesr[].logradour
o - Opcional Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadoesr[].numero - Opcional Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido.  

tomadores[].complem
ento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].bairro - Opcional Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].cidade - Opcional Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].estado ANEXO A Opcional Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

tomadores[].pais  Opcional País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

intermediarios[].tipo 

"corretor" 
"representante" 
"estipulante" 
"correspondente" 
"agente" "outro" 

Opcional 

Tipo de 
Intermediário. Lista 
de Domínio: 
Corretor; 
Representante de 
Seguros; 
Estipulante; 
Correspondente de 
Microsseguros; 
Agente de Seguros; 
Outros 

- 

intermediarios[].docu
mento  Opcional 

Documento de 
Identificação do 
Intermediário. 

- 

intermediarios[].codigo - Opcional 
Código SUSEP do 
Intermediário 

Deve ser preenchido 
apenas quando o 
campo “Tipo do 
Intermediário” for 
preenchido com 
“Corretor”. 

intermediarios[].nome - Opcional 
Nome do 
Intermediário  
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intermediarios[].nature
za “PF” ”PJ” “NA” 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo do 
Intermediário” for 
preenchido. 

Tipo de Natureza do 
Intermediário. Lista 
de Domínio: Pessoa 
Física; Pessoa 
Jurídica; Não 
Aplicável 
(documento 
estrangeiro). 

 

intermediarios[].email - Opcional 
Email do 
Intermediário.  

intermediarios[].moed
a_emissao ANEXO B Opcional 

Moeda de Emissão 
da Comissão do 
Intermediário. 

 

intermediarios[].valor_
comissao - Opcional 

Valor da comissão 
do Intermediário na 
moeda de emissão. 

- 

intermediarios[].valor_
comissao_real  Opcional 

Valor da comissão 
do Intermediário em 
reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

intermediarios[].cep - Opcional 
Código de 
Endereçamento 
Postal. 

 

intermediarios[].lograd
ouro - Opcional Logradouro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].numer
o - Opcional Número. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].compl
emento - Opcional Complemento. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].bairro - Opcional Bairro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].cidade - Opcional Cidade. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].estad
o ANEXO A Opcional Estado. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

intermediarios[].pais  Opcional País 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “CEP” for 
preenchido. 

objetos[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  
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objetos[].codigo - Opcional 
Código de 
Identificação do 
Objeto Segurado. 

- 

objetos[].tipo 

“contrato” 
“processo 
administrativo” 
“processo-judicial” 
“outros” 

Opcional 

Tipo do Objeto 
Segurado. 
Lista de Domínio: 
Contrato; Processo 
Administrativo;  
Processo Judicial; 
Outros. 

- 

objetos[].descricao - Opcional 
Descrição do Objeto 
Segurado. - 

objetos[].moeda_emis
sao ANEXO B Opcional 

Moeda de Emissão 
do Objeto Segurado  

objetos[].valor - Opcional 
Valor do Objeto 
Segurado na moeda 
de emissão.  

- 

objetos[].valor_real - Opcional 
Valor do Objeto 
segurado em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

objetos[].data_inicio “AAAA-MM-DD” Opcional 
Data de Início de 
Vigência do Objeto 
Segurado.  

- 

objetos[].data_termino “AAAA-MM-DD” Opcional 
Datas de Término 
de Vigência do 
Objeto Segurado.  

- 

objetos[].coberturas[].
acao 

“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

objetos[].coberturas[].
codigo - Opcional 

Código de 
Identificação da 
Cobertura 

- 

objetos[].coberturas[].
nome 

"licitante" 
"construcao" 
"fornecimento" 
"prestacao-servico" 
"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-
pagamento" 
"manutencao-corretiva" 
"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 
"parcelamento-
admnistrativo" 
"aduaneiro" 
"administrativo-credito-
tributario" 
"imobiliario" 
"financeira" 
"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Opcional 

Nome da Cobertura. 
Lista de Domínio: 
Seguro Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia 
para Fornecimento; 
Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 
Garantia de 
Retenção de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 

- 
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Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; 
Seguro Garantia 
Aduaneiro; Seguro 
Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; 
Outras. 

objetos[].coberturas[].
outras_nome - 

Obrigatório quando o 
campo "Nome da 
Cobertura" for 
preenchido com 
"outro". 

Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Nome da 
Cobertura” for 
preenchido com 
“outro”. 

objetos[].coberturas[].
codigo_grupo “07” Opcional 

Código do Grupo. 
Lista de Domínio: 07 
– Riscos 
Financeiros 

- 

objetos[].coberturas[].
codigo_ramo 

“75” 
“76” Opcional 

Código do Ramo. 
Lista de Domínio: 75 
– Setor Público; 76 
– Setor Privado. 

- 

objetos[].coberturas[].
numero_processo - Opcional 

Número do 
processo 
administrativo 
referente a 
cobertura. 

- 

objetos[].coberturas[].li
mite_maximo_indeniz
acao 

- Opcional 
Limite máximo de 
indenização da 
cobertura. 

- 

objetos[].coberturas[].
data_inicio “AAAA-MM-DD” Opcional 

Data de início de 
vigência da 
cobertura 
contratada. 

- 

objetos[].coberturas[].
data_termino “AAAA-MM-DD” Opcional 

Data de fim de 
vigência da 
cobertura 
contratada. 

- 

objetos[].coberturas[].
data_emissao_premio “AAAA-MM-DD” Opcional 

Data de Emissão do 
Movimento do 
Prêmio. 

- 

objetos[].coberturas[].t
ipo_movimento_premi
o 

“emissão” “aumento” 
“cancelamento-parcial” 
“cancelamento-total” 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Endosso de 
cobrança adicional 
de prêmio”, 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
“Endosso de 
restituição de 
premio”, 
“Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio” 
“Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio”. 

objetos[].coberturas[].
moeda_emissao ANEXO B 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Endosso de 
cobrança adicional 
de prêmio”, 
“Endosso de 
restituição de 
premio”, 
“Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio” 
“Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio”. 

Moeda de Emissão.  

objetos[].coberturas[].
valor_premio - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Endosso” for 
preenchido com 
“Endosso de 
cobrança adicional 
de prêmio”, 
“Endosso de 
restituição de 
prêmio”, 
“Cancelamento de 
Apólice com 
restituição de 
prêmio” 
“Cancelamento de 
Endosso com 
restituição de 
prêmio”. 

Valor do Prêmio 
(Direto) aberto por 
Cobertura 
contratada na 
moeda de emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Tipo de 
Emissão” for 
preenchido com 
“Direto” ou “Cedido” 

objetos[].coberturas[].
valor_premio_real - Opcional 

Valor do Prêmio 
(Direto) aberto por 
Cobertura 
contratada em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

objetos[].coberturas[].
custo - Opcional 

Valor do Custo de 
Aquisição Diferido 
pela Vigência do 
Risco na moeda de 
emissão. 

- 
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objetos[].coberturas[].
custo_real - Opcional 

Valor do Custo de 
Aquisição Diferido 
pela Vigência do 
Risco em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e o 
campo “Custo de 
Aquisição Diferido” 
for preenchido. 

objetos[].coberturas[].
premio_cosseguro - Opcional 

Valor do Prêmio 
Cosseguro (Cedido 
ou Aceito) aberto 
por Ramo na moeda 
de emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido" ou 
"Aceito". 

objetos[].coberturas[].
premio_cosseguro_re
al 

- Opcional 

Valor do Prêmio 
Cosseguro (Cedido 
ou Aceito) aberto 
por Ramo em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e o 
campo “Valor do 
Prêmio de 
Cosseguro” for 
preenchido. 

objetos[].coberturas[].
comissao_cosseguro - Opcional. 

Valor do Comissão 
de Cosseguro 
aberto por Ramo na 
moeda de emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido" e "Aceito". 

objetos[].coberturas[].
comissao_cosseguro_
real 

- Opcional 

Valor do Comissão 
de Cosseguro 
aberto por Ramo em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e o 
campo “Valor da 
Comissão de 
Cosseguro” for 
preenchido. 

objetos[].coberturas[].i
of - Opcional. 

Valor do IOF aberto 
por Ramo.  

premio[].data_inicio “AAAA-MM-DD” Opcional 
Data de Início de 
Vigência do 
Prêmios. 

- 

premio[].data_termino “AAAA-MM-DD” Opcional 
Datas de Término 
de Vigência do 
Prêmio. 

- 

premio[].moeda_emis
sao ANEXO B Opcional Moeda de Emissão.  - 

premio[].valor_total - Opcional 

Valor Total do 
Prêmio Comercial 
na moeda de 
emissão. 

 

premio[].valor_total_re
al - Opcional 

Valor Total do 
Prêmio Comercial 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
quando o campo 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
"Moeda de Emissão" 
for diferente de "BRL". 

premio[].adicional_frac
ionamento - Opcional 

Valor do Adicional 
de Fracionamento 
na moeda de 
emissão. 

 

premio[].adicional_frac
ionamento_real  Opcional 

Valor do Adicional 
de Fracionamento 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e o 
campo “Adicional de 
Fracionamento” for 
preenchido. 

premio[].custo_aquisic
ao_total - Opcional. 

Valor Total do Custo 
de Aquisição na 
moeda de emissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Valor do 
Custo de Aquisição 
Diferido” por 
cobertura for 
preenchido. 

premio[].custo_aquisic
ao_total_real - Opcional 

Valor Total do Custo 
de Aquisição em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL" e o 
campo “Valor Total 
do Custo de 
Aquisição” for 
preenchido. 

premio[].iof - Opcional Valor do IOF. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “IOF” aberto 
por cobertura for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].indice_atualizac
ao 

- Opcional 
Índice de 
Atualização dos 
Valores da Apólice. 

- 

premio[].forma_pagam
ento[].periodicidade_a
tualizacao 

- Opcional 
Periodicidade de 
Atualização. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Índice de 
Atualização” for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].periodicidade_u
nidade 

“D” “M” “A” Opcional 
Unidade de Tempo. 
Lista de Domínio: 
Dia, Mês, Ano. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Índice de 
Atualização” for 
preenchido. 

premio[].forma_pagam
ento[].moeda_emissa
o 

ANEXO B Opcional Moeda de Emissão. - 

premio[].forma_pagam
ento[].numero_parcela
s 

- Opcional 

Quantidade de 
parcelas para 
pagamento do 
prêmio. 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].moed
a_emissao 

ANEXO B Obrigatório 
Moeda de Emissão 
da Parcela de 
Prêmio. 

 

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].valor - Opcional 

Valor de cada 
Parcela Comercial 
na moeda de 
emissão. 

- 

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].valor
_real 

- Opcional 
Valor de cada 
Parcela Comercial 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Moeda de 
Emissão" for 
diferente de "BRL". 

premio[].forma_pagam
ento[].parcelas[].data_
vencimento 

“AAAA-MM-DD” Opcional 
Data de Vencimento 
de cada Parcela. - 

cosseguros[].acao 
“inclusao"; 
“alteracao" ou 
“exclusao" 

Opcional 
Ação a ser realizada 
no endosso.  

cosseguros[].codigo - Opcional 
Código da 
Cosseguradora. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

cosseguros[].nome - Opcional 
Razão Social da 
Cosseguradora 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Codigo da 
Cosseguradora" for 
preenchido. 

cosseguros[].percentu
al_cedido - Opcional Percentual Cedido. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

cosseguros[].valor_pr
emio - Opcional 

Valor do prêmio de 
Cosseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Tipo de 
Emissão" for 
preenchido com 
"Cedido". 

contragarantia[].identif
icacao  Opcional 

Identificação do 
contrato de 
contragarantia 
(CCG). 

 

contragarantia[].data_i
nicio  Opcional 

Data de Início de 
Vigência do CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].data_t
ermino  Opcional 

Data de término de 
Vigência do CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

contragarantia[].limite
_aprovado  Opcional 

Limite aprovado 
para o tomador no 
CCG. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].numer
o_item  Opcional 

Número do item 
dado em garantia 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].descri
cao_item  Opcional 

Descrição do item 
dado em garantia 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].valor_
item  Opcional 

Valor do item dado 
em garantia. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia.[].codig
o_registro  Opcional 

Código de 
identificação do 
Registro 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia.[].nform
acoes_adicionais  Opcional 

Descrição da 
Registradora 
responsável pelo 
registro do item 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].documento  Opcional 

Documento do 
Fiador 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].natureza “PF” “PJ” “NA” Opcional Natureza do Fiador 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].nome  Opcional Nome do Fiador 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].nome_conjuge  Opcional Nome do Cônjuge 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
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Registro de Endosso de Seguro de Garantia 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].documento_conju
ge 

 Opcional 
Documento do 
Cônjuge 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

contragarantia[].fiador
es.[].natureza_conjug
e 

“PF” Opcional 
Natureza do 
Cônjuge 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Identificação 
do Contrato de 
Contragarantia" for 
preenchido. 

 

6.3 REGISTRO DE CONTRATO DE RESSEGURO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro dos Contratos 

de Resseguros e Retificação de Contratos de Resseguro na Plataforma. 

Registro de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
tipo_movimento “seguro-resseguro” Obrigatório Tipo do Movimento - 

tipo_if “resseguro” Obrigatório Tipo de Registro - 

id_resseguro - Opcional 

Código único que 
identifica o Contrato 
de Resseguro. Será 
utilizado para 
identificação do 
Contrato de 
Resseguro na 
Registradora. 

Deve ser único por 
Participante. 

numero_contrato - Obrigatório 

Número de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

- 

tipo_contrato "automatico"; 
"facultativo" Obrigatório 

Tipo de contrato. 
Lista de Domínio: 
Automático; 
Facultativo. 

- 

forma_contrato "proporcional" 
"nao-proporcional" Obrigatório 

Forma de Contrato. 
Lista de Domínio: 
Proporcional; Não 
Proporcional. 

- 

modalidades[].nome 

"quota-parte" 
"excedente-

responsabilidade" 
"excesso-danos-risco" 

"excesso-danos-evento" 

Obrigatório 

Plano de 
Resseguro. Lista de 
Domínio: Quota-
Parte; Excedente de 
Responsabilidade; 

- 
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Registro de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
"stop-loss" Excesso de Danos 

por Risco; Excesso 
de Danos por 
Evento; Stop Loss. 

base_cessao 
"risk-attaching" 

"loss-ocurrence" 
“claims-made” 

Opcional 

Base indenitária. 
Lista de Domínio: 
Risk Attaching; Loss 
Ocurrence; Claims 
Made. 

- 

data_emissao “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Data de Emissão do 
Contrato de 
Resseguro. 

- 

data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data início de 
vigência. - 

data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data fim de 
vigência. - 

vigencia_media - Opcional 
Vigência Média dos 
Riscos Inseridos no 
Contrato. 

- 

moeda_emissao ANEXO B Obrigatório Moeda do contrato. - 

limite_maximo_retenc
ao - Obrigatório 

Limite máximo de 
retenção da 
Cedente na Moeda 
de Emissão. 

- 

limite_maximo_retenc
ao_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Limite 
Máximo de 

Retenção” for 
preenchido. 

Limite máximo de 
retenção da 
Cedente em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Limite 
Máximo de 
Retenção” for 
preenchido. 

importancia_segurada - Obrigatório 

Importância 
Segurada de 
Resseguro na 
Moeda de Emissão. 

- 

importancia_segurada
_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 

o campo 
“Importância 
Segurada” for 

preenchido. 

Importância 
Segurada de 
Resseguro em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo 
“Importância 
Segurada” for 
preenchido. 

capacidade_maxima - Opcional 

Valor da capacidade 
máxima do contrato 
de resseguro na 
Moeda de Emissão. 

- 

capacidade_maxima_r
eal - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Capacidade 

Máxima” for 
preenchido. 

Valor da capacidade 
máxima do contrato 
de resseguro em 
Reais (R$) 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Capacidade 
Máxima” for 
preenchido. 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

percentual_cessao - Opcional 

Percentual de 
cessão para 
contrato de 
resseguro em quota 
parte 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Modalidade” 
for preenchido com 
“Quota-Parte” 

nao_proporcional.[].fai
xa_contrato - Opcional 

Faixa do contrato de 
resseguro não 
proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
preenchido com "Não 
Proporcional" 

nao_proporcional.[].li
mite_faixa - 

Obrigatório quando o 
campo “Faixas do 

Contrato” for 
preenchido. 

Valor da capacidade 
da faixa do contrato 
de resseguro não 
proporcional 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
preenchido com "Não 
Proporcional" 

proporcional.[].codigo
_grupo - 

Obrigatório quando o 
campo "Forma 
Contrato" for 

preenchido com 
“Proporcional”. 

Código do Grupo 
coberto pelo 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].codigo
_ramo - 

Obrigatório quando o 
campo "Forma 
Contrato" for 

preenchido com 
“Proporcional”. 

Código do Ramo 
coberto pelo 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].id_apoli
ce_associada - Opcional 

Identificação das 
Apólices cobertas. 
Código Seguradora. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

propocional.[].codigo_
apolice - Opcional 

Identificação das 
Apólices cobertas. 
Código SUSEP. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].cobertu
ras.[].nome 

"licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliário” 
"financeira" 

Opcional Identificação da 
Cobertura da 
Apólice vinculada ao 
Contrato de 
Resseguro 
Proporcional. Lista 
de Domínio: Seguro 
Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia 
para Fornecimento; 
Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 
Garantia de 
Retenção de 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 
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Registro de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
"acoes-trabalhistas" 

"outro" 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 
Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; 
Seguro Garantia 
Aduaneiro; Seguro 
Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; 
Outras. 

proporcional.[].cobertu
ras.[].outras_nome - 

Obrigatório quando o 
campo “Nome da 

Cobertura” for 
preenchido com 

“Outras” Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” e 
quando o campo 
“Nome da 
Cobertura” for 
preenchido com 
“Outras” 

cessionarias[].codigo_
resseguradora - Obrigatório Código da 

Resseguradora. - 

cessionarias[].tipo_res
seguradora 

“local” “eventual” 
“admitida” Obrigatório 

Tipo de 
Resseguradora. 
Lista de Domínio: 
Local; Eventual; 
Admitida. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Código da 
Resseguradora” for 
preenchido” 

cessionarias[].percent
ual_participacao - Opcional 

Percentual de 
Participação da 
Cessionária no 

Contrato de 
Resseguro. 

- 

cessionarias[].razao_s
ocial - Opcional Razão Social da 

Resseguradora. - 

cessionarias[].moeda_
emissao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão.  

cessionarias[].valor_pr
emio - Obrigatório Valor do Prêmio na 

Moeda de Emissão. - 

cessionarias[].valor_pr
emio_real - Obrigatório quando o 

campo “Moeda” for 
Valor do Prêmio em 

Reais (R$). 
Deve ser informado 
apenas quando o 
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Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor do 

Prêmio” for 
preenchido. 

campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor do 
Prêmio” for 
preenchido. 

cessionarias[].valor_c
omissao - Obrigatório. 

Valor da Comissão 
de Resseguro na 

Moeda de Emissão. 
- 

cessionarias[].valor_c
omissao_real  

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor da 

Comissão” for 
preenchido. 

Valor da Comissão 
de Resseguro em 

Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor da 
Comissão” for 
preenchido. 

cessionarias.[].faixa_c
ontrato_cessionaria  Opcional  

Faixa do Contrato 
de Resseguro Não 

Proporcional 
vinculado a 

resseguradora. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com “Não 
Proporcional” 

 

6.4 REGISTRO DE ENDOSSO DE CONTRATO DE RESSEGURO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro de Endosso 

de Contratos de Resseguros e Retificação de Endossos de Contratos de Resseguro na 

Plataforma.  

Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
tipo_movimento “seguro-endosso” Obrigatório Tipo do Movimento - 

tipo_if “resseguro” Obrigatório Tipo de Registro - 

tipo_endosso 
“alteracao-resseguro” 

“cancelamento-
resseguro” 

Obrigatório 

Tipo de Endosso. 
Lista de Domínio: 
Alteração; 
Cancelamento 

- 

id_csd - Opcional 

Código de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro (uuid 
gerado pela 
Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 

• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro”  

id_resseguro - Opcional 
Código de 
Identificação do 
Contrato de 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
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Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Resseguro. Código 
da Resseguradora 

tem a função de 
identificação: 

• “ID CSD” ou 
“ID Resseguro” 

id_endosso - Opcional.  

Código único que 
identifica o Endosso. 
Pode ser utilizado 
como identificador 
do Endosso na 
Registradora. 

Deve ser único por 
Participante. 

numero_endosso - Obrigatório Número Sequencial 
do Endosso. 

Deve seguir uma 
sequência com base 
nos Endossos já 
registrados. 

numero_contrato - Obrigatório 

Número de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

- 

tipo_contrato "automatico"; 
"facultativo" Obrigatório 

Tipo de contrato. 
Lista de Domínio: 
Automático; 
Facultativo. 

- 

forma_contrato "proporcional" 
"nao-proporcional" Obrigatório 

Forma de Contrato. 
Lista de Domínio: 
Proporcional; Não 
Proporcional. 

- 

modalidades[].nome 

"quota-parte" 
"excedente-

responsabilidade" 
"excesso-danos-risco" 

"excesso-danos-evento" 
"stop-loss" 

Obrigatório 

Plano de 
Resseguro. Lista de 
Domínio: Quota-
Parte; Excedente de 
Responsabilidade; 
Excesso de Danos 
por Risco; Excesso 
de Danos por 
Evento; Stop Loss. 

- 

modalidades [].acao 
"inclusao" 
“alteracao” 
“exclusao” 

Opcional 
Ação oriunda do 
Endosso referente a 
modalidade. 

 

base_cessao 
"risk-attaching" 

"loss-ocurrence" 
“claims-made” 

Opcional 

Base indenitária. 
Lista de Domínio: 
Risk Attaching; Loss 
Ocurrence; Claims 
Made. 

- 

data_emissao “AAAA-MM-DD” Obrigatório 
Data de Emissão do 
Contrato de 
Resseguro. 

- 

data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data início de 
vigência. - 

data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data fim de 
vigência. - 

vigencia_media - Opcional 
Vigência Média dos 
Riscos Inseridos no 
Contrato. 

- 

moeda_emissao ANEXO B Obrigatório Moeda do contrato. - 
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Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

limite_maximo_retenc
ao - Obrigatório 

Limite máximo de 
retenção da 
Cedente na Moeda 
de Emissão. 

- 

limite_maximo_retenc
ao_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Limite 
Máximo de 

Retenção” for 
preenchido. 

Limite máximo de 
retenção da 
Cedente em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Limite 
Máximo de 
Retenção” for 
preenchido. 

importancia_segurada - Obrigatório 

Importância 
Segurada de 
Resseguro na 
Moeda de Emissão. 

- 

importancia_segurada
_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 

o campo 
“Importância 
Segurada” for 

preenchido. 

Importância 
Segurada de 
Resseguro em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo 
“Importância 
Segurada” for 
preenchido. 

capacidade_maxima - Opcional 

Valor da capacidade 
máxima do contrato 
de resseguro na 
Moeda de Emissão. 

- 

capacidade_maxima_r
eal - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Capacidade 

Máxima” for 
preenchido. 

Valor da capacidade 
máxima do contrato 
de resseguro em 
Reais (R$) 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Capacidade 
Máxima” for 
preenchido. 

percentual_cessao - Opcional 

Percentual de 
cessão para 
contrato de 
resseguro em quota 
parte 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Modalidade” 
for preenchido com 
“Quota-Parte” 

nao_proporcional.[].fai
xa_contrato - Opcional 

Faixa do contrato de 
resseguro não 
proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
preenchido com "Não 
Proporcional" 

nao_proporcional.[].li
mite_faixa - 

Obrigatório quando o 
campo “Faixas do 

Contrato” for 
preenchido. 

Valor da capacidade 
da faixa do contrato 
de resseguro não 
proporcional 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
preenchido com "Não 
Proporcional" 

nao_proporcional 
[].acao 

"inclusao" 
“alteracao” 
“exclusao” 

Opcional 

Ação oriunda do 
Endosso referente 
as Faixas do 
Contrato Não 
Proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
preenchido com "Não 
Proporcional" 

proporcional.[].codigo
_grupo - 

Obrigatório quando o 
campo "Forma 
Contrato" for 

preenchido com 
“Proporcional”. 

Código do Grupo 
coberto pelo 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].codigo
_ramo - 

Obrigatório quando o 
campo "Forma 
Contrato" for 

preenchido com 
“Proporcional”. 

Código do Ramo 
coberto pelo 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].id_apoli
ce_associada - Opcional 

Identificação das 
Apólices cobertas. 
Código Seguradora. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

propocional.[].codigo_
apolice - Opcional 

Identificação das 
Apólices cobertas. 
Código SUSEP. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

proporcional.[].cobertu
ras.[].nome 

"licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliário” 
"financeira" 

"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Opcional Identificação da 
Cobertura da 
Apólice vinculada ao 
Contrato de 
Resseguro 
Proporcional. Lista 
de Domínio: Seguro 
Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia 
para Fornecimento; 
Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 
Garantia de 
Retenção de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 
Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; 
Seguro Garantia 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Aduaneiro; Seguro 
Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; 
Outras. 

proporcional.[].cobertu
ras.[].outras_nome - 

Obrigatório quando o 
campo “Nome da 

Cobertura” for 
preenchido com 

“Outras” Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” e 
quando o campo 
“Nome da 
Cobertura” for 
preenchido com 
“Outras” 

proporcional [].acao 
"inclusao" 
“alteracao” 
“exclusao” 

Opcional 

Ação oriunda do 
Endosso referente 
as Informações do 
Contrato 
Proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo "Forma de 
Contrato" for 
preenchido com 
"Proporcional" 

cessionarias[].codigo_
resseguradora - Obrigatório Código da 

Resseguradora. - 

cessionarias[].tipo_res
seguradora 

“local” “eventual” 
“admitida” Obrigatório 

Tipo de 
Resseguradora. 
Lista de Domínio: 
Local; Eventual; 
Admitida. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Código da 
Resseguradora” for 
preenchido” 

cessionarias[].percent
ual_participacao - Opcional 

Percentual de 
Participação da 
Cessionária no 

Contrato de 
Resseguro. 

- 

cessionarias[].razao_s
ocial - Opcional Razão Social da 

Resseguradora. - 

cessionarias[].moeda_
emissao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão.  

cessionarias[].valor_pr
emio - Obrigatório Valor do Prêmio na 

Moeda de Emissão. - 

cessionarias[].valor_pr
emio_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor do 

Prêmio” for 
preenchido. 

Valor do Prêmio em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor do 
Prêmio” for 
preenchido. 

cessionarias[].valor_c
omissao - Obrigatório. 

Valor da Comissão 
de Resseguro na 

Moeda de Emissão. 
- 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Endosso de Contrato de Resseguro 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

cessionarias[].valor_c
omissao_real  

Obrigatório quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor da 

Comissão” for 
preenchido. 

Valor da Comissão 
de Resseguro em 

Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Moeda” for 
diferente de “BRL” e 
o campo “Valor da 
Comissão” for 
preenchido. 

cessionarias.[].faixa_c
ontrato_cessionaria  Opcional  

Faixa do Contrato 
de Resseguro Não 

Proporcional 
vinculado a 

resseguradora. 

 
Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 
preenchido com “Não 
Proporcional” 

cessionarias [].acao 
"inclusao" 
“alteracao” 
“exclusao” 

Opcional 
Ação oriunda do 

Endosso referente 
as Cessionárias 

- 

 

6.5 REGISTRO DE LIQUIDAÇÕES 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para Registro de Liquidação 

de Pagamento Prêmio, de Liquidação de Custos, Liquidação de Restituições, Liquidação 

de Prêmios de Resseguro e Liquidação de Comissões de Resseguro. 

Registro de Liquidações 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

tipo_movimento 

“seguro-liquidacao-
premio”; 

“seguro-liquidacao-
restituicao”; 

“seguro-liquidacao-
custo”; 

“seguro-liquidacao-
resseguro”; 

“seguro-liquidacao-
comissao-” 

Obrigatório 

Tipo de 
Movimento de 
Liquidação (deve 
estar em linha 
com o Tipo de 
Comando). Lista 
de Domínio: 
Prêmio de Seguro; 
Liquidação de 
Restituição; 
Liquidação de 
Custo; Liquidação 
de Prêmio de 
Resseguro; 
Liquidação de 
Comissão de 
Resseguro. 

- 

origem 
“direto” 
“cedido” 
“aceito” 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de 

Prêmio”, 
“Liquidação de 
Restituição” e 

Origem do Prêmio 
a ser liquidado. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de 
Prêmio”, “Liquidação 
de Restituição” e 
“Liquidação de Custo”. 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Liquidações 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
“Liquidação de 

Custo” 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 
Apólice ou 
Contrato de 
Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 
Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_apolice - Opcional  
Código de 
Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de 
Prêmio”, “Liquidação 
de Restituição” e 
“Liquidação de Custo” 

id_resseguro - Opcional  

Código de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de Prêmio 
de Resseguro” e 
“Liquidação de 
Comissão de 
Resseguro” 

id_endosso - Opcional.  
Código de 
Identificação do 
Endosso. 

 

numero_endosso - Opcional.  
Número 
sequencial do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“ID Apólice” ou “ID 
Resseguro” for 
preenchido. 

codigo_resseguradora - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo 

Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de 

Prêmio de 
Resseguro” e 

“Liquidação de 
Comissão de 
Resseguro”. 

Código Susep do 
Ressegurador. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de Prêmio 
de Resseguro” e 
“Liquidação de 
Comissão de 
Resseguro”. 

tipo_intermediario 

“corretor”; 
“representante”; 

“estipulante”; 
“correspondente”; 

“agente” ou 
“outro”. 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de 

Custo” 

Tipo do 
Intermediário. 
Lista de Domínio: 
Corretor; 
Representante de 
Seguros; 
Estipulante; 
Correspondente 
de Microsseguros; 
Agente de 
Seguros; Outros 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de Custo” 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Liquidações 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

documento - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de 

Custo” 

Documento de 
Identificação do 
Intermediário.  

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de Custo” 

natureza “PF” “PJ” “NA” 
Obrigatório quando o 
campo “Documento” 

for preenchido 

Natureza do 
Intermediário. 
Lista de Domínio: 
Pessoa Física; 
Pessoa Jurídica; 
Não Aplicável 
(Documento 
Estrangeiro) 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Documento” for 
preenchido 

razao_social - Opcional Nome do 
Intermediário 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de Custo” 

codigo_intermediario - Opcional Código Susep do 
Intermediário 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de Custo” 

numero_parcela - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação de 

Prêmio” 

Indica a parcela 
que incidirá a 
liquidação. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Liquidação de 
Prêmio” 

data_pagamento “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de 
pagamento. - 

moeda_emissao ANEXO B Obrigatório 
Moeda de 
Emissão da 
Liquidação 

- 

valor_pago - Obrigatório 

Valor pago da 
Liquidação na 
Moeda de 
Emissão. 

- 

valor_pago_reais - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

emissão” for diferente 
de “BRL”. 

Valor pago da 
Liquidação em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de emissão” 
for diferente de “BRL”. 

valor_juros - Opcional 
Valor de Juros na 
Moeda de 
Emissão. 

- 

valor_juros_reais - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

emissão” for diferente 
de “BRL” e quando o 
campo “Valor Juros” 

for preenchido. 

Valor de Juros em 
Reais (R$) 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de emissão” 
for diferente de “BRL” e 
quando o campo “Valor 
Juros” for preenchido. 

valor_multa - Opcional 
Valor de Multa na 
Moeda de 
Emissão. 

- 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Liquidações 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

valor_multa_reais - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

emissão” for diferente 
de “BRL” e quando o 
campo “Valor Multa” 

for preenchido. 

Valor de Multa em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de emissão” 
for diferente de “BRL” e 
quando o campo “Valor 
Multa” for preenchido. 

codigo_instituicao - Opcional 

Código da 
Instituição 
Financeira do 
recebedor do 
pagamento. 

- 

meio_pagamento - Opcional Forma de 
Pagamento. - 

 

6.6 REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕES DE SINISTRO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro das 

Movimentações relativas Sinistro na Plataforma. 

Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
tipo_movimento "aviso"  

"reavaliacao" 
"cancelamento" 

"reabertura" 
"liquidacao-parcial" 
"liquidacao-final" 

"baixa" 

Obrigatório Tipo de 
Movimento 
escopo da 
Operação. Lista 
de Domínio: 
Aviso; 
Reavaliação; 
Cancelamento; 
Reabertura; 
Liquidação 
Parcial; 
Liquidação Final; 
Baixa de Redutor. 

- 

tipo_operacao "sinistro-direto" 
"sinistro-aceito" 
“sinistro-cedido” 
"despesa-direto" 
“despesa-aceito” 
“depesa-cedido” 

"recuperacao-pagos" 
"recuperacao-pendente" 
"ressarcimento-proprio" 

"ressarcimento-
ressegurador" 

"deposito-judicial" 

Obrigatório Tipo de Operação. 
Lista de Domínio: 
Sinistro – Direto; 
Sinistro – Aceito; 
Sinistro – Cedido; 
Despesa com 
Sinistro – Direto; 
Despesa com 
Sinistro – Aceito; 
Despesa com 
Sinistro – Cedido; 
Recuperação de 
Sinistros – Pagos; 
Recuperação de 
Sinistros – 
Pendentes; 
ressarcimento – 

Quando o campo “Tipo 
de Movimento” for 
preenchido com “Baixa 
de Redutor”, o campo 
“Tipo de Operação” 
deve ser preenchido 
apenas com 
“Recuperação de 
Sinistros – Pagos” ou 
“Recuperação de 
Sinistros – Pendente”  
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Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Próprio 
Ressarcimento – 
Ao Ressegurador; 
Depósito Judicial 
Redutor. 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 
Apólice ou 
Contrato de 
Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 
Registradora). 

- Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_apolice - Opcional.  
Código de 
Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_endosso - Opcional.  
Código de 
Identificação do 
Endosso 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

numero_endosso - Opcional 
Número 
sequencial do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “ID Apólice” ou 
“ID Resseguro” for 
preenchido. 

codigo_ressegurado
ra 

 Opcional Código SUSEP da 
Resseguradora. 

 

id_sinistro - Obrigatório Código de 
identificação do 

Sinistro 

- 

origem “administrativo” 
“judicial” 

Obrigatório Origem da 
Operação. Lista 

de Domínio: 
Administrativo; 

Judicial. 

Quando o campo “Tipo 
de Operação” for 
preenchido com 
“Depósito Judicial 
Redutor”, o campo 
“Origem da Operação” 
deve ser preenchido 
com “Judical” 
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Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
codigo_ramo 

- Opcional 
Código do Ramo 
da(s) Coberturas 

Sinistradas. 
- 

coberturas [] nome 

"licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliario" 
"financeira" 

"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Opcional 

Nome da(s) 
Cobertura(s) 
Sinistradas. 

Lista de Domínio: 
Seguro Garantia 

do Licitante; 
Seguro Garantia 
para Construção 
(Obras); Seguro 
Garantia para 
Fornecimento; 

Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 

Garantia de 
Retenção de 
Pagamentos; 

Seguro Garantia 
de Adiantamento 
de Pagamentos; 
Seguro Garantia 
de Manutenção 

Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 

Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 

Parcelamento 
Administrativo; 

Seguro Garantia 
Aduaneiro; Seguro 

Garantia 
Administrativo de 

Créditos 
Tributários; 

Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 

Garantia 
Financeira; 

Cobertura de 
Ações 

Trabalhistas e 
Previdenciárias; 

Outras. 

- 

coberturas [] 
outras_nome 

- 

Obrigatório quando o 
campo "Nome da 

Cobertura" for 
preenchido com 

"outro". 

Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Nome da 
Cobertura” for 
preenchido com 
“Outras”. 

status_endosso “aberto” 
“encerrado-sem-

indenizacao” 
“encerrado-com-

indenizacao” 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 

“Aviso”. 

Status relativo ao 
Sinistro em 

andamento. Lista 
de Domínio: 

Aberto; Encerrado 
sem indenização; 

Obrigatório se o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido com 
“Aviso”. 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
Encerrado com 
Indenização. 

justificativa “risco-excluido” 
“risco-agravado” 

“sem-documentacao” 
“documentacao-

incompleta” 
"prescricao" 

“fora-cobertura” 
“outro” 

Obrigatório quando o 
campo “Status do 
Sinistro” for preenchido 
com “Encerrado sem 
Indenização” 

Justificativa com 
descrição da 
negativa do 
Sinistro. Lista de 
Domínio: Risco 
excluído; Risco 
Agravado; Sem 
documentação; 
Documentação 
Incompleta; 
Prescrição; Fora 
da Vigência da 
Cobertura; Outras. 

Deve ser informado 
apenas quando o 
campo “Status do 
Sinistro” for preenchido 
com “Encerrado sem 
Indenização” 

descricao_justificativ
a 

- Obrigatório quando o 
campo “Justificativa” 
for preenchido com 
“Outras”. 

Descrição da 
Justificativa da 
Negativa. 

- 

data_ocorrencia “AAAA-MM-DD” Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Aviso” 

Data da 
Ocorrência do 
Sinistro. 

- 

data_aviso “AAAA-MM-DD” Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Aviso” 

Data do Aviso do 
Sinistro. 

- 

data_entrega “AAAA-MM-DD” Opcional Data de Entrega 
da documentação. 

- 

data_registro_segur
adora 

“AAAA-MM-DD” Opcional Data de Registro 
da Movimentação. 

- 

data_movimento “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data do 
Movimento. 

- 

data_pagamento “AAAA-MM-DD” Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação Parcial” 
ou “Liquidação Final” 

Data de 
Pagamento. 

- 

moeda_emissao ANEXO B Obrigatório Moeda de 
Emissão 

 

valor_movimento - Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Movimento” for 
preenchido com 
“Liquidação Parcial” 
ou “Liquidação Final 

Valor do 
Movimento na 
Moeda de 
Emissão. 

 

valor_movimento_re
al 

 Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Tipo de Movimento” 
for preenchido. 

Valor do 
Movimento em 
Reais (R$) 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
valor_atualizacao_m
onetaria 

- Opcional Valor da 
atualização 
monetária na 
Moeda de 
Emissão. 

- 

valor_atualizacao_m
onetaria_real 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Valor de Atualização 
Monetária” for 
preenchido. 

Valor da 
atualização 
monetária em 
Reais (R$). 

 

valor_oscilacao_ca
mbial 

- Opcional Valor de oscilação 
cambial na Moeda 
de Emissão. 

- 

valor_oscilacao_ca
mbial_real 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Valor de Oscilação 
Cambial” for 
preenchido. 

Valor de oscilação 
cambial em Reais 
(R$) 

 

valor_juros - Opcional Valor de juros na 
Moeda de 
Emissão. 

- 

valor_juros_real - Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Valor de Juros” for 
preenchido. 

Valor de juros em 
Reais (R$). 

 

valor_multa - Opcional Valor da multa na 
Moeda de 
Emissão. 

- 

valor_multa_real - Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Valor de Multa” for 
preenchido. 

Valor da multa e 
Reais (R$). 

 

valor_despesa - Opcional Valor das demais 
despesas 
financeiras da 
operação na 
Moeda de 
Emissão 

- 

valor_despesa_real - Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 
Emissão” for diferente 
de “BRL” e o campo 
“Valor Despesa” for 
preenchido. 

Valor das demais 
despesas 
financeiras da 
operação em 
Reais (R$). 

 

documento - Opcional CPF / CNPJ do 
recebedor do 
pagamento 

- 

natureza “PF” “PJ” “NA” Opcional Tipo de pessoa.  - 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentações de Sinistro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
razao_social - Opcional Nome / Razão 

Social do 
recebedor do 
pagamento 

- 

codigo_instituicao 

- Opcional 

Código da 
Instituição 
Financeira do 
recebedor/pagado
r do pagamento. 

- 

meio_pagamento 

- Opcional Forma de 
Pagamento. 

- 

 

6.7 REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRÊMIOS DE 
RESSEGURO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro de 

Movimentações de Prêmios de Resseguro de Contratos Proporcionais e Não 

Proporcionais. 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
tipo_movimento "seguro-movimentacao-

premio” 
Obrigatório Tipo de Movimento  

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 
Apólice ou Contrato 
de Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 
Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_endosso  Opcional.  
Código de 
Identificação do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

numero_endosso - Opcional.  Número sequencial 
do Endosso. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“ID Resseguro” for 
preenchido. 

numero_contrato - Obrigatório Número do Contrato 
de Resseguro 

- 

codigo_ressegurado
ra 

- Obrigatório Código SUSEP da 
Resseguradora. 

- 

data_emissao “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data de Emissão do 
Prêmio 

- 

data_movimento “AAAA-MM-DD” Obrigatório Data da 
Movimentação 

- 

forma_contrato “proporcional” 
“não-proporcional 

Obrigatório Forma do Contrato 
de Resseguro. Lista 
de Domínio: 
Proporcional; Não 
Proporcional. 

- 

movimento_nao_pro
porcional 

"premio-minimo" 
 "premio-deposito" 

 "premio-ajuste" 
 "premio-reintegracao" 
 "restituicao-premio" 
 "estorno-comissao" 

Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com “Não 
Proporcional” 

Tipo de 
Movimentação de 
Prêmio Não 
Proporcional. Lista 
de Domínio: Prêmio 
Mínimo; Prêmio 
Depósito; Prêmio 
Ajuste; Prêmio 
Reintegração; 
Restituição de 
Prêmio; Estorno de 
Comissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com “Não 
Proporcional” 

movimento_proporci
onal 

“emissão” 
“aumento” 

 “cancelamento-parcial”  
“cancelamento-total”  
"estorno-comissao" 

Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com 
“Proporcional” 

Tipo de 
Movimentação de 
Prêmio 
Proporcional. Lista 
de Domínio: 
Emissão de Prêmio; 
Aumento de Prêmio; 
Cancelamento 
Parcial de Prêmio 
(ou restituição); 
Cancelamento Total 
de Prêmio; Estorno 
de Comissão. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

faixa_contrato - Opcional. Faixa do Contrato 
Não Proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com “Não 
Proporcional” 

id_apolice - Opcional. Código de 
Identificação da 
Apólice vinculada ao 
contrato 
proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

codigo_apolice - Opcional. Código de 
Identificação da 
Apólice (Número 
SUSEP) vinculada 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
ao contrato 
proporcional. 

codigo_grupo - Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com 
“Proporcional” 

Código do Grupo 
vinculado ao 
contrato 
proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

codigo_ramo - Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com 
“Proporcional” 

Código do Ramo 
vinculado ao 
contrato 
proporcional. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

coberturas[].nome "licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliario" 
"financeira" 

"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Opcional Identificação da 
Cobertura da 
Apólice vinculada ao 
Contrato de 
Resseguro 
Proporcional. Lista 
de Domínio: Seguro 
Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia 
para Fornecimento; 
Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 
Garantia de 
Retenção de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 
Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; 
Seguro Garantia 
Aduaneiro; Seguro 
Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; 
Outras. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

coberturas[].outras_
nome 

- Obrigatório quando o 
campo “Nome da 

Cobertura” for 
Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
preenchido com 

“Outras” 
“Proporcional” e 
quando o campo “Nome 
da Cobertura” for 
preenchido com 
“Outras” 

data_inicio “AAAA-MM-DD” Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com 
“Proporcional” 

Data de Início de 
Vigência do 
Prêmios. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

data_termino “AAAA-MM-DD” Obrigatório quando o 
campo “Forma 
Contrato” for 

preenchido com 
“Proporcional” 

Data de Término de 
Vigência do 
Prêmios. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Forma Contrato” for 
preenchido com 
“Proporcional” 

moeda_emissao ANEXO B Obrigatório Moeda de Emissão 
do Contrato. 

- 

valor_movimento - Obrigatório Valor do Prêmio na 
Moeda de Emissão. 

- 

valor_movimento_re
al 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” 

Valor do Prêmio em 
Reais (R$). 

- 

comissao_ressegur
o 

- Opcional Valor da Comissão 
de Resseguro na 
Moeda de Emissão. 

- 

comissao_ressegur
o_real 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 

campo “Comissão 
Resseguro” for 

preenchido 

Valor da Comissão 
de Resseguro em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Comissão 
Resseguro” for 
preenchido 

valor_atualizacao_m
onetaria 

- Opcional Valor de Atualização 
Monetária na Moeda 
de Emissão 

- 

valor_atualizacao_m
onetaria_real 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 

campo “Valor 
Atualização 

Monetária” for 
preenchido 

Valor de Atualização 
Monetária em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor 
Atualização 
Monetária” for 
preenchido 

valor_oscilacao_ca
mbial 

- Opcional Valor de Oscilação 
Cambial na Moeda 
de Emissão 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
valor_oscilacao_ca
mbial_real 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 

campo “Valor 
Oscilação Cambial” 

for preenchido 

Valor da Oscilação 
Cambial em Reais 
(R$) 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor 
Oscilação Cambial” for 
preenchido 

valor_juros - Opcional 
Valor Juros na 

Moeda de Emissão. 

 

valor_juros_real - Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Valor Juros” 

for preenchido 

Valor de Juros em 
Reais (R$) 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor Juros” 
for preenchido 

valor_multa - Opcional Valor de Multa na 
Moeda de Emissão. 

 

valor_multa_real - Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 
campo “Valor Multa” 

for preenchido 

Valor de Multa em 
Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor Multa” 
for preenchido 

valor_descontos - Opcional Valor de Descontos 
na Moeda de 
Emissão. 

 

valor_descontos_re
al 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 

campo “Valor 
Descontos” for 

preenchido 

Valor de Descontos 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor 
Descontos” for 
preenchido 

valor_despesas - Opcional Valor de Despesas 
na Moeda de 
Emissão. 

 

valor_despesas_rea
l 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e o 

campo “Valor 
Despesas” for 

preenchido 

Valor de Despesas 
em Reais (R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
o campo “Valor 
Despesas” for 
preenchido 

participacao_lucro - Opcional Pagamento de 
valores referentes a 
participações nos 
resultados na 
Moeda de Emissão. 

Deve ser informado 
apenas 

participacao_lucro_r
eal 

- Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo 

Pagamento de 
valores referentes a 
participações nos 
resultados em Reais 
(R$). 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Moeda de Emissão” 
for diferente de “BRL” e 
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Classificação: Informação Pública 

Registro de Movimentação de Prêmios de Resseguro (valores) 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 
“Participação nos 

Lucros” 
o campo “Participação 
nos Lucros” 

 

6.8 REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para o Registro das 

Prestações de Contas de Resseguro. 

Registro de Prestação de Contas 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

tipo_movimento 
"seguro-prestacao-contas 

Obrigatório Obrigatório 
Tipo de Movimento 

 

tipo_prestacao 

”repasse-premio”; 
“recebivel-sinistro” ou 

“outros”. 

Obrigatório Prestação de 
Contas Resseguro. 
Lista de Domínio: 
Repasse de Prêmio 
Resseguro; 
Recebível de 
Sinistro; Outros. 

- 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 
Apólice ou Contrato 
de Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 
Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

- 

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 
Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

 

id_endosso - Opcional.  
Código de 
Identificação do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso”. 

 

numero_endosso - Opcional.  Número Sequencial 
do Endosso. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“ID Apólice” ou “ID 
Resseguro” for 
preenchido. 

- 

codigo_ressegurado
ra - Obrigatório Código SUSEP da 

Resseguradora. 
- 
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Registro de Prestação de Contas 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

codigo_ramo - Opcional 
Código do Ramo 
da(s) Coberturas do 
Contrato 

- 

coberturas [] nome 

"licitante" 
"construcao" 

"fornecimento" 
"prestacao-servico" 

"retencao-pagamentos" 
"adiantamento-

pagamento" 
"manutencao-corretiva" 

"judicial" 
"judicial-execucao-fiscal" 

"parcelamento-
admnistrativo" 

"aduaneiro" 
"administrativo-credito-

tributario" 
"imobiliario" 
"financeira" 

"acoes-trabalhistas" 
"outro" 

Opcional 

Nome da(s) 
Cobertura(s) do 
Contrato. 
Lista de Domínio: 
Seguro Garantia do 
Licitante; Seguro 
Garantia para 
Construção (Obras); 
Seguro Garantia 
para Fornecimento; 
Seguro Garantia 
para Prestação de 
Serviço; Seguro 
Garantia de 
Retenção de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Adiantamento de 
Pagamentos; 
Seguro Garantia de 
Manutenção 
Corretiva; Seguro 
Garantia Judicial; 
Seguro Garantia 
Judicial para 
Execução Fiscal; 
Seguro Garantia 
Parcelamento 
Administrativo; 
Seguro Garantia 
Aduaneiro; Seguro 
Garantia 
Administrativo de 
Créditos Tributários; 
Seguro Garantia 
Imobiliário; Seguro 
Garantia Financeira; 
Cobertura de Ações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias; 
Outras. 

- 

coberturas [] 
outras_nome - 

Obrigatório quando o 
campo "Nome da 

Cobertura" for 
preenchido com 

"outro". 

Identificação de 
outras Coberturas 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Nome da Cobertura” 
for preenchido com 
“Outras”. 

data_movimento - Obrigatório Data da Prestação 
de Contas. 

- 

data_alteracao - Opcional 
Data da alteração 
do status da 
prestação. 

- 

tipo_registro 
"primeiro-envio"; 

"reavaliacao"  
"confirmacao" 

Obrigatório 

Tipo de registro. 
Lista de Domínio: 
Primeiro Envio; 
Reavaliação; 
Confirmação. 

- 
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Registro de Prestação de Contas 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

valor_premio - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Prestação” for 
preenchido com 

“Prêmio a Repassar” 

Valor do prêmio de 
resseguro a 
repassar na Moeda 
de Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Prêmio de Resseguro 
a Repassar”. 

valor_premio_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor 
Prêmio Resseguro a 

Repassar” for 
preenchido. 

Valor do prêmio de 
resseguro a 
repassar em Reais 
(R$). 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Prêmio de Resseguro 
a Repassar”. 

valor_recebivel_sini
stro - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Prestação” for 
preenchido com 
“Recebível de 

Sinistro” 

Valor do recebível 
de sinistro do 
ressegurador na 
Moeda de Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Recebível de 
Sinistro”. 

valor_recebivel_sini
stro_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor 
Recebível de 
Sinistro” for 
preenchido. 

Valor do recebível 
de sinistro do 
ressegurador em 
Reais (R$). 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Recebível de 
Sinistro”. 

valor_pagar - Opcional Valor a pagar na 
Moeda de Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Outros”. 

valor_pagar_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor a 
Pagar” for 
preenchido. 

Valor a Pagar em 
Reais (R$). 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Outros”. 

valor_receber - Opcional Valor a receber na 
Moeda de Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Outros”. 

valor_receber_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor a 
Receber” for 
preenchido. 

Valor a receber em 
Reais (R$). 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Outros”. 

descrição - 

Obrigatório quando o 
campo “Tipo de 
Prestação” for 
preenchido com 

“Outros” 

Descrição da 
Prestação de 
Contas. 

Deve ser informado 
apenas quando o campo 
“Tipo de Prestação” 
for preenchido com 
“Outros” 
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Registro de Prestação de Contas 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

status_prestacao 

"pendente "; 
"parcialmente-aceita"; 

"aceita"; 
"negada" 

Opcional Status da Prestação 
de Contas. 

- 

valor_pendente - Opcional 
Valor pendente de 
aceite na Moeda de 
Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Pendente” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

valor_pendente_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor 
Pendente” for 

preenchido. 

Valor pendente de 
aceite em Reais 
(R$). 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Pendente” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

valor_aceito - Opcional Valor aceito na 
Moeda de Emissão. 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Aceita” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

valor_aceito_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor 
Aceito” for 
preenchido. 

Valor aceito em 
Reais (R$) 

Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Aceita” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

valor_negado - Opcional Valor negado na 
Moeda de Emissão. 

-Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Negada” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

valor_negado_real - 

Obrigatório quando o 
campo “Moeda de 

Emissão” for 
diferente de “BRL” e 

o campo “Valor 
Negado” for 
preenchido. 

Valor negado em 
Reais (R$). 

-Dever ser informado 
apenas quando o campo 
“Status” for preenchido 
com “Negada” ou 
“Parcialmente Aceita”. 

 

6.9 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 
CARTEIRAS 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de 

Transferência de Carteiras de Apólices, Contratos de Resseguros e Endossos, efetuando 

a baixa na Plataforma. 
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Registro de Operação de Transferência de Carteiras 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 

Apólice ou 
Contrato de 

Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 

Registradora). 

 Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”. 

id_apolice - Opcional.  
Código de 

Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 

Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

id_endosso -  Opcional.  
Código de 

Identificação do 
Endosso  

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

numero_endosso - Opcional  
Número 

sequencial do 
Endosso.. 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  
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Registro de Operação de Transferência de Carteiras 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

codigo_cessionaria - Obrigatório 

Código da 
cessionária que 

está comprando a 
carteira. 

Deve ser informado 
apenas quando o 

campo “ID Apólice” ou 
“ID Resseguro” for 

preenchido. 

 

6.10 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE EXCLUSÃO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Exclusão 

de Apólices, Contratos de Resseguros e Endossos, efetuando a baixa na Plataforma. 

Registro de Operação de Exclusão 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 

Apólice ou 
Contrato de 

Resseguro ou 
Endosso (uuid 
gerado pela 

Registradora). 

 Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”. 

id_apolice - Opcional.  
Código de 

Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 

Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  
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Registro de Operação de Exclusão 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_endosso -  Opcional.  
Código de 

Identificação do 
Endosso  

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

numero_endosso - Opcional  
Número 

sequencial do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas um dos 
campos a seguir, que 
tem a função de 
identificação: 
• “ID CSD” ou 
• “ID Apólice” 
• “ID Resseguro” 

ou 
• “ID Endosso”.  

 

6.11 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de 

Cancelamento de Operações efetuando o cancelamento da operação na Plataforma. 

Registro de Operação de Cancelamento de Operações  
Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_operacao_associada - Obrigatório 

Código de 
Identificação da 

Operação 
original a se 

cancelar. 

- 

id_apolice - Opcional. 
Código de 

Identificação das 
Apólice. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro”  
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Registro de Operação de Cancelamento de Operações  
Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_resseguro - Opcional. 

Código de 
Identificação do 

Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro”  

 

6.12 REGISTRO DE OPERAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO 

Por meio deste layout, é possível realizar o envio de dados para a Operação de Bloqueio 

e Desbloqueio de Apólices, Endossos e Contratos de Resseguros, efetuando o Bloqueio 

ou Desbloqueio por motivos Judiciais ou Ônus e Gravames. 

Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_csd - Opcional.  

Código de 
Identificação da 

Apólice ou Contrato 
de Resseguro ou 

Endosso (uuid 
gerado pela 

Registradora). 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso” 

id_apolice - Opcional.  
Código de 

Identificação da 
Apólice 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso”  
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Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

id_resseguro - Opcional.  

Código de 
Identificação do 

Contrato de 
Resseguro. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso”  

numero_endosso -  Opcional.  Número sequencial 
do Endosso. 

Deve ser informado 
apenas quando o 

campo “ID Apólice” ou 
“ID Resseguro” for 

preenchido. 

id_endosso - Opcional.  
Código de 

Identificação do 
Endosso. 

Deve ser informado 
apenas um dos campos 
a seguir, que tem a 
função de identificação: 
• “ID Apólice” ou 
• “ID Resseguro” ou 
• “ID Endosso”  

tipo_movimento 
"seguro-bloqueio", 

"seguro-
desbloqueio" 

Obrigatório Tipo de Operação - 

tipo_bloqueio 
"judicial", 

"gravame" 
Obrigatório Tipo de 

Bloqueio/Desbloqueio - 
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Registro de Operação: Bloqueio e Desbloqueio 

Campo Opções Obrigatoriedade Descrição Restrições 

descricao - Obrigatório Descrição do motivo 
da Operação. - 

 

7. CONTROLE DO DOCUMENTO 
7.1 REVISÃO 

Este documento deverá ser revisado, no mínimo, anualmente, considerando a data de 

publicação mais recente (quadro no item “CONTROLE DE VERSÃO”, acima), podendo 

ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender 

normativos. 

7.2 DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO 

A Companhia possui sobre esse documento todos os direitos de elaboração, alteração, 

reprodução e distribuição. Este documento substitui todas as versões anteriores. A 

Companhia não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, ou por 

quaisquer versões provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para 

fornecer este material. 
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ANEXO A – LISTA DE DOMÍNIO: ESTADOS 
Sigla CSD Nome do Estado CSD 

AC Acre 

AL Alagoas 

AM Amazonas 

AP Amapá 

BA Bahia 

CE Ceará 

DF Distrito Federal 

ES Espírito Santo 

GO Goiás 

MA Maranhão 

MG Minas Gerais 

MS Mato Grosso do Sul 

MT Mato Grosso 

PA Pará 

PB Paraíba 

PE Pernambuco 

PI Piauí 

PR Paraná 

RJ Rio de Janeiro 

RN Rio Grande do Norte 

RO Rondônia 

RR Roraima 

RS Rio Grande do Sul 

SC Santa Catarina 

SE Sergipe 

SP São Paulo 

TO Tocantins 
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ANEXO B – LISTA DE DOMÍNIO: MOEDAS 
Símbolo CSD Nome da Moeda CSD 

AFN AFEGANE AFEGANIST 

MGA ARIARY MADAGASCAR 

PAB BALBOA/PANAMA 

THB BATH/TAILANDIA 

ETB BIRR/ETIOPIA 

VEF BOLIVAR VENEZUELANO 

BOB BOLIVIANO/BOLIVIA 

GHS CEDI GANA 

CRC COLON/COSTA RICA 

SVC COLON/EL SALVADOR 

NIO CORDOBA OURO 

DKK COROA DINAMARQUESA 

ISK COROA ISLND/ISLAN 

NOK COROA NORUEGUESA 

SEK COROA SUECA 

CZK COROA TCHECA 

GMD DALASI/GAMBIA 

DZD DINAR ARGELINO 

RSD DINAR SERVIO SERVIA 

BHD DINAR/BAHREIN 

IQD DINAR/IRAQUE 

JOD DINAR/JORDANIA 

KWD DINAR/KWAIT 

LYD DINAR/LIBIA 

MKD DINAR/MACEDONIA 

TND DINAR/TUNISIA 

SDR DIREITO ESPECIAL 

AED DIRHAM/EMIR.ARABE 

MAD DIRHAM/MARROCOS 

STD DOBRA S TOME PRIN 

AUD DOLAR AUSTRALIANO 

BND DOLAR BRUNEI 

CAD DOLAR CANADENSE 

XCD DOLAR CARIBE ORIENTAL 

KYD DOLAR CAYMAN 

SGD DOLAR CINGAPURA 

GYD DOLAR DA GUIANA 
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Símbolo CSD Nome da Moeda CSD 

NAD DOLAR DA NAMIBIA 

USD DOLAR DOS EUA 

FJD DOLAR FIJI 

HKD DOLAR HONG KONG 

SBD DOLAR IL SALOMAO 

LRD DOLAR LIBERIA 

NZD DOLAR NOVA ZELANDIA 

ZWL DOLAR ZIMBABUE 

BSD DOLAR/BAHAMAS 

BBD DOLAR/BARBADOS 

BZD DOLAR/BELIZE 

BMD DOLAR/BERMUDAS 

JMD DOLAR/JAMAICA 

SRD DOLAR/SURINAME 

TTD DOLAR/TRIN. TOBAG 

VND DONGUE/VIETNAN 

AMD DRAM ARMENIA REP 

CVE ESCUDO CABO VERDE 

EUR EURO 

AWG FLORIM/ARUBA 

HUF FORINT/HUNGRIA 

XOF FRANCO CFA BCEAO 

XAF FRANCO CFA BEAC 

XPF FRANCO CFP 

CDF FRANCO CONGOLES 

CHF FRANCO SUICO 

BIF FRANCO/BURUNDI 

KMF FRANCO/COMORES 

DJF FRANCO/DJIBUTI 

GNF FRANCO/GUINE 

RWF FRANCO/RUANDA 

HTG GOURDE HAITI 

PYG GUARANI/PARAGUAI 

ANG GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS 

UAH HRYVNIA UCRANIA 

JPY IENE 

PGK KINA/PAPUA N GUIN 

HRK KUNA/CROACIA 

AOA KWANZA/ANGOLA 
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Símbolo CSD Nome da Moeda CSD 

GEL LARI GEORGIA 

LVL LAT LETONIA REP 

ALL LEK ALBANIA REP 

HNL LEMPIRA/HONDURAS 

SLL LEONE/SERRA LEOA 

MDL LEU/MOLDAVIA, REP 

BGN LEV/BULGARIA, REP 

GBP LIBRA ESTERLINA 

SSP LIBRA SUL SUDANESA 

EGP LIBRA/EGITO 

FKP LIBRA/FALKLAND 

GIP LIBRA/GIBRALTAR 

LBP LIBRA/LIBANO 

SYP LIBRA/SIRIA, REP 

SHP LIBRA/STA HELENA 

SZL LILANGENI/SUAZIL 

TRY LIRA TURCA 

LTL LITA LITUANIA 

LSL LOTI/LESOTO 

AZN MANAT ARZEBAIJAO 

BAM MARCO CONV BOSNIA 

NGN NAIRA NIGERIA 

ERN NAKFA ERITREIA 

BTN NGULTRUM/BUTAO 

SDG NOVA LIBRA SUDANESA 

MZN NOVA METICAL/MOCA 

TWD NOVO DOLAR/TAIWAN 

RON NOVO LEU/ROMENIA 

TMT NOVO MANAT TURCOM 

PEN NOVO SOL/PERU 

XAU OURO 

OUTRA Outra 

TOP PAANGA/TONGA 

MOP PATACA/MACAU 

ARS PESO ARGENTINO 

CLP PESO CHILE 

COP PESO/COLOMBIA 

CUP PESO/CUBA 

PHP PESO/FILIPINAS 
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Símbolo CSD Nome da Moeda CSD 

GWP PESO/GUINE BISSAU 

MXN PESO/MEXICO 

DOP PESO/REP. DOMINIC 

UYU PESO/URUGUAIO 

BWP PULA/BOTSWANA 

ZMW QUACHA ZAMBIA 

MWK QUACHA/MALAVI 

GTQ QUETZAL/GUATEMALA 

MMK QUIATE/BIRMANIA 

LAK QUIPE/LAOS, REP 

ZAR RANDE/AFRICA SUL 

BRL REAL BRASIL 

CNY RENMINBI CHINES 

CNH RENMINBI HONG KONG 

SAR RIAL/ARAB SAUDITA 

QAR RIAL/CATAR 

YER RIAL/IEMEN 

IRR RIAL/IRAN, REP 

OMR RIAL/OMA 

KHR RIEL/CAMBOJA 

MYR RINGGIT/MALASIA 

BYR RUBLO BELARUS 

RUB RUBLO/RUSSIA 

MVR RUFIA/MALDIVAS 

SCR RUPIA SEYCHELES 

INR RUPIA/INDIA 

IDR RUPIA/INDONESIA 

MUR RUPIA/MAURICIO 

NPR RUPIA/NEPAL 

PKR RUPIA/PAQUISTAO 

LKR RUPIA/SRI LANKA 

ILS SHEKEL/ISRAEL 

KGS SOM QUIRGUISTAO 

UZS SOM UZBEQUISTAO 

TJS SOMONI TADJIQUISTAO 

BDT TACA/BANGLADESH 

WST TALA SAMOA OC 

KZT TENGE CAZAQUISTAO 

MNT TUGRIK/MONGOLIA 
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Símbolo CSD Nome da Moeda CSD 

MRO UGUIA MAURITANIA 

CLF UNID FOMENTO CHIL 

XEU UNID.MONET.EUROP. 

VUV VATU VANUATU 

KRW WON COREIA SUL 

KPW WON/COREIA NORTE 

KES XELIM/QUENIA 

SOS XELIM/SOMALIA 

TZS XELIM/TANZANIA 

UGX XELIM/UGANDA 

PLN ZLOTY/POLONIA 
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