
   Consignado API

Manual Portal de operações x Roteiros
de testes do e-Consignado

Versão 1.0

Página 1 de 34



Este  documento  foi  desenvolvido  pela  Empresa  de  Tecnologia  e
Informações da Previdência Social – DATAPREV.

Página 2 de 34



Histórico de revisões
Data Versão do

Manual
Versão
da API

Descrição

12/07/2021 1.0 Criação do documento.

Página 3 de 34



Índice
Introdução................................................................................................................................................................5
Cenário 1.................................................................................................................................................................6
Cenário 2.................................................................................................................................................................7
Cenário 3.1..............................................................................................................................................................8
Cenário 3.2..............................................................................................................................................................9
Cenário 4.1............................................................................................................................................................10
Cenário 4.2.............................................................................................................................................................11
Cenário 5.1............................................................................................................................................................12
Cenário 5.2............................................................................................................................................................13
Cenário 5.3............................................................................................................................................................14
Cenário 7.1............................................................................................................................................................16
Cenário 7.2............................................................................................................................................................17
Cenário 7.3............................................................................................................................................................18
Cenário 7.4............................................................................................................................................................19
Cenário 8 a 19........................................................................................................................................................19
Cenário 21.............................................................................................................................................................21
Cenário 21.............................................................................................................................................................23
Cenário 22.............................................................................................................................................................24
Cenário 23.............................................................................................................................................................25
Cenário 24.............................................................................................................................................................26
Cenário 24.2..........................................................................................................................................................27
Cenário 25.............................................................................................................................................................28
Cenário 26.............................................................................................................................................................30
Cenário 27.............................................................................................................................................................32
Cenário 28.............................................................................................................................................................33
Cenário 29.............................................................................................................................................................34
Cenário 30.............................................................................................................................................................34

Página 4 de 34



Introdução

Este manual tem por objetivo exemplificar a execução dos cenários de testes de homologação através do portal 
de operações do e-Consignado.A execução foi feita com os dados da massa do banco 999. Dos cenários 
executados via portal (1 a 30), quase todos os cenários foram possíveis de serem executados, exceto o cenário 2
e o cenário 7.4.

Para os cenários de 1 a 24, deve iniciar a operação selecionando CONSULTAR BENEFÍCIOS. Nesta opção de 
menu é possível executar os endpoints abaixo:

1. beneficios/autorizar-consulta-dados

2. beneficios/listar-autorizados

3. eneficios/consultar-dados)

A entrar na opção e informar o CPF e um token válido, o sistema executará o endpoint 2, apresentando a tela 
CONSULTAR BENEFICIO. Caso contrário o endpoint 1, será chamado, na tela SOLICITAR 
AUTORIZAÇÃO. O endpoint 3 é executando quando é selecionado o detalhamento dos dados de um benefício 
na tela CONSULTAR BENEFÍCIO.

Para os cenários de 25 a 30, deve iniciar a operação selecionando DESBLOQUEAR BENEFICIO. Nesta opção 
de menu é possível executar os endpoints abaixo:

1. beneficios/autorizar-desbloqueio-beneficio
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Cenário 1

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em 
seguida SOLICITAR o sistema retornará o erro abaixo (CD).
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Cenário 2

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR.

Quando executado pelo portal a resposta será diferente, pois o portal vai impedir enviar a solicitação sem
todos os campos obrigatórios
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Cenário 3.1

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em 
seguida SOLICITAR o sistema retornará o token de autorização.
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Cenário 3.2 

Na tela de retorno do cenário anterior, selecione VER BENEFÍCIOS

O sistema retornará a lista de benefícios relacionada ao CPF do cenário.
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Cenário 4.1

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado).

Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida SOLICITAR o sistema 
retornará o token de autorização
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Cenário 4.2

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e o token de autorização recebido no cenário 
3.1. e em seguida CONSULTAR.

O sistema retornará o erro abaixo (IV)
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Cenário 5.1

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR.

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado).

Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida SOLICITAR o sistema 
retornará o token de autorização
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Cenário 5.2 

Na tela de retorno do cenário anterior, selecione VER BENEFÍCIOS

O sistema retornará a lista de benefícios relacionada ao CPF do cenário.
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Cenário 5.3

Na tela de retorno do cenário anterior, selecione a seta ao lado de um dos benefícios.

O sistema apresentará os dados do benefício selecionado.
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Cenário 6

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado).

Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida SOLICITAR o sistema 
retornará o token de autorização
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Cenário 7.1 

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está inválido
(não foi informado).

Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida SOLICITAR o sistema 
retornará o token de autorização
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Cenário 7.2 

Na tela de retorno do cenário anterior, selecione VER BENEFÍCIOS

O sistema retornará a lista de benefícios relacionada ao CPF do cenário.

Página 17 de 34



Cenário 7.3  

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e o token de autorização e em seguida 
CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
expirado (EX).
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Cenário 7.4  
Não é possível ser executado via portal, pois a primeira consulta de listar de autorizados já é necessário 
passar um token válido

Cenário 8 a 19

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado).Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em 
seguida SOLICITAR o sistema retornará o token de autorização
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Na tela de retorno anterior, selecione VER BENEFÍCIO. Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS solicite 
CONSULTAR. Será retornada a lista de benefícios relacionado ao CPF. Clique na seta ao lado do benefício 
selecionado
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Cenário 21

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está inválido
(não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida 
SOLICITAR o sistema retornará o token de autorização
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Cenário 21

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR.

O sistema apresentará a tela  SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está 
inválido (não foi informado).

Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida SOLICITAR.

O sistema retornará o erro abaixo (CR).
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Cenário 22

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está inválido
(não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida 
SOLICITAR o sistema retornará o erro abaixo (RI).
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Cenário 23

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está inválido
(não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida 
SOLICITAR o sistema retornará o erro abaixo (DR).
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Cenário 24

Na tela CONSULTAR BENEFÍCIOS Informe o cpf do cenário e em seguida CONSULTAR

O sistema apresentará a tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, informará que o token da autorização está inválido
(não foi informado). Na tela SOLICITAR AUTORIZAÇÃO Complete os dados do cenário e em seguida 
SOLICITAR o sistema retornará o token de autorização.
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Cenário 24.2

Na tela de retorno do cenário anterior, selecione VER BENEFÍCIOS e depois CONSULTAR

Em seguida clicar na seta ao lado do benefício para consultar os dados deste benefício.
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Cenário 25

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO.
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O sistema apresentará a tela de retorno abaixo:
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Cenário 26

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO.

 

O sistema apresentará a tela de retorno abaixo:
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Cenário 27

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO.

O sistema apresentará a tela de retorno abaixo:
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Cenário 28

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO. O sistema apresentará a tela de retorno abaixo:
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Cenário 29

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO.
O sistema apresentará a tela de retorno abaixo:

Cenário 30

Na tela de DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO, complete os dados do cenário e depois DESBLOQUEAR 
BENEFICIO.

O sistema apresentará a tela de retorno abaixo (RL)
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