
 

 
 
 
 

Comunicado 091/2022 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de Segurança 
Orientações e prazos para implementação 

Prezadas Participantes, 
 
De acordo com o OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº1/2022/CGOPI/DIR3/SUSEP referente ao 
cronograma de entregas para a Fase II, lembramos que os entregáveis de Segurança e seus prazos 
são: 
 
1. Ativação da camada de segurança nos endpoints:  

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

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

 Orientações mais detalhadas de como emitir e registrar o certificado no Diretório de 
Participantes podem ser consultadas nos links abaixo: 
 BRCAC - Gerando o Certificado 
 BRSEAL - Gerando o Certificado 
 2º Workshop - Plantão de Dúvidas - Certificados ICP Brasil 

 
 

2. Certificação FAPI:  

 Espera-se que as participantes tenham seus respectivos processos de certificação FAPI 
documentados, implementados e publicados no diretório de sandbox até 01 de janeiro de 
2023. 

 No dia 07/11/2022 foi realizado o 2º Workshop de Certificação, orientações mais detalhadas 
de como realizar o processo podem ser consultados no link abaixo.             2º Workshop sobre 
Processo de Certificação FAPI com Open ID Foundation 

 Considerando o calendário de feriados, informamos que a OpenID Foundation estará 
indisponível nas seguintes datas: 
 De 24 de novembro de 2022 (5ª feira) a 25 de novembro de 2022 (sexta-feira): feriado de 

Ação de Graças nos EUA. 
 De 26 de dezembro de 2022 (2ª feira) a 30 de dezembro de 2022 (6ª feira): festividades 

de final de ano (Natal/Ano Novo). 

 O GT de Interface e Segurança faz um alerta para os perfis de certificação de Transmissora 
(OP): 
 É obrigatório suportar o perfil básico de MTLS e/ou Private key (sem PAR e JARM) e ainda 

o perfil DCR. 
 
Para eventuais dúvidas e questionamentos, entrar em contato via Service Desk. 

Atenciosamente,  
 
Secretariado Open Insurance Brasil 

 

https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/OpenInsurance_Gerando_o_Certificado_BRCAC.pdf
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/files/OpenInsurance_Gerando_o_Certificado_BRSEAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Uib5s1juXLQ
https://www.youtube.com/watch?v=2DwuXOd4h3s&list=PLsTYTDufnCfAsUFN9W_IGaGxLXddIWl2I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2DwuXOd4h3s&list=PLsTYTDufnCfAsUFN9W_IGaGxLXddIWl2I&index=6
https://servicedesk.opinbrasil.com.br/

