
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #11 — 25 de junho de 2021 

Para cadastrar ou descadastrar um endereço de e-mail para recebimento dos informes com as últimas atualizações do 

Open Banking, deve ser enviada requisição para o contato: gt-comunicacao@openbankingbr.org 

Ajustes propostos 

• Atualização na página detalhando a necessidade de reportar as médias da API de Métricas 

como inteiros em milissegundos 

• Inclusão de orientações em relação a API de Métricas na seção de "Problemas conhecidos 

da especificação" 

• Atualização da seção de requisitos não funcionais para compatibilizar com a IN95 

• Não haverá alterações nos swaggers das APIs da fase 1 

Estes ajustes serão disponibilizados nesta sexta-feira (25/06), colocando o portal na versão 7.0. 

Para maiores detalhes, verifique o changelog no portal do desenvolvedor. 

ACESSE AS APIS FASE 1 

Ajustes propostos 

• Reinclusão do mapeamento de roles/permissions 

• Inclusão do diagrama de alto nível do fluxo de consentimento 

• Esclarecimento adicional sobre consentId na seção de "Problemas conhecidos da especifica-

ção" 

• Não haverá alterações nos swaggers das APIs da fase 2 

Estes ajustes serão disponibilizados nesta sexta-feira (25/06), colocando o portal na versão 7.0.  

Para maiores detalhes, verifique o changelog no portal do desenvolvedor. 

ACESSE AS APIS FASE 2 

Ajustes no Portal 

• Descrição textual das etapas do diagrama de sequência 

• Adição de conteúdo textual na descrição da Fase 3 

• Inserção de link que leva à documentação referência do PIX e explicação quanto ao escopo 

inicial da Fase 3 não contemplar PIX Saque e PIX Troco. Também não será possível agenda-

mentos para PIX QR Codes Dinâmico com vencimento 

• Retirada da enumeração de todos os exemplos de erro 422 no canto lateral à direita 

Ajustes PIX 

• Correção da descrição do campo endToEndId para “XXXXXXXX” representar os 8 primeiros 

dígitos do CNPJ do Iniciador de Pagamento, conforme solicitado pelo Banco Central 

• Unificação dos campos “number” e “checkDigit” nos schemas debtorAccount e creditorAc-

count, refletindo a ISO 20.022 

• Adição de link self no meta dos recursos deste endpoint 

Ajustes Consentimento 

• Unificação dos campos “number” e “checkDigit” nos schemas debtorAccount e creditorAc-

count, refletindo a ISO 20.022 

• Descrição do campo expirationDateTime definido como o creationDateTime mais 5 minutos 

• Adição de link self no meta dos recursos deste endpoint 

Ajustes no Swagger 

• Correção da grafia de “openId” para “openid” 

• Correções e alterações de textos nas “Orientações” e em diferentes campos e seções 

 

Estes ajustes serão disponibilizados nesta sexta-feira (25/06), colocando a API Fase 3 na versão 

1.0.0-rc3.0 e o portal na versão 7.0. Para maiores detalhes, verifique o change log da versão. 

ACESSE AS APIS FASE 3 

Foi publicado em 24/06 o Regulamento do Mecanismo de Resolução de Disputas entre Participan-

tes do Open Banking. 

Este documento descreve o conjunto de etapas que compõem os procedi-mentos para o tratamen-

to e a resolução de Disputas entre Participantes, desde a criação da dispu-ta até a sua conclusão 

na Plataforma de Resolução de Disputas. Inclui a autocomposição das instituições envolvidas na 

disputa, assim como as condições para o acionamento da arbitragem por meio do Centro de Arbi-

tragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil – Canadá (CAM-CCBC). 

O Mecanismo de Resolução de Disputas somente pode ser acionado pelos participantes do Open 

Banking Brasil. 

Este Regulamento será atualizado, de tempos em tempos, inclusive seus anexos, de acordo com a 

regulamentação aplicável ao Open Banking. 

ACESSE O REGULAMENTO 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-1-apis-do-open-banking-brasil-v1-0-1
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-2-apis-do-open-banking-brasil
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-3-apis-do-open-banking-brasil
https://ob-public-files.s3.amazonaws.com/Regulamento_de_Resolucao_de_Disputas.pdf

