
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #17 — 08 de julho 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 

Em linha com o Informe #15, já está disponível, na Área do Desenvolvedor, a versão 1.0.1 das 

APIs da Fase 2. As modificações contemplaram: 

• Ajustes nos Patterns nas APIs de Contas, Operações de Crédito e Cartões de Crédito, con-

forme previamente informado 

• Inclusão do atributo “nullable: true” em campos das APIs de Contas, Operações de Crédito, 

Cartões de Crédito e Dados Cadastrais 

• Ajustes de campos da APIs de Dados Cadastrais para que aceitem uma lista vazia como res-

posta 

Informações mais detalhadas se encontram no change log na Área do Desenvolvedor. 

ACESSE AS APIs FASE 2 

Ao contrário do divulgado anteriormente, não foi aberta, nessa quinta (08/07), a submissão de pedi-

dos para certificação funcional para as APIs de resources, consent e customers. 

Apesar do aumento expressivo recente no número de testes executados no motor de testes funcio-

nais, ainda não atingimos massa crítica para garantir a consistência necessária nas certificações 

funcionais das IFs. Adicionalmente, as alterações recentes nas especificações tampouco nos per-

mitem iniciar a certificação. 

Ressaltamos, ainda assim, a importância da execução dos testes já disponibilizados das APIs de 

resources, consent e customers por parte das Instituições Financeiras, em especial as que partici-

pam da Fase 2 do Open Banking, para garantir a correta validação do motor de testes e posterior 

disponibilização da certificação funcional para o ecossistema.  

Comunicaremos em breve a nova data de início desta certificação. 

Nova atualização do Guia de Operação do Diretório Central já se encontra disponível na Área do 

Desenvolvedor, na seção Diretrizes Técnicas do Diretório.  

Segue abaixo detalhamento dos ajustes realizados: 

• Alteração: foram adicionados recomendações e casos de uso para exemplificar o cadastra-

mento de marcas 

• Alteração: foi alterado o detalhamento do campo “Descrição” do Authorisation Server 

• Adição: foi adicionada uma descrição do logotipo 

• Adição: foi adicionada a seção Recomendações para receptores com recomendações para a 

montagem de telas de experiência de usuário dado a estrutura de dados do Diretório 

A orientação para preenchimento dos Recursos de API da Fase 2 será enviada assim que possível. 

ACESSE O GUIA 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-2-apis-do-open-banking-brasil
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/documents/OpenBankingGuiaOperacaoDiretorioCentral.pdf

