
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #35 — 10 de agosto 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 

Relembramos às instituições participantes do Open Banking Brasil que assinem o Termo de Acei-

te do Mecanismo de Resolução de Disputas, até o dia 12/08. 

A assinatura será recolhida de forma semelhante ao Termo de Adesão ao Open Banking Brasil, 

seguindo o processo descrito abaixo: 

• Um dos administradores cadastrados no Diretório Central deverá acessar a página de sua 

organização no Diretório -> Acessar a aba "Assinar os Termos e Condições“ -> Selecionar o 

botão de assinatura em "Ações" no "Termo de Aceite do Mecanismo de Resolução de Dispu

tas do Open Banking“ -> Selecionar o número de signatários (1 a 4 representantes legais) de 

sua organização 

• Esse administrador deverá acessar o link enviado ao seu e-mail pela ferramenta DocuSign, 

digitar o código de acesso DocuSign disponibilizado no Diretório Central e designar o Nome e 

E-mail dos signatários (representantes legais) 

• Os signatários (representantes legais) devem assinar o documento na ferramenta DocuSign 

através dos links enviados aos seus respectivos e-mails, e anexar os seguintes documentos 

comprobatórios de representação legal: 

• Estatuto ou Contrato Social 

• Documento(s) de Representação válido(s) 

É de responsabilidade da cada instituição garantir que os signatários indicados assinem o Termo 

de Aceite até o prazo (12/08). 

Aproveitamos para adicionar a descrição de alguns campos do Termo, de forma a auxiliar as insti

tuições no preenchimento: 

• Instituição Participante: Nome da instituição conforme seu documento societário e cartão de 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

• Qualificação: Tipo da instituição participante. Ex.: sociedade anônima, instituição financeira, 

instituição de pagamento, sociedade cooperativa, pessoa jurídica de direito privado, etc. 

• Endereço: Endereço da sede da instituição participante 

• Número do CNPJ/ME: Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, podendo ser grafa

do com pontos, barras e hifens  

• Contrato/estatuto social: Selecionar ou Contrato ou Estatuto social para informar qual docu

mento societário será compartilhado com o Open Banking  

Caso tenha qualquer dúvida , por favor, envie um e-mail para gt-infraestrutura@openbankingbr.org 

ENVIE UM E-MAIL PARA O GT INFRAESTRUTURA 

As seguintes atualizações foram realizadas na API Fase 3: 

• Conforme o Informe #34, inclusão de considerações sobre assinatura do conteúdo de mensa

gens (JWS) 

• Conforme o Informe #30, atualização do campo description do expirationDateTime do sche

ma ResponsePaymentConsent de acordo a documentação de segurança para tokens 

• Inclusão do uso de Client Credentials na criação do consentimento, em linha com ajustes an

teriores do Informe #25 

• Inclusão da máquina de estados para os possíveis status do consentimento, contemplando 

definições para as transições de estados em diferentes momentos do fluxo 

Estes ajustes foram disponibilizados nesta terça-feira (10/08), colocando o portal na versão v1.0.0-

rc8.2 e a API Fase 3 na versão v1.0.0-rc5.3. Para mais detalhes, verifique o changelog na Área do 

Desenvolvedor. 

Além disso, é previsto para 11/08 ajuste de retirada da obrigatoriedade do campo endToEndId. As

sim que confirmado, um novo informe será publicado com a atualização. 

ACESSE A API FASE 3 

https://openbankingbrasil.org.br/
mailto:gt-infraestrutura@openbankingbr.org?subject=[OPB]%20-%20Duvidas%20Termo%20de%20Aceite%20do%20Mecanismo%20de%20Resolucao%20de%20Disputas
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-3-apis-do-open-banking-brasil

