
 

 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #56 — 15 de setembro 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 

Foi disponibilizada uma nova atualização do Guia de Operação do Diretório Central na Área do De-

senvolvedor, na seção Diretrizes Técnicas do Diretório. Segue abaixo detalhamento dos ajustes 

realizados: 

• Ponto de atenção sobre Authorisation Server em Cadastrando um Authorisation Server; 

• Mudança na descrição do campo Client URI e retirada dos campos (mode e environment) em 

Criando um Software Statements; 

• Ponto de atenção sobre usuários de plataformas em Cadastrando reivindicações de autorida-

de; 

• Alteração quanto ao cadastramento de recursos em Cadastrando recursos de uma API (favor 

atentar para a necessidade de inclusão do link da certificação). Mais informações podem ser 

encontradas na página 60. 

Estão abertos os envios dos pedidos de certificações funcionais para instituições financeiras da Fa-

se 2 para API Loans do Grupo T2. 

Para mais detalhes de como realizar a submissão dos resultados dos testes, pedimos que sejam 

seguidas as instruções disponibilizadas no GitLab. 

Relembramos que, conforme Instrução Normativa n°133, a certificação é obrigatória para o registro 

das APIs no Diretório de Participantes. 

Caso a instituição encontre problemas nos testes, sugerimos que seja aberto um chamado no ser-

vice desk. 

Relembramos que enviaremos um novo comunicado confirmando a abertura das certificações das 

demais APIs Fase 2 do Grupo T2 - Credit card, Financings, Discounted credit rights e Unarranged 

overdraft - no momento em que houver testes suficientes para validação do motor (retirada do WIP 

do plano de teste). Portanto, solicitamos às instituições da Fase 2 que continuem executando os 

testes. 

ACESSE O GITLAB ACESSE O SERVICE DESK 

ACESSE O GUIA DO DIRETÓRIO 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://gitlab.com/obb1/certification
https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br/servicePortal
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/documents/OpenBanking-Guia_Operacao_Diretorio_Central.pdf

