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| SOBRE ESTE DOCUMENTO 
 

Este documento se destina aos clientes e usuários das soluções ONESOURCE E MENSAGERIA REINF e visa 

comunicar acerca das atualizações, melhorias e ajustes no produto, bem como fornecer informações técnicas e 

funcionais conforme as atualizações do produto. 

 

A sessão COMUNICADOS disponibiliza informações diversificadas sobre o produto seja de cunho técnico ou legal. 

 

A sessão NOTAS TÉCNICAS reúne as considerações técnicas do produto, aplicáveis a liberação corrente. 

 

A sessão NOTAS FUNCIONAIS contém as informações relevantes das funcionalidades sendo organizadas pelo tipo 

da alteração. 

 

A sessão AJUDA dispõe informações sobre a atualização do conteúdo da ajuda online / Manual Operacional e 

Roteiros de Utilização. 
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| INTRODUÇÃO 
 

Prezados clientes, 

 

A Thomson Reuters compartilha as informações acerca das atualizações, correções e desenvolvimentos efetuados 

no produto ONESOURCE, atendendo aos Módulos ECF, eSOCIAL e Mensageria EFD-REINF. 

 

Para maiores informações sobre como realizar o download, instalar e configurar os produtos THOMSON 

REUTERS ONESOURCE e Mensageria EFD-REINF; e obter orientações sobre as funcionalidades dos Módulos, 

consulte os manuais disponíveis no pacote do produto disponibilizado na área restrita do Contact Center, através 

do menu:  

 Meus Serviços link “Atualização de Versão/Patches – ONESOURCE BR”. 

 

Os manuais também estão disponíveis na Base de Conhecimento via Contact Center, no caminho: 

 Meus Serviços > Base de Conhecimento Cliente > ONESOURCE BR. 

 

Prosseguindo com as liberações, recomendamos a leitura dos tópicos a seguir onde estão descritas todas as 

atualizações desta versão V01.R150 de 15/10/2019 para os Módulos ONESOURCE Administração, ONESOURCE 

ECF, ONESOURCE ESOCIAL e MENSAGERIA EFD-REINF 

 

Abaixo segue previsão dos próximos patches e módulos que contemplarão funcionalidades liberadas na 

plataforma ONESOURCE ECF/eSOCIAL e MENSAGERIA EFD-REINF: 

 

PATCH PREVISTO PARA ECF ESOCIAL REINF 

152 12/11/2019 X X X 

 

Por se tratar de uma previsão, a Thomson Reuters reserva se o direito de ajustar as datas na ocorrência de 

necessidades específicas. 
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| COMUNICADOS 
 

ONESOURCE SaaS PRODUÇÃO - ATENÇÃO 
 
Visando a excelência de nossos serviços, nos dias 18/10/2019 18h00 até dia 21/10/2019 06h00 o ambiente de 

PRODUÇÃO SaaS da solução ONESOURCE (ECF, REINF, ESOCIAL) passou por manutenções preventivas. 

 

IMPORTANTE 

Não ocorreram mudanças de endereços de acesso ao ambiente, ou seja,  

https://onesourcebr.thomsonreuters.com/taxbr-solution-web/pages/index.jsf  e 

https://onesourcebr.thomsonreuters.com/taxbr-solution-webservices/services  continuam funcionando 

normalmente, mas os IPs de entrada do ambiente SaaS foram alterados, portanto as empresas que realizam 

bloqueios no firewall através de IP deverão realizar os ajustes necessários em seus ambientes para não 

comprometer o acesso na aplicação e a integração dos dados. 

 

Os novo IP é: 3.221.168.63 

Novos certificados para HTTPS também foram instalados no ambiente. 

 

Devido as mudanças, sugerimos que não deixem para entregar suas obrigações REINF e eSOCIAL no último dia.  

 

Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site www.mastersaf.com.br ou entre 

em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: 

 

" (11) 2159-0600 - Opção 3 (MENSAGERIA REINF, ECF e ESOCIAL). 

 

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.  
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MANUTENÇÃO DA COMPATIBILIDADE ONESOURCE ESOCIAL X DW 
 

Sistemas que utilizam integração entre ONESOURCE eSocial e Mastersaf DW, a partir da versão R150 do 

eSocial devem obrigatoriamente utilizar a versão R230 ou superior do DW para manutenção da 

compatibilidade. 

Controle Interno: OSB-6045 

 

REVISÃO DAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E SUPORTE TÉCNICO 
 

Visando uma maior qualidade dos produtos e maior especialização no atendimento ao cliente, a Thomson Reuters 

divulga algumas mudanças no suporte de suas soluções fiscais on-premises. 
 

Informamos que desde 01 de agosto de 2019 a divisão de Tax Corporate da Thomson Reuters Brasil passou a 

suportar tecnologias e plataformas que possuem a garantia de suporte e atualização dos fabricantes dentro do 

período regular (não-estendido). O objetivo é evitar problemas relacionados à segurança e performance nos 

produtos, além de promover evolução tecnológica de nossas soluções. 
 

Abaixo estão relacionadas as plataformas para os produtos ONESOURCE que mantêm o suporte a partir de 01 de 

agosto de 2019: 

ONESOURCE (ECF / ESOCIAL / MENSAGERIA REINF / TAX CLASSIFICATION) 

Banco de Dados 
Oracle Database 12c Release 1 

 

Oracle Database 12c Release 2 
 

Plataforma Java Amazon Coretto 11 
 

Servidores de Aplicações* 

Apache Tomcat 7 
 

Apache Tomcat 8.5 
 

Red Hat JBoss EAP 6.x 
 

Oracle WebLogic 12.2 
 

Navegadores* 
Internet Explorer 11 

 

Google Chrome 
 

 

Os produtos estão se adequando às plataformas citadas neste comunicado, portanto acompanhe o documento de 

Release Notes e/ou consulte o manual de requisitos de cada produto para saber o que já está homologado. 

Favor repassar essas informações para área de Tecnologia da Informação (TI). 
 

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a interrupção do suporte para os produtos Thomson Reuters, entre em 

contato com a nossa equipe de atendimento através do Contact Center. 
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NOTA TÉCNICA 15/2019 – SIMPLIFICAÇÃO DO ESOCIAL 
 

Prezado cliente, 

 

Foi publicado em 09/09/2019 no Portal do eSocial, a revisão da Nota Técnica 15/2019, tendo como principal 

objetivo implantar medidas de simplificação e modernização do eSocial, conforme disposto no artigo 9º da 

Portaria 300 de 13/06/2019. 

 

Em resumo, esta atualização legal modifica algumas validações (permitindo que alguns campos antes 

obrigatórios sejam preenchidos facultativamente), ajusta ocorrências (dando ao contribuinte a possibilidade de 

não informar dados de um grupo ou tag) e realiza a criação e alteração de valores em tabelas de códigos. 

 

De acordo com a NT, temos a seguinte vigência: 

• Ambiente de Produção Restrita: 08/10/2019 
• Ambiente de Produção: 11/11/2019 

 

A disponibilização destas atualizações ocorre agora, no Patch V01R150 do ONESOURCE eSOCIAL, , e isso foi 

necessário para que pudéssemos realizar os testes das atualizações utilizando o novo Schema XSD do governo 

antes de disponibilizar todos os ajustes aos clientes ONESOURCE. 

Até a atualização para o Patch V01R150 será possível utilizar o ambiente de produção restrita normalmente, 

considerando, entretanto, que os campos que serão facultativos a partir de 08/10/2019 devem ser preenchidos.  

 

Reforçamos a importância de manter sua versão do ONESOURCE atualizada, facilitando suporte e garantindo 

aderência aos ajustes que disponibilizamos periodicamente no sistema. 

 

Acompanhe nossos informativos para obter maiores detalhes dessa atualização. 

 

Link da Nota Técnica: 

https://portal.esocial.gov.br/agenda/2019-09-09-publicada-nota-tecnica-no-15-2019-revisada 
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NOTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DAS ATUALIZAÇÕES LEGAIS DO 

REINF 
 

Prezado cliente, 

 

No intuito de esclarecer possíveis dúvidas e posicionar sobre a evolução das atualizações legais no ONESOURCE 

MENSAGERIA EFD-REINF, preparamos o comunicado abaixo: 

 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 55/2019: 

 

Publicado em 10 de outubro de 2019 o ADE COFIS Nº 55, que revoga o ADE COFIS Nº 10/2019 (responsável pela 

aprovação da versão 2.0 do leiaute dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais - EFD-REINF). 

Com a revogação deste ato, mantem-se vigente o ADE COFIS Nº 65/2018, que aprova a versão 1.4 do leiaute da 

EFD-REINF. 

 

O MENSAGERIA EFD-REINF está aderente à legislação vigente, e a Thomson Reuters manter-se-á atenta às 

publicações do governo, de maneira a disponibilizar as atualizações necessárias no produto. 

 

Acompanhe nossos Comunicados e Informativos do Patch para estarem atualizados acerca das atualizações nesse 

módulo. 

 

Em caso de dúvidas, não hesite em consultar nosso time de Atendimento ao Cliente. 
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PORTARIA 716/2019 – ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE SST DO 

ESOCIAL 
 
Informamos que foi publicado no Diário Oficial a Portaria 716/2019, dispondo sobre os novos prazos para o envio 

dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST). 

 

De acordo com a nova publicação, a prestação das informações dos eventos de SST deverá ocorrer a partir de:  

 

• 08 de janeiro de 2020, para os empregadores e contribuintes do 1º grupo (Grandes Empresas*);  

• 08 de julho de 2020, para os empregadores e contribuintes do 2º grupo (Demais Entidades Empresariais**);  

• 08 de janeiro de 2021, para os empregadores e contribuintes do 3º grupo (Empregador Pessoa Física (exceto 

doméstico) optantes do SIMPLES, Produtor Rural PF e Entidades sem Fins Lucrativos) 

• 08 de julho de 2021, para os empregadores e contribuintes do 4º grupo (Entes Públicos e Organizações 

Internacionais). 

 

* com faturamento anual em 2016 maior que R$78 milhões 

**exceto 3º grupo 

 

O ONESOURCE ESOCIAL está preparado para o atendimento dos eventos de SST conforme leiaute 2.5 e 

atualizações vigentes. 

 

Realize os testes no ambiente de Produção Restrita, garantindo a aderência do seu sistema de origem com os 

arquivos esperados pelo ONESOURCE ESOCIAL. 

 

Fique atento às publicações dos Informativos que acompanham os patches quinzenais, garantindo adequação às 

atualizações legais nestes e em outros eventos. 
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ORIENTAÇÃO SOBRE ACESSO AO PRODUTO “ESOCIAL WEB GERAL” 
 

Prezado(a) cliente, 

 

Recentemente o Governo publicou em seu portal o acesso ao produto “eSocial WEB GERAL”, que é uma 

ferramenta que permite a consulta e edição de eventos do Ambiente Nacional do eSocial, apoiando as empresas 

nas situações de contingência. 

 

Orientamos nossos clientes ONESOURCE eSocial para que NÃO utilizem essa ferramenta para ajustes nos 

eventos pois, como ainda não há uma funcionalidade de download de XML que permita a adequação entre as 

bases do Ambiente Nacional e ambiente ONESOURCE eSocial, qualquer atualização feita nesta ferramenta não 

estará refletida na base do ONESOURCE eSocial. 

 

Nota: No Portal do eSocial existem orientações para que as empresas façam a configuração de bloqueio de 

ajustes em eventos por meio dessa ferramenta, garantindo a integridade dos dados do produto ONESOURCE 

eSocial X Ambiente Nacional. 

 

Link da Notícia do Portal: 

https://portal.esocial.gov.br/noticias/web-geral-empresas-poderao-habilitar-ou-bloquear-envio-de-eventos-via-

web 

 

Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional através de nossos canais 

de comunicação de Suporte (11) 2159 0600 e Customer Care (mastersaf.customercare@thomsonreuters.com). 
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| NOTAS TÉCNICAS 
 

ONESOURCE  
 

INSTALADOR 

 

• A partir desta versão, o cliente tem a opção de customizar a URL de conexão com o banco de dados para os 

serviços de Tomcat e Mensageria. Com este ajuste, clientes que utilizam Oracle-RAC, por exemplo, não 

precisarão mais atualizar manualmente a URL de conexão com o banco de dados logo após atualização de 

uma nova versão do produto. Uma outra evolução também foi realizada no campo senha de conexão do 

banco de dados no serviço do Tomcat. Agora, o cliente pode fazer uma configuração para que o conteúdo 

da senha seja ofuscado dentro do arquivo de configuração do Tomcat, evitando a exposição da mesma. 

Para mais informações sobre as duas configurações acima, consulte o Manual de Instalação do produto. 

Controle Interno: OSB-6064 

 

MENSAGERIA REINF 
 

MELHORIAS 
 

INTEGRADOR 

 

• Foi realizada uma evolução no fluxo de integração do módulo Mensageria REINF. A partir desta versão, o 

integrador passa a realizar consultas de retorno de eventos através do código ID XML e não mais através 

do número do protocolo. Também foi realizado um ajuste no produto para mitigar as situações em que o 

envio de um evento gerava mais de um protocolo. Esta alteração não deve gerar impactos na integração, 

trata-se de uma evolução transparente aos usuários e clientes que utilizam o aplicativo Integrador. Aos 

clientes que utilizam integração proprietária/nativa através da comunicação via webservice, não haverá 

impactos, pois, os serviços de consulta através do número de protocolo continuam existindo e sem 

alterações. 

Obs.: Clientes SaaS: recomendamos que mantenham seus Integradores sempre atualizados afim de 

garantir a integridade dos dados e do fluxo no processo de integração. 

Controle Interno: OSB-5750 
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ONESOURCE ESOCIAL 
 

AJUSTES 
 

VALIDAÇÕES 

 

• Corrigida validação para permitir evento Original ou Retificação de Desligamento do Trabalhador (S-

2299), em relação ao status atual dos registros de Contratos de Trabalho (S-2200) válidos para o governo. 

Controle Interno: OSB-6030 

 

• Revisada validação de dependência se adequando ao Governo para os casos de quando não existe um 

contrato de trabalho (S-2300) na base, quando referenciado na Remuneração do Trabalhador (S-1200). 

Controle Interno: OSB-6382 

 

• Retirada validação de obrigatoriedade de preenchimento do campo Primeiro Emprego para o evento S-

2200. 

Controle Interno: OSB-6423 

 

ONESOURCE ECF 
 

AJUSTES 
 

INTEGRADOR 

 

• Realizado tratamento no integrador para que quando o WebService retornar problema de conexão com o 

ActiveMQ, o arquivo de ECF seja enviado para a pasta de erro. 

Controle Interno: OSB-6239 
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| NOTAS FUNCIONAIS 
 

ONESOURCE  
 

MELHORIAS 
 

TODOS OS MÓDULOS 

 

• Alterada funcionalidade no produto para apresentar fundo laranja nos itens de menu selecionados, 

facilitando a visualização da sequência de ações do usuário no menu do ONESOURCE. 

Controle Interno: OSB-6129 

 

ONESOURCE ESOCIAL 
 

MELHORIAS 
 

PAINEL DE EVENTOS 

 

• Disponibilizada funcionalidade de seleção/parametrização de Horário para o Painel de Erros e o Relatório 

de Erros de Importação. A partir desta funcionalidade, o usuário consegue especificar, por exemplo, dentro 

de um mesmo dia, o horário inicial e final que deseja para a seleção e demonstração dos registros do 

Relatório de Erros de Importação, ou o Painel de Erros do ONESOURCE eSocial. 

Controle Interno: OSB-6285 
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| AJUDA  
 

• Disponibilizada funcionalidade de seleção/parametrização de Horário para o Relatório de Erros de 

Importação.  

Controle Interno: OSB-6285 
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| SUPORTE TÉCNICO 
 

Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site www.mastersaf.com.br ou entre 

em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: 

 

� (11) 2159-0600 - Opção 3 (ONESOURCE). 

 

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 

 

 

 


