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| SOBRE ESTE DOCUMENTO 
 

Este documento se destina aos clientes e usuários da solução MASTERSAF DFE 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.R121 de 26/06/2018 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 

122 10/07/2018 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 
 

LIMPEZA DE BASE DE PRODUÇÃO RESTRITA DO ESOCIAL 
 

Informamos que dia 26/06/2018 terça-feira será executada a limpeza de base de produção restrita, conforme 

notícia divulgada no portal do governo: https://portal.esocial.gov.br/noticias/limpeza-da-base-de-dados-do-

ambiente-de-producao-restrita-acontecera-em-26-06 

 

A limpeza deve ser executada também no ONESOURCE eSocial para a base de produção restrita. A 

funcionalidade, disponível a partir da versão R112 do sistema, deve ser executada conforme abaixo: 

 

Antes de iniciar a limpeza o usuário deve garantir que não exista qualquer registro sendo processado pelo 

ONESOURCE para evitar erro. 

 

A limpeza de CNPJs cadastrados no Profile de Segurança do usuário somente é permitida no ambiente de 

produção restrita. 

 

A integração e visualização dos eventos não se apresentam disponíveis durante o processamento. O usuário é 

redirecionado a uma tela para acompanhamento do progresso. 

 

Deve-se executar o Modo de Limpeza "Excluindo somente a base do ONESOURCE" visto que o governo 

efetuará a limpeza da sua base por conta própria, não sendo necessário o envio do S-1000 de exclusão. 

 

Menu de acesso à funcionalidade: Administração > Processamentos > Limpeza de Base do eSocial” 

 

Conforme notícia divulgada no portal do governo: https://portal.esocial.gov.br/noticias/testes-com-o-

faseamento-na-producao-restrita-terao-ano-base-2017 destacando que em conjunto com a limpeza serão 

alteradas as datas de simulação do faseamento na Produção Restrita para janeiro, março e maio de 2017, 

informamos que a adequação do ONESOURCE às novas datas será incluída no pacote R121, liberado no dia 

26/06/2018. Sendo necessária a atualização, com esta versão, do ambiente de produção restrita para garantir o 

correto funcionamento do sistema. 

 

Controle Interno: 1465042 

 

https://portal.esocial.gov.br/noticias/limpeza-da-base-de-dados-do-ambiente-de-producao-restrita-acontecera-em-26-06
https://portal.esocial.gov.br/noticias/limpeza-da-base-de-dados-do-ambiente-de-producao-restrita-acontecera-em-26-06
https://portal.esocial.gov.br/noticias/testes-com-o-faseamento-na-producao-restrita-terao-ano-base-2017
https://portal.esocial.gov.br/noticias/testes-com-o-faseamento-na-producao-restrita-terao-ano-base-2017
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VERSÃO ORACLE DATABASE  
 

Informamos que a partir de 1º de janeiro de 2019 a Thomson Reuters deixará de prestar suporte à 

versão Oracle Database 11g. Por essa razão, é MANDATÓRIO que se faça a migração dos bancos de 

dados para o Oracle Database 12c Release 1 ou Release 2 (preferencialmente) para quem hospeda 

os seguintes produtos em sua base de dados: 

 

− MASTERSAF DW 

− MASTERSAF GF 

− MASTERSAF GF CAT 83 

− MASTERSAF SMART 

− MASTERSAF DFE 

− ONESOURCE ECF, eSOCIAL e MENSAGERIA REINF 

− ONESOURCE TAX CLASSIFICATION 

− TRANSFER PRICING 

 

Reiteramos o informe de que o prazo de vigência do Suporte Premium da Oracle para a versão 11R2 

expirou em janeiro de 2015, porém a Oracle concedeu o suporte estendido, sem taxa adicional, até 

dezembro de 2018. Favor repassar essas informações para área de Tecnologia da Informação (TI). 

 

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a interrupção do suporte para versões do Oracle Database 

inferiores à 12c, entre em contato com a nossa equipe de Suporte a Banco de Dados através do e-mail:  

mastersaf.dba@thomsonreuters.com ou nossos canais de comunicação de Suporte (11) 2159 0600 e 

Contact Center. 

 

NOTAS 

 

Nota 1: É MANDATÓRIO realizar uma exportação dos dados (ou um método interno de backup) do 

banco de dados antes de prosseguir com a atualização do sistema. 

 

Nota 2: Avaliar junto ao seu DBA a melhor opção a ser adotada, conforme descrito abaixo: 

Foi identificado um problema no ORACLE 12C que em alguns processamentos podem resultar 

no seguinte erro: ORA-01792: maximum number of columns in a table or view is 1000 

mailto:mastersaf.dba@thomsonreuters.com
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Esta situação já foi reportada a Oracle (conforme Doc ID 1951689.1) e temos algumas opções 

para evitar o problema: 

 

1. Aplicar o patch 19509982. Este patch deve solucionar este erro. 

2. Executar o comando abaixo, caso necessite da correção imediata. 

Alter system set “_fix_control”='17376322:OFF'; 
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| NOTAS TÉCNICAS  
 

MENSAGERIA REINF 
 

INTEGRADOR 
 

• A partir desta versão V01.R121, o integrador passa a retornar erro 999 para a solução fiscal nos casos onde 

existe falha na comunicação com o webservice, evitando cenários de protocolo nulo e loops de consulta 

intermináveis. 

Controle Interno: OSB-2074 

 

• Ajustada a  inconsistência na validação do evento R2020 na existência de processos administrativos, 

possibilitando a continuidade da integração do evento. 

Controle Interno: OSB-2066 

 

RETORNO DE EVENTOS 
 

A partir desta versão V01.R121, o tratamento das filas da mensageria REINF foi ajustado, não havendo mais a 

necessidade de intervenções manuais sobre as triggers de processamento. 

Controle Interno: OSB-2075 
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ONESOURCE ESOCIAL 
 

ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS  
 

O tempo de atualização deste patch V01.R121  pode ser maior devido à atualização dos registros processados 

com sucesso na base de dados. Em cada registro processado com sucesso, a informação de data e hora de 

processamento do governo passa a ser incluída para utilização em regras do relatório comparativo de folha de 

pagamentos. 

Controle Interno: 1353238 

 

MELHORIAS NO INTEGRADOR 
 

• Os status dos registros integrados que ainda estão em processamento foram adicionados no retorno do 

webservice. 

O parâmetro esocial.showIntermediaryStatus no arquivo taxbr.global.cfg foi criado no integrador com o fim de 

controlar se o novo comportamento será ou não utilizado. Ao ser setado como true  o parâmetro retorna no 

arquivo a lista de ocorrências/eventos integrados com os respectivos status, além do status geral já existente. 

O manual de guia do usuário foi atualizado com as informações dos parâmetros no tópico de "Configuração da 

Área de Trabalho". 

Controle Interno: 1284513 

 

• O retorno do evento de exclusão (IND_DELETE = 'S') TXT foi alterado no retorno do Integrador para trazer o 

INTEGRATION_NUMBER colocado no evento de entrada. 

Controle Interno: 1434864 

 

• O retorno do evento de exclusão (IND_DELETE = 'S') TXT foi alterado para retornar o INTEGRATION_NUMBER 

inserido no evento de entrada. 

Controle Interno: 1457243 

 

• A troca do consumo de memória do integrador foi alterada de 1024mb para 2048mb, e a memória interna do 

MQ foi aumentada de 512mb para 1024mb. Devido a estas alterações, o manual de Visão da Arquitetura teve 

os valores de configuração de memória alterados, no tópico "Integrador Onesource. 

Controle Interno: 1452346; 1452366 
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| NOTAS FUNCIONAIS 
 

ONESOURCE MÓDULO ADMINISTRAÇÃO 
 

AJUSTES 
 

CERTIFICADO DIGITAL 
 

A validação do certificado digital foi ajustada quanto ao Módulo Onesource Mensageria REINF, na liberação dos 

eventos com status "Em Processamento de Envio p/ o Governo", no Painel de Eventos, na ocorrência de um 

cadastro de senha incorreta. Assim, ao ocorrer o erro, o evento é rejeitado informando-se a necessidade de 

importar o certificado novamente com a senha correta. 

Controle Interno: OSB-2039 
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MENSAGERIA REINF 
 

AJUSTES 
 

PAINÉIS  
 

PAINEL DE EVENTOS 

 

Nesta versão V01.R121 efetuou-se um tratamento no sistema para os cenários em que o Onesource Mensageria 

REINF recebe um evento com ID que já consta na base, passando a retornar os dados do protocolo original e a 

seguir o processo de consulta deste protocolo, posicionando a solução fiscal com o status atual deste evento. 

Além disso, as ocorrências de erros de comunicação do integrador com o webservice foram ajustadas. 

Controle Interno: OSB-2076; OSB-2058 
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ONESOURCE ECF 
 

ATUALIZAÇÃO LEGAL 
 

PARÂMETROS 
 

ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS DINÂMICAS E TABELA PAÍSES 

 

Está disponível a atualização das Tabelas Dinâmicas e Países para atendimento da versão 4.00. do ONESOURCE 

ECF. 

As atualizações desta versão estão detalhadas no documento Catálogo de Tabelas Fixas disponíveis na Base de 

Conhecimento > ONESOURCE BR > Manuais Técnicos, conforme a seguir: 

− FXD00001 – Cadastro de Países (Tabela Países SISCOMEX): Inclusão do Código 699, correspondente 

ao País São Martinho, Ilha de (parte holandesa)  

− FXD 00041 - Plano Referencial: A maioria das alterações estão relacionadas ao campo Data Inicial e 

exclusão de contas. 

− FXD 00042 - Tabelas Dinâmicas: Além das atualizações da versão 4.00, atualizou-se também 

detalhadas no referido documento. 

Controle Interno: OSB-2042 
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AJUSTES 
 
PARÂMETROS 
 

ATUALIZAÇÃO TABELA DINÂMICA - RETIFICAÇÃO 2014 

 

Atualizada a fórmula e o formato de N para NS da Linha 1 correspondente ao registro N500. 

Controle Interno: OSB-2029 

 
AJUSTE DE PERFORMANCE  

 

Realizado ajuste na performance da tela Associação das Contas da Parte B com Contas da Parte A, corrigindo 

erros apresentados e lentidão. 

Controle Interno: OSB-2085 

 
 
APURAÇÃO 
 

GERAÇÃO DO REGISTRO L100 

 

Realizado ajuste na geração do arquivo gerado referente ao registro L100, equalizando o Saldo Inicial do referido 

registro com o Indicador resultante dos saldos iniciais associados. 

Controle Interno: OSB-2077 

 

ALTERAÇÃO NO FORMATO DAS LINHAS - L210 

 

As linhas 53 e 54 correspondentes ao registro L210 passam a exibir valores com sinal (NS - Numérico 

Sinalizado). 

Nota: Na ocorrência de períodos processados, é necessário efetuar reprocessamento de tais períodos para 

garantir a devida composição dos valores nas linhas alteradas. 

Controle Interno: OSB-2022 
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ONESOURCE ESOCIAL 
 

NOVA FUNCIONALIDADE 
 

RELATÓRIOS - TRABALHADORES CONTRA REMUNERAÇÃO 
 

Está disponível no menu Relatórios, o relatório de Trabalhadores contra Remuneração com o objetivo de listar as 

seguintes quantidades, permitindo verificação de uma lista provável de trabalhadores sem remuneração: 

− Trabalhadores considerados “ativos” em folha de pagamento; 

− Trabalhadores com desligamento no período de apuração – estes trabalhadores também são 

contabilizados no total de trabalhadores considerados “ativos”, devido a necessidade de recebimento de 

remuneração proporcional aos dias trabalhados no mês/ano de referência; 

− Trabalhadores com remuneração processada com sucesso pelo Governo; 

− Trabalhadores sem remuneração. Caso tenha remuneração, integrada no sistema, com mês/ano de 

referência igual ao período de apuração selecionado e status diferente de processado com sucesso pelo 

Governo, este registro/evento de remuneração terá suas informações exibidas na lista de trabalhadores 

sem remuneração; 

− Lista de trabalhadores sem remuneração. Inclui trabalhadores sem remuneração e com remuneração 

integrada no sistema, mas com status diferente de processado com sucesso pelo Governo. 

 Menu impactado:  

ONESOURCE eSOCIAL \ Relatórios \ Trabalhadores contra Remuneração 

Controle Interno: 1353238 
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ATUALIZAÇÃO LEGAL 
 

DE-PARA 
 

NOTA TÉCNICA Nº 07/2018 DE AJUSTES DO LEIAUTE VERSÃO 2.4.02 

 
Em referência às tabelas 18 e 19 divulgadas na NOTA TÉCNICA Nº 07/2018 DE AJUSTES DO LEIAUTE VERSÃO 

2.4.02 do eSocial, considere as alterações a seguir: 

− Campo perApur do evento S-5012 (Informações do IRRF consolidadas por contribuinte) alterado para 

informar o mês/ano (formato AAAA-MM), ou apenas o ano (formato AAAA), de referência das 

informações. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 

ou S-1299). 

− Alterada a descrição do código 17, da Tabela 18, DE Licença Maternidade - 120 dias e suas 

prorrogações/antecipações, inclusive para o cônjuge sobrevivente PARA Licença Maternidade - 120 dias. 

− Criado o código 35, na Tabela 18, com a descrição Licença Maternidade - Antecipação e/ou prorrogação 

mediante atestado médico. Início de vigência em 01/07/2018. 

− Informado o fim de vigência em 30/06/2018, do código 35 - Extinção do contrato de trabalho 

intermintente, da Tabela 19. 

Controle Interno: 1456165 
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AJUSTES 
 

TELAS 
 

Realizado ajuste na configuração das telas do sistema ONESOURCE ESOCIAL na realização das ações: 

− Exportação do Relatório de Status dos Eventos.  

− Exportação dos resultados dos menus de consulta dos Dados de Origem. 

− Consulta do registro totalizador na tela de Desligamento do menu ‘Dados Origem’. 

Controle Interno: 1431782 

 
INTEGRAÇÃO 
 

Realizado ajuste quanto ao erro  ("FMK_EX_GENERIC_JOB_ERROR... Operation not parametrized in package...") 

ao processar vários eventos simultaneamente na primeira execução pós inicialização da mensageria. 

Controle Interno: 1455515 

 

RELATÓRIOS 
 

O formato da data do relatório de erro de importação foi alterado para os formatos  MM/YYYY e DD/MM/YYYY. 

Controle Interno: 1443803 

 

PAINÉIS  
 
PAINEL DE EVENTOS  

 

• Realizado tratamento no envio de exclusão do evento S-2298 (Reintegração) para o governo. 

Controle Interno: 1456013 

 

• Realizado ajuste na remoção de exclusão (S-3000) de afastamento (S2230) via tela. 

Controle Interno: 1456715 

 

• A validação de dependências nos eventos S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início) 

e S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador) foi alterada para 

ocorrências de 'Tipo de Pagamento' vinculado ao S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho). 

Controle Interno: 1452347 
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• O status "Trabalhador Desligado" como status válido do evento S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e 

Admissão/Ingresso de Trabalhador) foi incluído na verificação de dependência para o desimpedimento do 

evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início). A inclusão desta verificação 

impossibilita informar afastamentos referentes às datas posteriores a data do desligamento. 

Controle Interno: 1449430 

 

• Ajustada a verificação das datas de efeito e de alteração, permitindo que um desligamento com data posterior 

a data de efeito, possa ter seu contrato de trabalho alterado. Caso não tenha a data de efeito preenchida, a 

data de alteração é considerada. 

Controle Interno: 1456957 

 

• Removido o impedimento da exclusão de afastamento na ocorrência de evento de remuneração do mesmo 

trabalhador, visto que o evento de afastamento não possui eventos sucessores. 

Controle Interno: 1457919 
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| AJUDA  
 

ATUALIZAÇÕES – MENU AJUDA 
 

Não ocorreram atualizações nas ajudas dos produtos ONESOURCE ADMINISTRAÇÃO; MENSAGERIA REINF; 

ONESOURCE ECF; e ONESOURCE ESOCIAL. 
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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 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). 

 

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