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1 Objetivo 
Descrever em linhas gerais como funciona o módulo de mensageria do eSocial no EMSAcademy. Este manual é 

bastante extenso. Em função disto foi dividido em partes menores numeradas. Neste manual serão tratados os 

principais conceitos necessários para o entendimento da comunicação que se estabelecerá entre o EMSAcademy 

e o site do eSocial, além de facilidades oferecidas para ajudar no seu novo cotidiano operacional provocado pelo 

eSocial. As funções detalhadas de como usar cada tela estão em outro(s) manual(ais). 

2 Analogia do eSocial com um sistema Batch 
Há quem diga que um sistema de mensageria é um sistema de lotes para manter atualizadas duas bases de dados 

diferentes. 

Com as devidas proporções e a tecnologia atual isto não deixa de ser uma verdade e pode ser observado no artigo 

publicado por um nosso colaborador no facebook "eSocial = éFácil" conforme abaixo:   

“O mundo gira, gira e gira”! E acaba voltando para o mesmo lugar. 

Sou da era "jurássica" da informática dos grandes CPDs. Procurava uma forma de explicar mensageria e me veio 
uma analogia que começo a descrever a seguir... Espero que ajude! 

Inicialmente os computadores trabalhavam num processo de lotes, o famoso processo em batch... Terminais? 
Estação de trabalho? Nem pensar! Quando muito uma console única, ou um painel binário, cartões perfurados, os 
discos eram em “megas”, não em “teras” como hoje, bancos de dados não existiam, muitas unidades de fitas e fitas 
magnéticas... 

Os movimentos eram separados em novos cadastramentos e alterações cadastrais, sequenciados numa ordem 
lógica de precedência. 

Inicialmente usava-se uma fita magnética do cadastro anterior com os registros classificados em ordem crescente 
e, também, outra fita magnética com o movimento de atualização, contendo os registros classificados na mesma 
ordem do cadastro anterior. Processava-se um programa para efetuar as inclusões lendo as duas fitas magnéticas 
e obtendo-se uma terceira fita magnética contendo o cadastro atualizado com as inclusões. Depois se usava esta 
fita magnética do cadastro atualizado com as novas inclusões cadastrais e processavam-se as alterações cadastrais. 
Isto sem preocupação com as inconsistências para sermos mais breves. Na imagem abaixo, no entanto, as 
inconsistências são mostradas. 
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Se por engano os tipos de movimentos fossem invertidos e primeiro processadas as alterações cadastrais de 
colaboradores sem incluir os novos colaboradores, uma série de movimentos de alterações seriam recusadas por 
não existir no cadastro os correspondentes colaboradores. Apenas por ter invertido a ordem de processamento. 

Aprendia-se com isto que era necessário respeitar uma ordem nos processamentos dos movimentos com muita 
rigidez. 

Para garantir que os movimentos estivessem todos corretos era necessário efetuar uma série de conferências feita 
por programas que consistiam os movimentos.  

Existiam ainda situações onde apareciam inconsistências cadastrais, tipo tentar incluir um novo cliente e ele já 
estava no cadastro ou tentar efetuar uma alteração num cliente que não existia ainda no cadastro. Eram erros, 
erros e mais erros, dos mais variados tipos e tudo precisava ser processado seguindo uma disciplina espartana. 

Com os recursos disponíveis hoje em dia, é mais simples efetuar a programação de um processo on-line do que um 
processo em lote, também chamado de “batch”. Todos os processos de programação das consistências dos 
movimentos, não mais precisam ser efetuados. A maioria das consistências é feita diretamente em tempo de 
digitação. Se for incluir um novo cliente ou colaborador já existente, enquanto estiver tentando digitá-lo, 
encontrará o cliente ou colaborador. Se precisar alterar o dado de um colaborador, não o encontrará caso não 
esteja no cadastro previamente. 

Surge agora o conceito de Mensageria... Nada mais é que a volta ao processo jurássico batch... Utilizando uma nova 
nomenclatura. A seguir temos a definição atualizada de Mensageria. 

“Mensageria é uma tecnologia que permite comunicação de alta velocidade e de forma assíncrona entre sistemas 
diferentes com mensagens entregues de forma garantida.” 

Nota: Onde está escrito “assíncrona” leia-se batch. 

Voltamos ao início. A mensageria é um processo batch! Com isto passamos a ter uma série de problemas nos 
processos que desconhecemos hoje por estarmos muito acostumarmos com os sistemas atuais on-line. 

Na imagem abaixo fazemos uma analogia de um sistema antigo em batch com a mensageria. 
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Perceberam a semelhança? 

Com isto aprendemos a raciocinar a seguir uma sequência rígida nos movimentos a serem processados (enviados 
ao eSocial) e os conceitos de movimentos recusados por inconsistências. 

Há um agravante no eSocial neste processo que é a recusa de registros de eventos dentro um mesmo lote enviado 
para o site do eSocial. Por exemplo, você enviou num lote 50 registros para inclusão ao site do eSocial e foram 
recusados apenas dois registros que também são informados no protocolo de retorno. Os 48 que foram 
processados com êxito você não precisará reenvia-los, mas os dois recusados você precisará identificá-los, acertá-
los e enviá-los novamente. Até que os dados sejam aceitos pelo eSocial. 

De um lado, o eSocial é bom! Aproveita o que for enviado correto e recusa o incorreto apenas, mas isto exigirá de 
você um controle muito rígido (espartano mesmo) sobre os protocolos e recibos de retorno que o site do eSocial 
lhe enviará com a informação do que foi enviado e processado correto e o processamento recusado. 

Trata-se de raciocínio puro. Lembre-se que o conjunto de hardware e software são dois imbecis em altíssima 
velocidade. Se não sequenciar corretamente a troca de mensagens, os envios dos eventos para o eSocial irão colidir 
frontalmente. 

Sempre que receber uma inconsistência do site do eSocial, um protocolo recusando um registro ou mais registros 
enviados por você, não se desespere... Pare, pense e raciocine se os dois imbecis (software e hardware) têm dados 
suficientes para processar o movimento enviado? Leia a mensagem que será devolvida pelo eSocial. Raciocine e 
certamente descobrirá a razão da recusa. É um processo de aprendizado e exigirá do seu raciocínio.  

São muitas sequências e mensagens a serem observadas. Não dá para decorar todas inicialmente, melhor aprender 
a raciocinar para abreviar o caminho. 

Analogamente, o processo de mensageria melhorou muito, quando comparado ao processo (jurássico) batch, 
principalmente com relação à movimentação gerada. Hoje os melhores aplicativos de bancos de dados relacionais 
existentes no mercado são capazes de exportar arquivos no formato XML, respeitando um leiaute definido. Isto 
na prática significa que muito raramente teremos erros nos movimentos gerados, tanto no EMSAcademy, como no 
site do eSocial. Quem se encarregará da criação destes arquivos (formato XML) são os aplicativos das duas pontas 
que interagem. 

Persiste ainda a sequência dos movimentos: se enviar um movimento qualquer para um empregado (um 
afastamento, por exemplo) e este não estiver cadastrado no site do eSocial, certamente este evento de 
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afastamento não será aceito pelo site do eSocial. Esta inconsistência cadastral é o que precisamos ficar atentos. 
Num sistema on-line nem percebemos sua importância, mas num processo batch é altamente impactante. 

3 Mensageria no eSocial 
Como vimos o termo mensageria tem sido utilizado quando existem duas bases de dados distintas que precisam 

através de trocas de arquivos manterem-se atualizadas. 

É muito utilizada nos diferentes SPEDs definidos pelo governo brasileiro, seja em relação às notas fiscais, aos 

sistemas contábeis e agora no eSocial. 

Na prática existem duas bases de dados uma na sede do contribuinte e outra no órgão governamental que 

precisam estar sincronizadas. 

O Governo define como quer receber as informações, seus prazos de entrega e diz o que irá gerar como 

comprovante das entregas efetuadas. Ao contribuinte cabe cumprir esta obrigação assessória.  

Mas a mensageria pode abranger também comunicação entre aplicativos, não apenas com o SPED do governo. 

Vamos discorrer um pouco sobre exemplos desta aplicação. 

4 Webservice 
Dentre as diferentes tecnologias de segurança disponíveis a coordenação do eSocial optou pela utilização do 

Webservice. 

Transcrevemos abaixo conceito do Webservice retirado da Wikipédia em 18/01/2016. 

“Webservice é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes”. 
Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas 
desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os Webservices são componentes que permitem às 
aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é 
traduzida para uma linguagem universal, um formato intermediário como XML, Json, CSV, etc. 

Para as empresas, os Webservices podem trazer agilidade para os processos e eficiência na comunicação entre 
cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e 
principalmente segura, pois não há intervenção humana. 

Essencialmente, o Webservice faz com que os recursos da aplicação do software estejam disponíveis sobre a rede 
de uma forma normalizada. Outras tecnologias fazem a mesma coisa, como por exemplo, os browsers da Internet 
acessam as páginas Web disponíveis usando por norma as tecnologias da Internet, HTTP e HTML. No entanto, estas 
tecnologias não são bem-sucedidas na comunicação e integração de aplicações. Existe uma grande motivação 
sobre a tecnologia Webservice, pois possibilita que diferentes aplicações se comuniquem entre si e utilizem 
recursos diferentes. 

Utilizando a tecnologia Webservice, uma aplicação pode invocar outras para efetuar tarefas simples ou complexas, 
mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e escritas em linguagens diferentes. Em outras 
palavras, os Webservices fazem com que os seus recursos estejam disponíveis para que qualquer aplicação cliente 
possa operar e extrair os recursos fornecidos pelo Webservice. 

Os Webservices são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier), descritos e definidos usando XML 
(Extensible Markup Language). Um dos motivos que tornam os Webservices atrativos é o fato deste modelo ser 
baseado em tecnologias padrões, em particular XML e HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Os Webservices são 
utilizados para disponibilizar serviços interativos na Web, podendo ser acessados por outras aplicações usando, 
por exemplo, o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). 

O objetivo dos Webservices é a comunicação de aplicações através da Internet. Esta comunicação é realizada com 
intuito de facilitar a EAI (Enterprise Application Integration) que significa a integração das aplicações de uma 
empresa, ou seja, interoperabilidade entre a informação que circula numa organização nas diferentes aplicações 
como, por exemplo, o comércio eletrônico com os seus clientes e seus fornecedores. Esta interação constitui o 
sistema de informação de uma empresa. E, além da interoperabilidade entre as aplicações, a EAI permite definir 
um workflow entre as aplicações e pode constituir uma alternativa aos ERP (Enterprise Resource Planning). Com 
“um workflow é possível otimizar e controlar processos e tarefas de uma determinada organização.”  
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5 Fluxo geral da mensageria no eSocial 
No fluxo abaixo mostramos de forma bastante prática, de fácil entendimento e evitando a utilização de termos 

técnicos como deve ocorrer a troca de informações no eSocial. 

 

Serão muitos arquivos sendo enviados, protocolos sendo recebidos, recibos emitidos para os eventos transmitidos 

com sucesso. Haverá um fluxo grande e permanente de arquivos sendo processados que irão alterar o cotidiano 

operacional do setor de RH. 

É fundamental ter domínio do processo de envio, de recebimento das mensagens do site do eSocial e armazenar 

de forma bastante organizada os recebidos comprovantes que sua obrigação assessória está cumprida. 

5.1 Origem e Prazos 

A origem do eSocial é do SPED para atender ao Decreto 8.737/14. Envolve diversas áreas dos contribuintes e neste 

manual vamos tratar apenas do SPED eSocial. 
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Já existe prazo estabelecido publicado no DOU, mas que não sabemos se será cumprido. 

 

Toda empresa precisa a partir da vigência do SPED do eSocial enviar para o site do eSocial as informações dos seus 

trabalhadores. 

5.2 O que precisa ser informado? 

Toda a vida laboral de todos os seus trabalhadores. 
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Toda a vida laboral dos seus trabalhadores precisa ser informada ao eSocial. 
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Serão muitas informações e precisarão ficar armazenadas por mais de 25 anos. 

5.3 Como é e como será com o eSocial? 

Atualmente todas as obrigações assessórias são enviadas a cada um dos órgãos públicos por elas responsáveis. 

 

Com o eSocial elas serão enviadas apenas para o eSocial (local único) e cada órgão público buscará suas 

informações no eSocial. 
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Dos SPED criados o eSocial é o maior em volume de informações. Com o fato de centralizar as informações sua 

empresa terá uma simplificação no cumprimento das obrigações assessórias. As guias de recolhimento não 

existirão mais, cada órgão público já terá os totais dos tributos a serem recolhidos. Basta entrar no site do eSocial 

para obter estes totais e efetuar o pagamento. Estes totais foram calculados a partir dos detalhes das informações 

enviadas de cada um dos seus trabalhadores. 
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5.4 Bases de dados sincronizadas 

Existirão duas bases de dados que precisarão estar plenamente corretas e sincronizadas: a base de dados de sua 

empresa com a base de dados do eSocial. 

 

Esta sincronização não é simples como de seu celular com o computador. 

 

O site do eSocial pode não aceitar por diversas razões os dados enviados por sua empresa. Ou os dados foram 

enviados, mas ficaram pendentes de serem processados, ou estão aguardando informação se foram processados 

ou não. 
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É necessário enviar e receber o retorno do SPED do eSocial, criar procedimentos dependendo da aceitação ou não 

dos registros de eventos enviados. Existem consistências em diferentes níveis para garantir ao máximo a precisão 

dos registros enviados. 

 

Uma grande dificuldade que os usuários terão será identificar os eventos que precisam ser enviados. 
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Utilizando funções do EMSAcademy foi criada uma monitoração permanente em todos os pontos que geram 

eventos a serem enviados ao eSocial. Sempre que registros são incluídos, alterados ou excluídos estes eventos já 

são selecionados para serem incluídos num lote do eSocial pelo EMSAcademy sem necessidade da interferência 

do usuário. 

5.5 Envio de dados ao site do eSocial 

Sob comando do usuário é solicitada a montagem dos lotes a serem enviados e imediatamente já se pode 

transmitir os lotes criados. 

Por segurança é necessário bloquear os registros incluídos num lote e enviados até que haja uma resposta do site 

do eSocial. Se o bloqueio não ocorrer você poderá alterar uma informação na base de dados e esta já ter sido 

enviada. Este procedimento de bloquear é para garantir a integridade dos dados.  
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Tão logo os lotes são enviados ao site do eSocial, ele deverá responder que recebeu os lotes enviados. Para isto 

emitirá um protocolo que recebeu os lotes enviados. O site do eSocial planejará a execução dos lotes que você 

enviou, ou seja, o processamento não ocorrerá exatamente no momento enviado. 

5.6 Configurações possíveis para utilização do EMSAcademy com o eSocial 

Todas as empresas que se enquadram na obrigatoriedade do eSocial irão passar por este processo de envio das 

informações e enfrentarão muitas dificuldades em variados pontos. 

Este processo de preparação e envio dos eventos ao site do eSocial exige bons conhecimentos de arquivos tipo 

XML e dos esquemas de consistência destes arquivos (esquemas XML) que o usuário da folha de pagamento não 

possui. Normalmente este conhecimento é do setor de informática (TI - Tecnologia da Informação). 

O volume de informações a ser transmitido é muito elevado. São aproximadamente 100 tabelas que precisam ser 

respeitadas no preenchimento de aproximadamente 60 eventos diferentes a serem gerados com todos os 

históricos dos trabalhadores e dos pagamentos a eles efetuados. 

Esta é uma das grandes dificuldades que as empresas sentirão. Com isto os sistemas de folha precisarão suprir esta 

necessidade, mas estes novos processos podem não estar cobertos pela taxa de manutenção mensal cobrada pelos 

fornecedores de folha de pagamento, por se tratar de uma alteração muito drástica para eles. Realmente é tão ou 

mais complexo que um sistema de folha de pagamento. 

5.7 Fases do desenvolvimento do eSocial 

Como o eSocial é um sistema de grandes proporções seu desenvolvimento deve ser tratado em fases, citando 

algumas: 

• Identificar os eventos a serem enviados. 

• Gerar os eventos de acordo com o os leiautes definidos pelos eSocial 

• Montar os lotes de envio de acordo com os grupos de lotes e leiautes definidos 

• Disponibilizar informações sobre os lotes enviados e eventuais inconsistências, seja nos lotes ou nos 
registros dos eventos que os compõem. 
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• Receber arquivos XML (prova de os dados foram enviados) armazenar estes arquivos e atualizar registro 
como enviados corretamente. 

 

Fases de desenvolvimento do eSocial 

 

 

Diferentes níveis de consistências das informações são necessários. Montamos a imagem abaixo para ajudar seu 

entendimento. 

 

5.8 Dificuldades que o setor de TI poderá ter 

Em função das dificuldades operacionais que sua empresa enfrenta e dos diferentes níveis de consistência, 

numeramos a seguir as dificuldades que o setor de TI poderá ter: 

1 - Dificuldade total em função do sistema de folha não gerar nenhuma informação para o eSocial. 

A folha de pagamento utilizada não está preparada para o eSocial e não gera nenhum arquivo a ser enviado ao 

eSocial. 

2 - Dificuldades na montagem dos lotes a serem enviados 

O sistema de folha de pagamento atualmente em utilização por sua empresa consegue gerar os registros dos 

eventos respeitando os leiautes do eSocial e gera os arquivos XML destes. Está com dificuldades de montar os 

lotes e envia-los para o site do eSocial 

3 - Dificuldades no envio dos lotes 

Neste caso a sua empresa com o sistema de folha de pagamento atualmente consegue gerar os lotes no formato 

XML de acordo com o leiaute do eSocial e sua dificuldade está no envio dos lotes gerados ao site do eSocial em 

função da necessidade de tratar o Webservice. 
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5.8.1 Nada é gerado 

Se o seu sistema de folha de pagamento não está preparado para gerar nenhum arquivo XML respeitando os 

leiautes definidos há duas possibilidades: 

1 - Digitar todos os eventos não periódicos no EMSAcademy e gravar os dados da folha de pagamento numa 

planilha. 

Neste caso o EMSAcademy é utilizado como um sistema de mensageria. Todos os dados dos eventos não periódicos 

serão digitados e os eventos da folha de pagamento serão gerados a partir da planilha padrão. 

2 - Implantar o sistema de folha de pagamento e do eSocial do EMSAcademy. 

Neste caso todos os eventos do eSocial serão gerados, consistidos e enviados. Além dos controles dos protocolos 

e recibos. 

5.8.2 Geração de registros dos eventos 

A empresa já tem seus sistemas próprios e agrupará as informações para serem enviadas ao eSocial em arquivos 

XML dos eventos (não em lotes), podendo já vir identificado (ID do eSocial) e assinado ou não.  

Neste caso o sistema de mensageria EMSAcademy leria estes arquivos XML, consistiria contra seus esquemas de 

eventos (esquemas XML), geraria se necessário o ID e assinatura eletrônica, gravaria em banco de dados, formaria 

os lotes e transmitiria para o eSocial. Além disto, monitoraria toda a comunicação e retorno da recepção e 

validação. Neste caso, o sistema de mensageria seria utilizado para validar os arquivos XML com os eventos 

recebidos importados, formar os lotes, transmitir e efetuar a monitoração do envio e recepção. A cada etapa 

poderiam ser enviados e-mails conforme parametrizações, bem como memorizado todo o resultado da 

comunicação, inclusive arquivos transmitidos e recebidos. 

 

 

5.8.3 Geração de lotes 

O sistema de folha de pagamento utilizado já gera os lotes dos arquivos XML respeitando os leiautes do eSocial. 

Neste caso o EMSAcademy leria estes arquivos XML dos lotes, faria uma decomposição dos lotes para gravar em 

banco de dados quais eventos compõem os lotes, gravaria também o arquivo de lotes num banco de dados, 

verificaria se os lotes estão de acordo com seu esquema, transmitiria ao eSocial e monitoraria esta transmissão 

até receber o resultado da recepção dos lotes e eventos.   

A cada etapa poderiam ser enviados e-mails a diversos destinatários conforme parametrizações. O resultado da 

recepção e eventuais erros podem ser acompanhados de várias maneiras. Este é um caso que o sistema de 

mensageria seria utilizado apenas para enviar os lotes e fazer a monitoração do seu envio e recepção. 
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5.9 Empresas prestadoras de serviços 

O setor de RH pode subcontratar muitos serviços de outras empresas prestadoras de serviços. 

Estas empresas podem gerar eventos, formar lotes e transmitir para a sua empresa por e-mail os eventos/lotes. 

Você importará estes eventos/lotes para o EMSAcademy e a partir disto dará andamento ao fluxo para o envio das 

informações para o eSocial. 

Opcionalmente estes prestadores de serviços podem ser autorizados como procuradores e transmitirem 

diretamente ao site do eSocial. 

Existe outra opção que envolve estas empresas utilizarem o Academy no ambiente em nuvem e isto é mais bem 

explicado nos manuais referente ao uso em nuvem do EMSAcademy por empresas prestadoras de serviços. Abaixo 

temos um do modelo de uso em nuvem por empresas SST. 
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5.9.1 Empresas prestadoras de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

A sua empresa é uma prestadora de serviços de Segurança e Saúde do Trabalho.  

Os eventos de Segurança e Saúde do Trabalho (CAT, Monitoração de Saúde, Exposição a riscos) seriam cadastrados 

diretamente pela empresa no sistema de mensageria, podendo ser replicados no sistema de mensageria de seu 

cliente, via webservices ou troca de mensagens e arquivos por e-mails, e se a empresa tiver procuração pode 

transmitir diretamente o evento para o eSocial, ou o cliente envia a partir dos dados replicados no seu sistema de 

mensageria.  

Outros documentos como, por exemplo, cópia de atestados médicos e laudos também podem transmitidos ao 

cliente via sistema de mensageria. Neste caso parte dos eventos podem ser enviados pela empresa prestadora de 

serviços de saúde do trabalho e parte pela própria empresa contribuinte.  
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5.9.2 Escritório de contabilidade que processa a folha de pagamento 

Compartilhamento com escritório de contabilidade 

Sua empresa utiliza um escritório de contabilidade que processa sua folha de pagamento e contabilidade, e 

pretende ter a responsabilidade compartilhada entre ela e seu escritório de contabilidade no fornecimento de 

informações ao eSocial.  

Neste caso o sistema de mensageria de uma e outra saberia o que pode ser enviado diretamente ao eSocial e o 

que deve ser replicado no ambiente de cada uma delas, tudo com aviso seja por e-mails, seja por webservices. As 

possibilidades e tipos de utilização neste caso são vários. 
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5.9.3 Outras prestadoras de serviços 

Existem muitas possibilidades para configurar e segregar as responsabilidades pelos envios dos eventos. Seja pela 

troca de e-mails com os arquivos de eventos (arquivo XML) ou pelo uso da procuração para transmissão direta ao 

site do eSocial. 
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6 Replicação via e-mail 
A replicação via e-mail é uma funcionalidade da mensageria do EMSAcademy que permite que os arquivos XML 

com o conteúdo dos eventos do eSocial sejam anexados a um e-mail e enviados a um ou mais destinatários. 

Para ajudar a entender esta possibilidade veja exemplos abaixo: 

 

Exemplo 01 

Uma empresa não tem o setor de monitoramento da saúde e segurança no trabalho e utiliza os serviços de um 

escritório especializado nestes serviços para fazer este trabalho. Esta empresa contratada tem o EMSAcademy 

instalado. Neste caso ela poderá enviar os arquivos dos eventos de Segurança e Saúde por e-mail com os arquivos 

XML em anexo, bastando à empresa importá-los e fazer o envio ao site do eSocial. Ou se autorizada como 

procuradora enviar diretamente em lotes seus eventos para o eSocial. 

 

Exemplo 2 

A empresa não tem o setor de contabilidade e utiliza os serviços de um escritório contábil. Este fornecedor de 

serviços é responsável por sua folha de pagamentos. Existem eventos que o escritório terá que receber da sua 

empresa para poder processar a folha e outros que não interferem no cálculo da folha, mas necessários ao eSocial. 

Surge a necessidade de segregar as responsabilidades. É possível, caso ambos utilizam o EMSAcademy, a troca de 

e- mail com os arquivos XML a eles anexados. Ou caso o escritório seja eleito como uma empresa procuradora 

enviar diretamente as informações para o eSocial. 

É possível uma série de alternativas para configurar o envio de e-mails adequando-se ao modelo definido. 

7 Módulo de mensageria do EMSAcademy 
As funções deste módulo estão muito ligadas entre si, por este motivo apresentaremos a seguir as diferentes telas 

disponibilizadas para conceituar os procedimentos de envio e recepção das informações a serem enviadas ao site 

do eSocial. 
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Existem quatro grandes centrais para tratar as informações a serem enviadas (eventos): central de eventos para 

concentrar a situação dos eventos, central de lotes para concentrar a situação dos lotes, central de e-mails para 

monitoramento dos e-mails e central de arquivos para ajudar a localizar as informações e retornos feitos pelo site 

do eSocial. 

O simples fato de ter enviado um evento não significa que ele foi aceito pelo eSocial; se houve recusa você 

precisará identificar o evento recusado, fazer o acerto necessário e enviar novamente a informação correta. 

Como são muitos eventos acontecendo simultaneamente e em diferentes estágios de envio, há necessidade de 

uma infraestrutura poderosa para identificar os movimentos recusados pelo site do eSocial e tornar possível seus 

acertos. 

Os eventos são enviados em lotes que precisam ser montados e para acompanhar os lotes foi montada a central 

de lotes. 

Todos os envios e retornos para o site do eSocial serão feitos utilizando arquivos do tipo XML. Lembramos também 

que o comprovante legal que uma informação foi enviada ao site do eSocial é um recibo que você receberá na 

forma de um arquivo no formato XML. Como serão muitos arquivos é necessária uma central de arquivos para 

localizar os arquivos desejados com facilidade.  

Nem sempre sua empresa concordará em eleger prestadores de serviços como procuradores. Para contornar esta 

situação e aproveitar o serviço que podem prestar nada impede que os prestadores gerem os eventos ou lotes e 

estes sejam enviados para você por e-mail para importá-los nas centrais de eventos ou lotes. 

As consultas aos eventos e lotes passam a ter importância fundamental para você se encontrar neste emaranhado 

de eventos e lotes. 
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Segurança é fundamental!  Em “Parâmetros” são definidos como será o envio dos e-mails, quem os receberão, 

quando e para quais eventos. Você pode definir um destinatário diferente para cada evento do eSocial se assim 

quiser. Da mesma forma definir quem poderá importar eventos gerados por sistema externos.  

 

 

 

Para efeito de nosso workshop iremos iniciar descrevendo as apenas as opções que podem ser utilizadas no seu 

início e à medida que se se fizer necessário iremos descrever as demais funções. Por isso neste momento iremos 

descrever apenas os itens 6.1 Forma de envio de lotes ao eSocial, 6.2 Central de Eventos e 6.3 Central de lotes.   

7.1 Forma de Envio de eventos ao eSocial 

Existem 3 (três) formas de envio de eventos ao Esocial: diretamente via tela do evento, selecionando 

numa lista de eventos elegíveis para envio e, por último, envio automático. Neste momento iremos 

descrever apenas a forma direta via tela do evento.  

Como vimos existe na tela padrão para manutenção das informações dos eventos um ícone XML ( ) 

que uma vez clicado abrirá uma janela com até 3 (três) opções conforme abaixo: 

 

 

 

A opção “Formar lote + gerar XML” só será aberta se a situação do evento permitir. Ver manual sobre 

situações dos eventos. Dependendo da opção escolhida apenas será gerado o XML, ou, além de gerar, 

também consistirá contra seu esquema ou, por fim, também formará um lote para envio ao eSocial. 
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Qualquer que seja a opção escolhida o sistema sempre abrirá uma tela para que seja informado o 

diretório e nome do arquivo XML a ser criado. 

 

 

 

Para as opções de validação contra o esquema e formação de lote será necessário que o certificado 

digital esteja conectado no computador. Se o certificado ainda não foi utilizado na sessão será solicitada 

a sua senha. Se existirem vários certificados, o sistema mostrará a lista dos certificados existentes para 

seleção de um. Se for escolhida a opção de formar lote então será formado o lote e a seguir aparecerá 

outra tela com os dados do lote formado conforme abaixo: 

 

 

Se quiser enviar o lote basta apertar o botão Transmitir e em seguida aparecerá na tela o resultado da 

transmissão. Se a transmissão ocorreu sem erros, o botão Consultar processamento será habilitado e 
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teclando no mesmo poderemos consultar o resultado do processamento do lote pelo eSocial. Na aba 

Eventos/Ocorrências poderá ser consultado o resultado de cada evento do lote, pois alguns podem ter 

sido processados sem erros, ou outros com erros. É claro que, quando a formação do lote é disparada 

direto da tela do evento então o lote conterá apenas 1 (um) evento.   

7.2 Central de eventos 

Nesta central de eventos é possível importar eventos gerados por sistemas não nativos, aplicar filtros com 

objetivo de localizar eventos e identificar o seu andamento para sua chegada sem erros ao site do eSocial e se 

necessário eventuais correções posteriores. Esta tela pode ser chamada também de rastreador de eventos. Por 

ela podemos saber todo o histórico de um determinado em termos de comunicação com o Esocial: quando foi 

enviado pela primeira vez, os erros apontados, as alterações sofridas.  

 

7.3 Central de lotes 

A Central de lotes é muito semelhante à central de eventos, porém o seu foco, ao invés dos eventos, são os lotes 

formados contendo os eventos a serem enviados. Lembrando que num mesmo lote podem existir diferentes 

eventos. 

É possível importar lotes criado por sistemas externos (não nativo do EMSAcademy) utilizando o ícone de inclusão. 

Neste caso o lote somente será incluído se passar na validação contra o esquema do lote.  

Esta tela é a mesma do item 6.1, mas naquele item ela foi chamada diretamente no momento de geração do lote 

para um único evento, aqui ela é chamada a partir do menu principal e mostra todos os lotes do contribuinte. 

Dependendo da situação do lote os botões de transmitir e consultar processamento são habilitados ou não. Aqui 

estamos mostrando a aba Eventos/Ocorrências. No item 6.1 mostramos a aba Dados gerais. 
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Clicando no ícone de anexos ( ) podemos consultar o XML gerado e transmitido e o XML das respostas do eSocial: 

da recepção e do processamento do lote.  


