
Projeto eSocial 
Execução: 53% 

Entrega 
Prazo Custo 

previsto R$ 

 
 

Responsável 

 
Percentual de 

Execução 

 
Obs. 

Inicial Final   

1. Verificação de alterações no 
eSocial  

22/02/2021  05/03/2021  - Gestor e gerente 100%  

2. Definição da equipe do projeto 22/02/2021  05/03/2021  - SG 100%  

3. Capacitação de servidores - - - - - - 

3.1. Curso eSocial introdutório 26/4/2021 05/05/2021 Valor total da 
contratação: 
R$14.000,00 

 
CJF -  

R$6.222,22 
 

STJ - 
R$7.777,78 

SGP 100% O valor total da 
contratação 

corresponde a 
R$14.000,00, 

sendo a cargo do 
CJF R$6.222,22 

(0219831) 

3.2. Curso eSocial especializado - - -  SGP 0% Não ocorreu esse 
curso. Ainda não 

foi contratado. 
4. Parceria com TRF4 e TST Janeiro de 2021 Fevereiro de 2021 - SG 100%  

5. Eventos do eSocial - - - - - - 

5.1. Listagem de eventos do eSocial 
que impactam no CJF 

1ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de abril 

de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de 

setembro de 2021 
 

4ª fase - 1ª 
quinzena de 

dezembro de 2021 

1ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de agosto 

de 2021 
 

3ª fase – 2ª 
quinzena de 

fevereiro de 2022 
 

4ª fase - 1ª 
quinzena de abril 

de 2022 

- Equipe do projeto 50%  

5.2. Definição dos responsáveis 
pelos eventos do eSocial 

1ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de abril 

de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de 

setembro de 2021 
 

4ª fase -1ª 
quinzena de 

dezembro de 2021 

1ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de agosto 

de 2021 
 

3ª fase – 2ª 
quinzena de 

fevereiro de 2022 
 

4ª fase - 1ª 
quinzena de abril 

de 2022 

- Equipe do projeto 50%  

5.3. Mapeamento dos eventos no 
CJF 

2ª quinzena de 
março de 2021 

1ª quinzena de abril 
de 2022 

- SGP e áreas 
envolvidas 

50%  



5.4. Mapeamento dos eventos no 
CJF – Fase 1 

2ª quinzena de 
março de 2021 

2ª quinzena de 
maio de 2021 

- SGP e áreas 
envolvidas 

100% - 

5.5. Mapeamento dos eventos no 
CJF – Fase 2 

2ª quinzena de abril 
de 2021 

2ª quinzena de 
agosto de 2021 

- SGP e áreas 
envolvidas 

100%  

5.6. Mapeamento dos eventos no 
CJF – Fase 3 

1ª quinzena de 
setembro de 2021 

2ª quinzena de 
janeiro de 2022 

- SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

5.7. Mapeamento dos eventos no 
CJF – Fase 4 

1ª quinzena de 
fevereiro de 2022 

2ª quinzena de 
março de 2022 

- SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

5.8. Verificação dos eventos 
ausentes no CJF 

1ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de abril 

de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de 

setembro de 2021 
 

4ª fase – 1ª 
quinzena de 

fevereiro de 2022 

1ª fase - 2ª 
quinzena de maio 

de 2021 
 

2ª fase - 1ª 
quinzena de 

outubro de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de 

fevereiro de 2022 
 

4ª fase – 2ª 
quinzena de março 

de 2022 

- Equipe do projeto 50%  

5.9. Inclusão dos eventos ausentes 
em sistema 

1ª fase – 1ª 
quinzena de junho 

de 2021 
 

2ª fase - 2ª 
quinzena de maio 

de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de 

novembro de 2021 
 

4ª fase -1ª 
quinzena de março 

de 2021 

1ª quinzena de 
julho de 2021 

 
2ª fase - 1ª 
quinzena de 

novembro de 2021 
 

3ª fase – 1ª 
quinzena de abril 

de 2022  
 

4ª fase – 2ª 
quinzena de junho 

de 2022 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

50% 

 
 

5.10. Validação/auditoria dos eventos - - - Equipe do projeto, SGP 
e áreas envolvidas 

0% 

 
 

5.11. Elaboração de plano de ação 
para eventos 

2ª quinzena de 
janeiro de 2021 

1ª quinzena de 
março de 2021 

- Equipe do projeto, SGP 
e áreas envolvidas 

100% 

 
 

6. Sistema extrator - - - - -  

6.1. Definição e criação de solução 
de extração Fase 1 

2ª quinzena de 
março de 2021 

2ª quinzena de 
junho de 2021 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

100%  

6.2. Definição e criação de solução 
de extração Fase 2 (*) 

02/08/2021 08/10/2021 - STI, SGP e áreas 
envolvidas 

50% 

 
 

6.3. Definição e criação de solução 
de extração  Fase 3 

2ª quinzena de 
setembro de 2021 

2ª quinzena de 
março de 2022 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

6.4. Definição e criação de solução 
de extração Fase 4 

1ª quinzena de 
dezembro de 2021 

2ª quinzena de 
junho de 2022 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

7. Sistema conector - - - - -  



 
(*) Cronograma preenchido segundo datas disponibilizadas pela TI. 
 

7.1. definição do sistema  fevereiro  - SG 100%  

7.2. Adaptação do código-fonte  - - STI 100%  

7.3. geração de rotina para ler dados 
mapeados da fase 1 

1ª quinzena de 
maio de 2021 

1ª quinzena de 
julho de 2021 

- STI 100%  

7.4. geração de rotina para ler dados 
mapeados da fase 2 (*) 

27/09/2021 29/10/2021 - STI 50% 

 
 

7.5. geração de rotina para ler dados 
mapeados da fase 3 

2ª quinzena de 
janeiro de 2022 

1ª quinzena de abril 
de 2022 

- STI 0% 

 
 

7.6. geração de rotina para ler dados 
mapeados da fase 4 

1ª quinzena de abril 
de 2022 

2ª quinzena de 
junho de 2022 

- STI 0% 

 
 

7.7. Geração de arquivo XML para 
ambiente de teste da fase 1 

2ª quinzena de 
Junho de 2021 

1ª quinzena de 
julho de 2021 

- STI 100% 

 
 

7.8. Geração de arquivo XML para 
ambiente de teste da fase 2 (*) 

01/11/2021 05/11/2021 - STI 0% 

 
 

7.9. Geração de arquivo XML para 
ambiente de teste da fase 3 

2ª quinzena de 
janeiro de 2022 

1ª quinzena de abril 
de 2022 

- STI 0% 

 
 

7.10. Geração de arquivo XML para 
ambiente de teste da fase 4 

2ª quinzena de 
fevereiro de 2022 

2ª quinzena de 
junho de 2022 

- STI 0% 

 
 

7.11. Realização de testes para 
validação do sistema da fase 1 

2ª quinzena de 
junho de 2021 

1ª quinzena de 
julho de 2021 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

100% 

 
 

7.12. Realização de testes para 
validação do sistema da fase 2 (*) 

25/10/2021 12/11/2021 - STI, SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

7.13. Realização de testes para 
validação do sistema da fase 3 

2ª quinzena 
fevereiro de 2022 

2ª quinzena de 
março de 2022 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

7.14 Realização de testes para 
validação do sistema da fase 4 

2ª quinzena de 
março de 2022 

2ª quinzena de 
junho de 2022 

- STI, SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

8. Encaminhamento dos dados ao 
eSocial 

- - -  0% 

 
 

8.1. Encaminhamento dos dados da 
fase 1 

2ª quinzena de 
junho de 2021 

21/07/2021 - SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

8.2. Encaminhamento dos dados da 
fase 2 

2ª quinzena de 
outubro de 2021  22/11/2021 

- SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

8.3. Encaminhamento dos dados da 
fase 3 

2ª quinzena de 
março de 2022 

 22/04/2022 - SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 

8.4. Encaminhamento dos dados da 
fase 4 

2ª quinzena de 
junho de 2022 

11/07/2022 - SGP e áreas 
envolvidas 

0% 

 
 


