
REGISTRO DE AFASTAMENTO – ALTERACOES PARA ESOCIAL 

 

S-2230 - Afastamento Temporário 

No menu TABELAS > HISTORICOS > AFASTAMENTO  foram implementados novos campos para preenchimento para 

atender ao eSocial, segue abaixo orientacoes de preenchimento. 

 

Data de Início - Informar o ultimo dia trabalhado de acordo com a exigência da GFIP, para as empresas que já estão 
no eSocial a data de inicio do afastamento é o próximo dia. 
 
Dias de Afastamento - Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico  
 
Data Fim - Último dia de afastamento  

Código do Afastamento - Tabela interna do sistema de tratamento dos tipos. 

Código Afastamento – GFIP - Os códigos de movimentação previstos no SEFIP, para informação pelo empregador 

de acordo com CIRCULAR CAIXA Nº. 548, 20 DE ABRIL DE 2011. 

Código de Afastamento – RAIS - De acordo com Manual de Orientação da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS): ano base 2017. – Brasília: MTB, SPPE, DER, CGCIPE, 2017  

E) Informações do afastamento/licença   

E.2) Motivos de afastamentos do empregado/servidor durante o ano-base: 

 
 



Código de Afastamento – eSocial - Anexo I dos Leiautes do eSocial versão 2.4.02 – Tabela 18 - Motivos de 
Afastamento 

 
 
Código de Retorno GFIP - Os códigos de movimentação previstos no SEFIP, para informação pelo empregador de 

acordo com CIRCULAR CAIXA Nº. 548, 20 DE ABRIL DE 2011. 

Observação do Retorno - Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os 

motivos do mesmo.  

Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} = [21]  
 
Tipo Acidente de Trânsito - Tipo de Acidente de Trânsito: 1 - Atropelamento; 2 - Colisão; 3 - Outros. Validação: 
Somente pode ser preenchido se {codMotAfast} = [01,03]  
 
Motivo do Afastamento – Campo opcional e informativo, serve para usuário preencher detalhes do registro. 

Tem Atestado Médico – Para registro do evento no eSocial deve ser preenchido com SIM que obriga as informações 

seguintes: 



Médico – Deve ser cadastrado e preenchidos os campos azuis, que são os obrigatórios. 
Reg. Conselho de Classe – informar apenas os números do registro 
Nome  
UF Expedição do Registro  
Órgão de Classe – Sendo as opções validas 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM);  2 - Conselho Regional de 
Odontologia (CRO); 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS).  

 
 
CID - Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID.  

Validação: Preenchimento obrigatório se {codMotAfast} = [01].  

Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.  
 
Tipo Afastamento – Campo vinculado aos atestados de origem sistema de ponto BIOJOB 

Mesma Doença/ Consecutivo – O primeiro afastamento deve ser informado como SEM VINCULO, a partir do 
segundo deve ser analisada a situação se ele ser também SEM VINCULO ou MESMA DOENCA >  
Regra do eSocial > Informar se o afastamento decorre de mesmo motivo de afastamento anterior (acidente/doença 
- {codMotAfast} = [01, 03]) dentro de 60 dias: 
 
Código do Afastamento Relacionado - Ao informar que o registro decorre de MESMA DOENCA ou CONSECUTIVO o 

sistema habilita o campo para preenchimento do Cód. Afastamento Relacionado, onde é feito um vinculo entre um 

registro e outro.

 


