
Tabela de Faltas Legais Segundo a CLT e da Convenção Coletiva do 
Trabalho  

 Limite de Faltas Motivo Documento Base Legal 

 

Até 05 dias 
consecutivos 

Em caso de falecimento dos pais, 
dos filhos, do cônjuge e de irmãos, 

Cópia do atestado e óbito ou 
declaração da funerária indicando 
o parentesco do falecido 

Convenção 
Coletiva 

 

 

Até 02 dias 
consecutivos 

Em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em 
sua CTPS, viva sob sua 
dependência econômica. 

Cópia do atestado e óbito ou 
declaração da funerária indicando 
o parentesco do falecido 

Art. 473 da 
CLT  

Até 02 dias 
consecutivos 

Em caso de falecimento de sogro e 
sogra. 

Cópia do atestado e óbito ou 
declaração da funerária indicando 
o parentesco do falecido 

Convenção 
Coletiva  

Até 03 (três) dias 
consecutivo.  Casamento Certidão de Casamento Art. 473 da 

CLT  
Até 05 (cinco) dias 
consecutivo.  Casamento Certidão de Casamento Convenção 

Coletiva  

Até 32 (trinta e duas 
horas) horas por ano. 

Para a empregada mãe, com a 
finalidade de levar filhos menores 
de (14) quatorze anos de idade ao 
médico. O benefício é estendido 
aos pais que não tenham 
convivência marital com a mãe de 
seus filhos e estejam na guarda 
destes. Fica ressalvado que nos 
casos em que o casal é 
conjuntamente empregado na 
mesma empresa, poderão 
facultativamente tanto um como 
outro utilizar-se do aqui previsto, 
sendo, porém a dispensa 
computada cumulativamente até o 
limite aqui estabelecido.  

Atestado medico apresentado no 
prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas.  

Convenção 
Coletiva  

Por 05 dias, no 
decorrer da primeira 
semana.  

Licença paternidade por 
nascimento de filhos Certidão de Nascimento do filho Art. 473 da 

CLT  

Por um dia a cada 12 
meses de trabalho Doação de Sangue Atestado da unidade onde doou  Art. 473 da 

CLT  

Até 02 dias 
consecutivos ou não Alistamento eleitoral Declaração do órgão militar ou 

cópia do alistamento 
Art. 473 da 

CLT  
 

Quantos necessários Tempo necessários justificados 
pelo serviço militar Declaração do órgão militar Art. 473 da 

CLT  

Quantos Necessários 
Exames vestibulares em 
faculdades limitados até 02 
inscrições 

Declaração da escola ou 
delegacia do ensino 

Art. 473 da 
CLT  

Quantos Necessários 
Exercícios ou manobras, pelo 

convocado matriculado em órgão 
de formação de reserva.  

Declaração do Órgão Militar Art. 473 da 
CLT  

Duas Semanas Aborto não Criminoso Atestado Médico Art. 473 da 
CLT  

Até 15 Dias Doença  Atestado Médico Art. 473 da 
CLT  

Quantos Necessários 
Comparecimento para depor na 

justiça, quando devidamente 
arrolado ou convocado como 

testemunha. 

Declaração do Órgão 
Convocador. 

Art. 473 da 
CLT 

 

 

Quantos Necessários Comparecimento ás Sessões de 
Júri, como Jurado Sorteado. Declaração do cartório Art. 473 da 

CLT  

Quantos Necessários Ausências dos representantes dos Declaração do Órgão  Art. 473 da 
 



trabalhadores no conselho curador 
do FGTS, decorrentes das 

atividades deste órgão. 

CLT 

 

Quantos Necessários Convocação para o Serviço 
Eleitoral Declaração ou Cartório Eleitoral Art. 473 da 

CLT  

30 dias de Licença 
Remunerada 

Empregadas que adotarem 
judicialmente crianças na faixa 

etária de 0 (Zero) A 01 (Um) Ano 
de Idade 

Declaração do Cartório Art. 473 da 
CLT 

 

 

Quantos necessários 

Na qualidade de representante de 
entidade sindical, estiver 

participando de reunião oficial de 
organismo internacional o qual o 

Brasil seja membro. 

Declaração do Órgão  Art. 473 da 
CLT 

 

 
 


