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Direitos trabalhistas são leis e regras que regem a 
relação entre empregados e empregadores.

São os direitos trabalhistas que regulamentam a 
relação trabalhista para que a empresa e o próprio 
colaborador tenham conhecimento sobre suas 
obrigações e deveres, evitando processos 
trabalhistas e multas.

Podemos destacar dentre os direitos trabalhistas o 
13º salário, férias, hora extra, FGTS, adicional 
noturno, seguro desemprego, entre outros.

Direito do trabalho é o ramo jurídico que estuda as
relações de trabalho. Esse direito é composto de
conjuntos de normas, princípios e outras fontes
jurídicas que regem as relações de trabalho,
regulamentando a condição jurídica dos
trabalhadores.



• O que é direito trabalhista?

• Quais são os pricipais direitos trabalhistas?

• O que é direito previdenciário?

• Quais são os direitos previdenciário

• O que é CTPS?

• Leis do CTPS

• Uso do CTPS no mercado de trabalho

Direitos Trabalhistas e Previdenciários



O direito previdenciário é um ramo do direito público surgido da
conquista dos direitos sociais no fim do século XIX e início do
século XX.

Seu objetivo é o estudo e a regulamentação do instituto
seguridade social.

O Direito Previdenciário tem como objetivo garantir os direitos dos 
cidadãos brasileiros quanto à assistência e Previdência Social, relacionadas 
a morte, idade e doenças. Ou seja, quanto à Previdência Social. Essa que 
paga um valor mensal para assegurar a vida dos trabalhadores.

Essa área do Direito tende a crescer muito nos próximos anos, 
principalmente com o advento da Reforma da Previdência, em vigor desde 
2019. Como todos os outros setores do Direito, o previdenciário também é 
baseado em princípios e legislações.



Todos os trabalhadores brasileiros regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) têm acesso a certos direitos, 
garantidos por lei, e que devem ser cumpridos pelos 
empregadores.

Uma empresa que segue a lei como prevista evita uma série 
de problemas judiciais.

Além disso, companhias que investem em oferecer 
benefícios para além daqueles que são obrigatórios – como 
os benefícios flexíveis, por exemplo – podem ter vantagens 
competitivas significativas, colocando-se à frente da 
concorrência no quesito atração e retenção de talentos.
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Direitos Trabalhistas

O que são os direitos trabalhistas?

Os direitos trabalhistas são, na realidade, uma série 
de regulamentações que visam tornar o ambiente de trabalho 
mais seguro e vantajoso para os profissionais do mercado. Essas 
regulamentações preveem punições para empresas que abusam 
de seu poder como empregadoras, mantendo um certo equilíbrio 
entre ambas as partes.

Alguns deles são:

13º salário

O 13º salário pode ser pago em até duas parcelas, e o valor deve 
ser proporcional ao período trabalhado naquele ano.

A Carteira de Trabalho e Previdência
Social, originalmente conhecida
como Carteira Profissional, e assim
chamada durante muitos anos, é um
documento obrigatório para quem
venha a prestar algum tipo de serviço
profissional no Brasil.



Direitos Trabalhistas

Jornada de trabalho

Falando em jornada de trabalho, também é importante 
lembrarmos que, de acordo com a lei, um colaborador não pode 
ultrapassar as 8h diárias ou as 44h semanais.

FGTS

A empresa deve depositar, mensalmente, o equivalente a 8% do 
salário bruto do profissional, com o objetivo de criar uma reserva 
para momentos importantes, como a compra de uma casa 

própria, por exemplo.

A Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) é o documento que
registra a vida profissional do
trabalhador e garante o acesso aos
direitos trabalhistas previstos em
lei. A carteira de trabalho será
emitida de forma prioritária no
formato digital e excepcionalmente
no formato físico.



Direitos Trabalhistas

Férias

A cada 12 meses trabalhados, os colaboradores têm direito a 30 
dias de descanso remunerado. O valor a ser pago é o do salário 
integral, mais um acréscimo de um terço.

Hora extra

De acordo com a CLT, nenhum colaborador pode ser obrigado a 
trabalhar fora dos períodos determinados em seu contrato e, se 
esse arranjo for absolutamente necessário, o pagamento das 
horas trabalhadas deverá ser feito com um adicional de, ao 
menos, 50% do valor usual. Se essa atividade for realizada 
durante a noite, feriados ou finais de semana, os devidos 
adicionais também devem ser contabilizados.

Os benefícios esperados com a 
Carteira de Trabalho Digital serão:
– Maior aproveitamento das vagas 
disponíveis, reduzindo o tempo 
médio de atendimento;
– Agilidade no acesso às informações 
trabalhistas consolidadas em um 
único ambiente, possibilitando ao 
trabalhador fiscalizar seus vínculos 
trabalhistas;
– Integração das bases de dados do 
Ministério da Economia.



Além de alguns previstos na CLT como:

• Vale Transporte (Lei do Vale transporte);

• Recebimento de indenização em casos de 
ofensa material ou moral;

• Adicional de insalubridade e periculosidade;

• Licença-maternidade e licença-paternidade;

• Seguro desemprego;

• Aviso prévio;

• Descanso semanal remunerado.
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O PAT é um programa de incentivos que prevê abatimentos de 
até 4% na declaração do imposto de renda para empresas que 
oferecem vale-alimentação ou refeição para seus colaboradores.

Qualquer empresa com um CNPJ ativo e ao menos um 
colaborador pode aderir ao PAT sem nenhum custo.

A Flash Benefícios está dentro das normas previstas no 
programa, oferecendo mais segurança jurídica para empresas 
que desejam oferecer a flexibilização de benefícios para suas 
equipes.

Se você deseja conhecer mais sobre a solução da Flash e 
entender como podemos ajudar sua empresa a colher todos os 
benefícios do PAT, entre em contato com a nossa equipe. 

Será um prazer poder te ajudar a revolucionar a gestão de 
benefícios de sua empresa.
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O direito previdenciário refere-se à área do Direito de tutela normativa relacionada à 
Previdência. O artigo 6º, CF/88, ainda traz que o direito previdenciário se refere a um direito 
social. Ou seja, trata de um direito fundamental proveniente de demandas sociais, do direito 
social de segunda geração, que exige proteção estatal ativa.

Como uma área do Direito, possui princípios próprios e regulação legislativa específicas. A 
atuação mais nítida e regular da área está na regulamentação do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), órgão responsável pela manutenção da Previdência Social pública do 
Brasil.

Falando especificamente da Previdência Social, uma das principais características do direito 
previdenciário é a relação contínua dos advogados com o passado e com o presente. Isso 
exige um estudo constante dos profissionais que querem se especializar na área.
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já que ocorrem muitas mudanças na 
Previdência Social que impactam diretamente 
as pessoas que estão contribuindo há décadas 
para o INSS. 

É possível verificar isso na prática com as 
mudanças da Reforma da Previdência.

São alterações em vários aspectos, 
principalmente em como as regras funciona e 
em como os benefícios são calculados.
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DIREITOS 
PREVIDENCIÁRIOS

PRINCÍPIOS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O direito previdenciário, assim como 
outras áreas do direito, possui 
princípios próprios. Essas são 
conceitos e preceitos basilares para a 
constituição dessa área jurídica. Isso 
significa que impactam na legislação 
previdenciária e na aplicação dos 
direitos dela decorrentes.
Os princípios do direito previdenciário 
são:

• Princípio da Solidariedade 
Social;

• Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana;

• Princípio do Equilíbrio 
Econômico;

• Princípio da Vedação do 
Retrocesso;

• Princípio da Proteção ao 
Hipossuficiente.



Princípio da 
Solidariedade 

Social

Princípio da Solidariedade Social

Um dos que mais traduz o direito previdenciário é o 
Princípio da Solidariedade Social. Ele orienta todas as 
medidas de proteção do Estado e também o dever 
coletivo da sociedade de financiar, direta ou 
indiretamente, a seguridade social. Disposto na 
Constituição Federal.

Sendo assim, o princípio caracteriza e baseia o 
principal objetivo do direito previdenciário, que deve 
atuar conforme o princípio da dignidade humana –
que veremos no próximo passo.

Na prática, isso resume que, como o direito 
previdenciário garante medidas sociais para assegurar 
a toda a população uma condição de vida digna, é 
dever da sociedade financiar essas medidas, por meio 
de impostos e tributos pagos.



Princípio da 
Dignidade da pessoa

Humana

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos 
grandes princípios do Direito Brasileiro como um 
todo. Ela está disposta no artigo 1º da Constituição 
Federal e é apresentada como um dos fundamentos 
do Estado de Direito.

Esse princípio não poderia deixar de integrar o direito 
previdenciário, já que a área tem como objetivo a 
assistência às vidas humanas. Mas como conceituar o 
que seria uma vida digna? Costuma-se entender a 
dignidade da vida humana como o preenchimento de 
condições básicas de existência e de integridade do 
ser humano.



Princípio do 
Equilíbrio 

Econômico

Princípio do Equilíbrio Econômico

Os dois primeiros princípios citados têm intenções da 
exigência digna através da solidariedade social e da 
concessão de benefícios. Porém, é importante a 
consciência de que a verba utilizada para fins de 
direito previdenciário parte de algum ponto.

Estes valores são provenientes tanto das 
contribuições diretas quanto dos impostos 
arrecadados e devem ser condizentes com os valores 
comprometidos com os benefícios concedidos. Por 
isso, existe o Princípio do Equilíbrio Econômico, uma 
referência a balança entre os valores arrecadados e 
repassados ao INSS e os pagos pelos benefícios.

Por essas razões, é preciso que o orçamento público 
seja capaz de manter o equilíbrio. Não só suprindo as 
contingências não apenas imediatamente, mas 
também em um planejamento a longo prazo.



Princípio de 
Vedação de 
Retrocesso

Princípio da Vedação do Retrocesso

Princípio da Vedação do Retrocesso é bastante 
conhecido no direito trabalhista, mas também está 
presente no direito previdenciário. Ele está 
relacionado a outro princípio que veremos na 
sequência que é o Princípio da Proteção ao 
Hipossuficiente.

Este princípio prevê que os direitos concedidos não 
põem ser retirados. Com isso, contribui para a 
proteção dos hipossuficientes. Mas isso não significa 
que alterações não podem ser realizadas. A legislação 
previdenciária ela pode ser modificada, sobretudo em 
face das modificações sociais e da conformidade ao 
Princípio do Equilibro Econômico.



Princípio de 
Proteção ao 

Hipossuficiente

Princípio da Proteção ao Hipossuficiente

O último princípio é o Princípio da Proteção ao 
Hipossuficiente, assim como existe no direito 
consumerista. Ele tem como base a relação 
previdenciária entre o indivíduo e o Estado.

Na maioria das vezes, o indivíduo que recorre à 
Previdência já necessita de um amparo em função de 
suas condições socioeconômicas. Caso estejam em 
patamares iguais, pode acontecer uma violação aos 
Princípios da Dignidade Humana e da Solidariedade 
Social.

Ou seja, as normas previdenciárias devem sempre ser 
interpretadas a favor do menos favorecido. Sendo 
esses, os principais destinatários dessas normas.
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