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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade a abordagem das principais questões jurídicas aplicáveis ao 
empregado expatriado, traçando as linhas gerais do regime jurídico, sob a perspectiva do direito: tributário, 
previdenciário, trabalhista e migratório; tendo em vista a interconexão entre os sistemas jurídicos de cada um dos 
países envolvidos no proceso de expatriação, a partir de um mundo interconectado pelo proceso irreversível da 
globalização, permitindo a expansão do já conhecido “mercado global de talentos”. 
  
 
ABSTRACT: This article aims to address the main legal issues applicable to the expatriate employee, tracing the 
outline of the applicable legal regime, from the perspective of law: tax, social security, labor and migration; in 
view of the interconnection between the legal systems of each country involved in the process of expatriation, as 
from an interconnected world by irreversible process of globalization, allowing the expansion of the known 
"global talent market." 
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Introdução 

 

Com o movimento da globalização permitindo a integração dos mercados pelo 

mundo, na perspectiva da produção, distribuição e consumo, de produtos e serviços, com 

reflexos marcantes nas diversas áreas, como: política, economia e sociologia; passamos a nos 

deparar com uma alteração estrutural do próprio mercado de trabalho, inicialmente, modulado 

a partir da disseminação do outsourcing pelo mundo, permitindo que as empresas viessem a 

delegar atividades industriais às localidades do globo que ofertassem um menor custo de 

produção, incluídos aqui o valor da mão-de-obra. 



 

Recentemente, e pela crescente competição entre empresas que atuam no mercado 

global (player global), as empresas transacionais necessitam de uma expertise própria de seus 

gestores e líderes, que detenham a flexibilidade necessária para atuar em mais de um ambiente 

de negócios, permitindo uma rápida adaptação decorrente da vivência de várias culturas, 

alinhadas com as estratégias de expansão global, razão pela qual há uma ampliação da 

expatriação pelo mundo. 

Dentro do corte metodológico proposto, não haverá uma abordagem 

eminentemente gerencial, mas o debate a respeito dos desafios jurídicos a serem enfrentados 

pelos gestores de Human Resources, concentrados nos aspectos: tributários, previdenciários, 

trabalhistas e migratórios. 

Por fim, como fonte de nossas pesquisas utilizaremos o material produzido pela 

PwC, empresa de consultoria global, com larga experiências nas questões legais que 

permeiam os International Assignments, ou simplesmente transferências internacionais.       

 

1 - Importância da expatriação no contexto atual. 

 

O crescimento exponencial do “Global talent pool” através do qual será possível 

garantir a atuação global das empresas transnacionais, que passam a estar aptas a atuar em 

qualquer parte do planeta, na qual haja demanda por seus produtos e serviços, adequando seu 

business às necessidades locais dentro da velocidade exigida, a troca de empregados por meio 

do conceito da expatriação gera um conjunto desafios jurídicos, principalmente quanto:  

(i) tributação dos rendimentos dos trabalhadores; 

(ii) participação dos mesmos nos planos públicos de previdência social do país de 

origem; e,  

(iii) atenção às exigências migratórias, variáveis de acordo com as políticas 

públicas de proteção do mercado de trabalho dos seus nacionais.   

Além das regras tributárias aplicáveis no local da disponibilização do rendimento 

pelo conceito internacionalmente difundido de fonte pagadora, devemos observar em 

contrapartida, na perspectiva do compliance, as exigências das autoridades nacionais em 



 

matéria tributária (Receita Federal do Brasil), quando este mesmo empregado permanecer, no 

aspecto tributário, vinculado ao Brasil através do conceito, não menos internacional, do 

domicílio tributário. 

Referida situação poderá ocasionar o efeito da dupla incidência tributária sobre 

um único rendimento, exceto, quando houver tratado entre os países (origem e da prestação 

do serviço), permitindo: 

(i) isenção dos tributos em relação a um dos países, de acordo com o critério 

dimensionado no próprio tratado; 

(ii) possibilidade de abatimento do crédito tributário recolhido em um dos países. 

No Brasil, devem ser observadas as regras previstas na IN nº 208/02 da SRFB 

que dispõe no sentido de que os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior e os 

ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos situados no exterior, por pessoa 

física residente no Brasil, estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, fazendo a 

ressalva quanto aos acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da 

existência de reciprocidade de tratamento. 

Devemos observar para o efeito do conceito de residência no Brasil, ou seja, 

domicílio tributário o art. 2º, da instrução normativa já citada, que no inciso I elenca todo 

aquele que resida de modo permanente no Brasil, ou ainda, inciso III, alínea “a”, que ingresse 

no Brasil com visto permanente, ou ainda, nos termos do inciso III, alínea “b”, com visto 

temporário, mas que se enquadre ao menos em uma de duas situações: trabalho com vínculo 

empregatício, ou, 6 (seis) meses de permanência, consecutiva ou não, no período de 12 meses. 

Este lapso temporal de 6 (seis) meses deverá ser considerado como uma ficção 

jurídica que permite seu enquadramento no conceito de permanência. 

Para os brasileiros expatriados que almejam a quebra do vínculo tributário do 

domicílio, exigem-se dois requisitos cumulativos:  

(i) Art. 3º, inciso II, da Instrução Normativa em análise, que trata da retirada em 

caráter permanente; acrescida de um requisito formal, qual seja:  

(ii) Art. 2º, inciso V, apresentação do comunicado de saída definitiva do país, 

relatório previsto na IN nº 1.008/10 da SRFB. 



 

Àquele estrangeiro que integre a economia nacional na condição de residente, tem 

a obrigação nos termos do art. 6º, § único, de informar a esta mesma fonte pagadora a 

condição de residência, aplicando-se nos termos do art. 7º, para efeito da obrigação acessória 

de Declaração de Ajuste anual, a tabela progressiva, com as deduções previstas na legislação 

tributária. 

Por outro lado, nos termos do art. 16 - os rendimentos decorrentes das fontes 

situadas no exterior, em relação ao residente no Brasil - exige-se o recolhimento mensal 

obrigatório via carnê-leão, permitindo no § 1º a compensação do imposto pago no exterior, 

com este a ser pago no Brasil sobre a mesma “riqueza”, sempre que houver convenção 

internacional ou tratamento de reciprocidade, admitida a aplicação da tabela progressiva (§ 

5º). 

Com a edição da Lei nº 9.249/95 há uma alteração substancial nos elementos de 

conexão entre a tributação pela lei brasileira nas fontes localizadas no exterior, inicialmente 

pela tradição do conceito de territorialidade prevalecia o elemento objetivo de conexão, que 

com a alteração de postura da legislação passa-se a adotar o elemento subjetivo, princípio da 

universalidade decorrente da nacionalidade daquele que juridicamente passa a dispor da 

renda, independentemente do local em que ela passa a ser devida (world wide income). 

Neste sentido, dispõe o art. 41, § 1º, do CTN, em que a incidência do imposto de 

renda independe da nacionalidade da fonte.  

Os demais aspectos previdenciários e migratórios serão abordados em tópico 

próprio. 

 

2. Operacionalização das transferências dos empregados expatriados. 

 

Deverá preceder a transferência internacional de emprego que tenha sua sede de 

atribuições no Brasil, a análise relativa:  

(i) ao período da transferência; 

(ii) interesse da transferência quanto ao custo do procedimento, tendo em vista a 

existência de budget independente entre as filias de determinada empresa 



 

transnacional. 

Neste sentido, a empresa deverá avaliar a viabilidade ou necessidade de uma 

transferência short term, com a manutenção dos do vínculo trabalhista com a: “home 

company”, identificando nesta situação, sob o aspecto do controle interno, a 

viabilidade do procedure chargeback quanto ao ônus financeiro a ser suportado pela: 

“host company”. 

Neste sentido, dever-se-á adotar um fluxo de procedimento: 

 

O grande desafio reside no controle a ser feito em relação a todos os aspectos 

jurídicos e econômicos, imputando as responsabilidades técnicas e econômicas a cada um dos 

envolvidos, elegendo os responsáveis a cada etapa do procedimento, diante das inúmeras 

obrigações.  

3. Transferências “short term”  

Na medida em que houver a opção pela transferência temporária, com a 

interrupção do contrato de trabalho em vigor no Brasil, mantendo-se integralmente o vínculo 

com a filial brasileira, deverá haver uma preocupação com alguns procedimentos essenciais 

relacionados com o procedimento do payroll reporting, evidenciado a partir dos seguintes 

pontos: 

(i) transitar os valores pagos no exterior para efeito previdenciário e fundiário 

(FGTS), análise necessária principalmente em relação aos retirement plans, sejam 

eles de natureza pública (INSS), ou privada (EAPC), neste último caso, quanto for 



 

mantido o plano de previdência complementar celebrado no Brasil, e vinculado ao 

contrato de trabalho com vigência nesta localidade; 

(ii) avaliar a viabilidade do procedimento split payroll, divisão da folha de 

pagamento, em relação à fixação dos valores pagos no Brasil e no exterior, pela: 

Home Company ou Host Company; a depender do fluxo a ser adotado de ingresso 

ou saída do Brasil do trabalhador expatriado - devemos informar que para efeitos 

previdenciários justifica-se apenas a manutenção de um montante salarial que 

corresponda ao teto, os valores adicionais não têm qualquer efeito para a 

formatação do valor de benefício; 

(iii) Nas transferências temporárias de até 6 (meses), conceito adotado na maioria 

dos países vinculados a OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), parece-nos inviável a adoção de qualquer procedimento de elisão 

fiscal, trata-se de pagamentos distintos vinculadas a ambas fontes territoriais, não 

sendo aplicável os conceitos da: Double taxation of income tax withheld at 

source, bem como o tratamento de reciprocidade que permite: Use tax foreign tax 

credit.   

 
Em relação ao trânsito de valores em folha de pagamento, fica evidente o 

posicionamento das autoridades em inspeção do trabalho, subtendendo-se a manutenção do 

vínculo nas transferências temporárias, o posicionamento extraído da IN nº 99/12 do MTE, 

que considera no art. 8º, inciso III, a natureza salarial do: “o salário contratual e o adicional 

de transferência devido ao empregado contratado no Brasil transferido para prestar serviço 

no exterior”. 

Logo, estes são alguns dos impactos das transferências temporárias, que devem 

ser mensurados pelos gestores em relação à manutenção, ou não do vínculo, com a subsidiária 

brasileira. 

 

4. Instrumento jurídico de regulação da transferência temporária 

 

Ao analisarmos as transferências internacionais de empregados, devemos observar 



 

a regulamentação jurídica própria, principalmente pela perspectiva da legislação trabalhista, 

tratando especificamente do tema a Lei nº 7.064/82, com efeitos e impactos no território 

nacional, por tratar-se as regras de direito do trabalho e previdência social, de normas de 

ordem pública, sujeitas exclusivamente a princípio da territorialidade, nos termos do art. 17 da 

LINDIB, contudo, a aplicação da lei estrangeira mais benéfica passa a ser aceita na Justiça do 

Trabalho, principalmente com o cancelamento da Súmula nº 207 do TST, que consagrava o 

princípio da “lex loci executiones”, aplicação da lei do local da prestação do serviço. 

Atualmente, com esta reviravolta no entendimento jurisprudencial, torna-se 

possível a aplicação da lei do local da contratação, no caso a Lei Brasileira, quando a 

prestação ser der exclusivamente em outro país, reforçando a aplicação do princípio protetivo 

da norma mais favorável. 

Aqui o critério temporal para aplicação da lei especial, passa a ser o interstício de 

90 dias, disposto textualmente no art. 1º, § único, da Lei nº 7.064/82. 

O gestor responsável pelas transferências internacionais dos trabalhadores 

expatriados deverá observar com acuidade os direitos laborais concedidos exclusivamente em 

razão da transferência, submetido à condição resolutiva da retomada da prestação de serviços 

no Brasil, desde que referida situação contratual tenha respaldo na elaboração prévia da 

“Offer letter” ou “Assignment letter”, sem que seja possível verificar os princípios da 

condição mais benéfica, permitindo a ampliação do conceito do adicional condição, no caso 

adicional de transferência devido por força do art. 4º da Lei nº 7.064/82, para as demais 

verbas de natureza remuneratória, ajuste escrito exigido neste mesmo dispositivo legal citado. 

Esta carta de designação terá por efeito, ainda, a garantia de emprego do 

trabalhador expatriado em processo de transferência internacional, em relação a home 

company por ocasião do seu retorno ao Brasil, com a vigência temporária dos benefícios 

concedidos em razão da transferência, tais como: despesa de transferência, ajuda de custo, 

adicional de transferência e regime de férias no Brasil.    

 

5. “Fringe Benefits” devidos aos estrangeiros no Brasil 

 
Outro impacto significado, que sobressai diante de programas internos de atração 

de estrangeiros pela filial Brasileira, dentro do conceito de trabalhador expatriado, diz respeito 

aos fringe benifits que compõe o pacote de benefícios ofertado individualmente ou em seleção 



 

interna, implicando na avaliação a respeito da incidência dos encargos sociais sobre os 

respectivos valores, dentro da concepção compliance que acompanha necessariamente uma 

postura empresarial mais conservadora. 

No tocante, a estes benefícios indiretos é imperioso o trânsito dos allowances em 

folha de pagamento quando estivermos diante da essencialidade para prestação do serviço, e 

os valores possam ser considerados como um plus contraprestativo, nos termos da Súmula nº 

367 do TST, a partir de uma leitura a contrario sensu. 

Neste ponto, esclarecedor são as disposições da IN nº 99/12, incisos XIII, XIV e 

XV, que para efeito dos depósitos fundiários exclui apenas as verbas recebidas com caráter 

eminentemente indenizatório, a exemplo das diárias de viagem e ajudas de custo, valendo 

ressaltar que o inciso XIV permite excluir a ajuda de custo do conceito de remuneração, na 

transferência permanente, o que poderá incluir os custos de moradia do expatriado, contudo, o 

adicional de transferência, haja vista a sua razão de ser (art. 469, § 3º, da CLT), excluindo o 

adicional da remuneração na hipótese de transferência provisória.   

Para fins das incidências contribuições sociais deverão ser observados os 

parâmetros de não-incidência das verbas neutralizadas pela natureza indenizatória, vejamos:  

(i) art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91 (a exemplo, da alínea “f”, ajuda de custo em 

parcela única decorrente exclusivamente da mudança do local de trabalho, ou 

ainda, alínea “m” interpretação restritiva, aos custos de: alimentação, transporte e 

habitação; decorrente da prestação de serviço em localidade diversa da residência 

definitiva, situação contratual aproximada ao “canteiro de obras”, que não 

contempla por analogia a situação jurídica do expatriado); e,  

(ii) Art. 214, § 9º, do Regulamento nº 3.048/99. 

Por fim, deverá ser imputado a parte interessado o custo do gross up, utilizado 

para que o empregado não venha a suportar o custo da elevação dos encargos sociais 

decorrente do trânsito dos allowances  na folha de pagamento, o que certamente é um efeito 

inerente a sistemática da progressividade dos tributos, permitindo o mesmo padrão da renda 

líquida fixada no pacote de benefícios.     

 
6. “Payroll reporting” gestão eficiente das “Best practices” 



 

Será necessária a estruturação pelo departamento especializado do HR (Human 

Resources) de um sistema com tecnologia suficiente para captar os deadlines de todas as 

obrigações assessórias nos locais da prestação de serviço e território ao qual o empregado 

mantenha o domicílio tributário, principalmente, nas prestações de serviços locais que 

excedam o critério dos 6 (seis) meses, em que a maioria dos países vinculados a OECD 

mantém o tax exemption.  

 

7. Exigências migratórias aos expatriados no Brasil 

 

Em relação à legalidade da situação do estrangeiro no país deverão ser observados 

os tipos de visto para cada trabalho a ser executado no Brasil, a exemplo do permanente para 

àqueles que venham a exercer cargo de diretor, temporário tipo V sem contrato de trabalho 

para aqueles com vínculo técnico, bem como temporário tipo V com contrato de trabalho, 

para demais empregados com vínculo empregatício (Lei nº 6.815/80 - Estatuto do 

Estrangeiro). 

Ademais, é necessário observar as regras da Resolução Normativa nº 74/07 do 

CNI/MTE (Conselho Nacional de Imigração), em que serão exigidos, por exemplo, no art. 1º, 

a solicitação de autorização pela pessoa jurídica interessada na mão de obra estrangeira. 

    


