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Introdução 
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 Expatriados: Quem são? 

 

 Aumento no número de vistos: Burocracia (protecionismo) e Dúvidas  

 

 Existência de dois regimes: 

 

 (1) Transferência de Estrangeiro para o Brasil; e  

 

 (2) Transferência de Brasileiro para o exterior. 

  

 Aspectos Legais: Trabalhista, Previdenciário e Tributário  

 

 

 

 



Estrangeiros no Brasil 



Aspectos Trabalhistas 

 

 Regra geral: todo o valor pago para um expatriado que presta serviços no Brasil, 
ainda que parte deste valor seja pago no exterior, deverá refletir no cálculo das 
verbas de natureza trabalhista.  

 

 

 FGTS: a Instrução Normativa n° 84, de 13.7.2010 reforçou e regulamentou o 
entendimento acima em relação ao recolhimento do FGTS. 

 

 

 Fringe Benefits: os benefícios concedidos no exterior deverão ter o mesmo 
tratamento dos benefícios oferecidos no Brasil.  

 

 

 Principais Riscos: autuação por parte da Superintendência Regional do Trabalho 
(“SRTE”) e/ou reclamações trabalhistas dos expatriados. 
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Aspectos Previdenciários 

 Regra geral 

 

(1) Artigo 22 da Lei n° 8.212/1991 (conceito de remuneração) 

(2) Artigo 30, inciso IX da Lei n° 8.212/1991 (conceito de grupo econômico) 

(3) Artigo 6º, inciso V da Instrução Normativa RFB n° 971/2009 (estrangeiro = segurado 
empregado) 

(4) Artigo 8º, inciso V da Instrução Normativa SIT n° 84/2010 (GFIP) 

 

 

 Acordos de Previdência Social e Certificado de Deslocamento Temporário – CDT 

   

 Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Paraguai, Portugal, Argentina, Uruguai, Cabo Verde, Chile, 

Grécia, Itália, Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Japão 

 

  

 Principais Riscos: autuação por parte da Receita Federal do Brasil 
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Aspectos Fiscais 
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 Vistos X Residência Fiscal 

 

 Tributação pelo IR dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por 
pessoa física residente no Brasil – Instrução Normativa SRF nº 208/02 

 

 Pagamento do IR via “Carnê-leão” (em nome do expatriado) independe de 
transferência do dinheiro ao Brasil. O cálculo do IR será feito com base em tabela 
progressiva vigente 

 

 Fringe Benefits constituem rendimentos para todos os efeitos 

 

 Dedutibilidade – IRPJ/CSLL 

 

 (1) Pagamento de parte da remuneração no Brasil e outra parte no exterior 

 (2) Pagamento de toda a remuneração no Brasil 

 (3) Pagamento de toda a remuneração no exterior 

 

 

 



Brasileiros no Exterior 



Aspectos Trabalhistas 

  

   

 Regra geral: aplicação da legislação trabalhista brasileira naquilo que for mais 
favorável que a legislação do local da prestação de serviços. 

 

 

 Legislação: regulamentação pela Lei nº 7.064/1982 (alterada pela Lei nº 
11.962/2009). 

 

 

 Benefícios: adicional de transferência, FGTS, férias, despesas de ida e retorno, 
seguro de vida e acidentes pessoais, assistência médica e social. 
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Aspectos Previdenciários 

 Regra geral 

 

(1) Artigos 22 e 30, inciso IX da Lei n° 8.212/1991 (conceitos de remuneração e de grupo 
econômico) 

(2) Artigo 3º da Lei n° 7.064/1982 (alterada pela Lei n° 11.962/2009)  

(3) Artigo 8º, inciso III da Instrução Normativa SIT n° 84/2010 

(4) Não serão devidas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades (artigo 11 da Lei n° 
7.064/1982)  

 

 Solução de Consulta n° 2/2012 da RFB (benefícios indiretos e remuneração) 

 

 

 Acordos de Previdência Social e Certificado de Deslocamento Temporário - CDT 

 

 

 Principais Riscos: autuação por parte da Receita Federal do Brasil 
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Aspectos Fiscais 
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 Saída com apresentação da Declaração de Saída Definitiva: IRRF sobre os pagamentos 
de fonte brasileira 

 

 Saída sem apresentação da declaração – Permanência fora do país por menos de 12 
meses consecutivos: bitributação 

 

 Retenção do Imposto de Renda: Residente no Brasil (alíquotas progressivas) / Não-
residente (alíquota fixa de 25%, exceto remuneração de aluguel – 15%) 

 

 Acordo para evitar Bitributação e reciprocidade de tratamento 

 

 Dedutibilidade – IRPJ/CSLL 

 

 (1) Pagamento de parte da remuneração no Brasil e outra parte no exterior 

 (2) Pagamento de toda a remuneração no Brasil 

 (3) Pagamento de toda a remuneração no exterior 

 

 

 



Conclusão 
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 Importância do conhecimento dos riscos existentes, especialmente na aplicação de 
políticas globais de expatriação no Brasil 

 

 

 Buscar informações previamente à expatriação 

 

 

 Relação Custo x Benefício 

 

 

 Perguntas e Respostas 
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 A função a ser exercida pelo estrangeiro no Brasil define o tipo de visto a 

ser aplicado, o qual, a seu turno, determinará a caracterização da 

residência fiscal:  

 

Visto Temporário V com     

contrato de trabalho    

 

    01 ano 

Visto Temporário V sem  

contrato de trabalho 90 dias   

       

    30 dias         

 

 

        Investidor 

Visto Permanente   

        Diretor 

Residente Fiscal desde a primeira 
entrada com esse visto 

Residente fiscal apenas após 183 
dias (consecutivos ou não) 
fisicamente presentes no Brasil, 
contados dentro de um período de 
12 meses 

Residente Fiscal desde a primeira 
entrada com esse visto 


