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RESUMO

Esta  pesquisa  objetivou  estudar  e  analisar  o  regime jurídico  aplicável  tanto  aos

trabalhadores  transferidos  para  o  exterior  quanto  aos  trabalhadores  diretamente

contratados para laborar no exterior. O constante desenvolvimento das relações de

trabalho em uma escala global torna premente a análise de normas aplicáveis aos

casos  acima  descritos.  Além  de  evidenciar  a  histórica  diversidade  de  normas

aplicáveis à situação ora analisada, a presente pesquisa observou principalmente a

divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do regime jurídico aplicável a cada

um desses casos acima expostos.

Palavras-chave: Lei Aplicável. Trabalhador Transferido. Trabalhador Contratado no

Brasil. Prestação de Serviços no Exterior. Conflito de leis no espaço.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A globalização da economia

A derrocada do Estado Liberal fora observada a partir dos reflexos oriundos

da Primeira Guerra Mundial e posteriormente com a crise capitalista de 1930, o que

propiciou  o  desenvolvimento  do  Estado  Social,  também  chamado  de  Estado

Intervencionista, de Bem-estar ou Providência.

O  Estado  social  obtém,  nessa  conjuntura,  campo  propício  a  seu

desenvolvimento, sem atingir totalmente a autonomia da empresa privada, mas com

essencial  participação  na  promoção  de  benefícios  sociais,  como a  execução de

programas  de  moradia,  saúde,  educação,  previdência  social  e  pleno  emprego,

através da redução da taxa de juros e do incentivo a investimentos públicos.

Tendo  em vista  a  crise  econômica  da  década  de  setenta  num panorama

mundial, o Estado social entra igualmente em crise, promovendo a emergência da

política neoliberal, a qual retoma o discurso de garantir a acumulação de capital.

O  pensamento  neoliberal,  embora  formulado  no  pós-guerra,  foi  somente

granjear terreno para se desenvolver no final dos anos 70, inaugurado pelo governo

Thatcher em 1979 e o de Reagan em 1980.

Os  neoliberais  pregavam que as  origens da crise  estavam localizadas  no

poder excessivo dos sindicatos e do movimento operário, que prejudicava as bases

de  acumulação  capitalista  com  suas  reivindicações  sobre  os  salários  e  direitos

sociais1.

Nesse sentido, o neoliberalismo propõe um Estado minimizado em relação

aos direitos sociais e trabalhistas e, simultaneamente, inerte em relação aos lucros

dos capitalistas e aos interesses do mercado2.  Defende,  outrossim, liberdade de

movimentos para todos, menos leis, mais espaço para a economia desenvolver-se

livremente,  mesmo  desprezando  políticas  públicas  estatais.  Encontra-se,  enfim,

atrelado a essa nova fase do capitalismo internacional que orienta a formação de

1 SADER, Emir.  Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e
Terra, 1996, p. 10.
2 MACCALÓZ,  Salete.  Globalização  e  flexibilização.  In:  Globalização,  neoliberalismo  e  direitos
sociais. Rio de Janeiro: Destaque, 1997, p. 80.
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centros  econômicos  em  regiões,  a  derrubada  de  fronteiras  comerciais,  a  livre

circulação do capital e o fortalecimento de conglomerados transnacionais.

A reboque da concepção neoliberal, nas últimas décadas têm-se assistido a

um fenômeno não tão atual, denominado globalização. Tal processo não é recente,

uma vez que, desde o desenvolvimento do capitalismo na Europa, de modo contínuo

apresentou  tendências  transnacionais,  mundiais,  desenvolvidas  por  meio  do

mercantilismo, colonialismo e imperialismo. Marx e Engels são elucidativos a esse

respeito:

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia

invade  todo  o  globo.  Necessita  estabelecer-se  em  toda  parte,

explorar  em  toda  parte,  criar  vínculos  em  toda  parte.  Pela

exploração do mercado mundial,  a  burguesia  imprime um caráter

cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países3.

Esse “novo” fenômeno reflete uma proeminência capitalista na tendência de

mundialização da economia, cujo contexto é permeado pela introdução de novas

tecnologias e alta produtividade.

Conforme a consciência criada acerca de tal processo, o mundo fragmentado

em continentes, tal como conhecido até idos de 1970, não mais existiria, dando lugar

à  chamada  "aldeia  global",  na  qual,  em  decorrência  do  avanço  dos  meios  de

transporte  e  de  transmissão  de  informações,  verifica-se  o  encurtamento  das

distâncias,  o que permite  a difusão instantânea de notícias, bem como um fluxo

intermitente de capitais e serviços, em velocidade inimaginável.

1.2 Reflexos do processo de globalização na esfera trabalhista

A internacionalização das relações de trabalho é fato que se evidencia a cada

dia  na seara  do Direito  do  Trabalho.  Por  força  do fenômeno da globalização,  a

transferência de local de trabalho entre as diversas nações – como modo de ajuste

3 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Escriba, 1968, p. 13.
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da mão-de-obra aos objetivos empresariais – faz com que o direito internacional do

trabalho adquira cada vez mais relevância.

O  desenvolvimento  do  comércio  e  indústria  e  a  revolução  dos

preços tornaram o dinheiro  mais importante  que os homens,  e a

terra passou a ser considerada como fonte de renda. As pessoas

haviam aprendido a tratá-la como tratam a propriedade em geral –

tornou-se  um  brinquedo  de  especuladores  que  compravam  e

vendiam pela oportunidade de fazer dinheiro4.

Assim,  vive-se  atualmente  em  uma  teia  global  de  relações  mercantis  e

laborais. Nesse mister, faz-se necessário um aparato produtivo robusto; logo, surge

o  imperativo  de  contratação  de  mão  de  obra  capaz  de  atender  a  um mercado

globalizado. Dessa sorte, empresas, quer nacionais, quer transnacionais,  buscam

profissionais com capacidade de atender a uma demanda mundial por consumo de

bens. 

A globalização econômica fomenta, portanto, um intenso estreitamento entre

as  nações,  manifestado  notadamente  pela  atividade  das  multinacionais  com  a

expatriação de seus funcionários para laborarem em outros países.

O mundo de  outrora  jamais  conceberia,  em tempos  idos,  uma conjuntura

permeada de “invasões” com tamanha perspicácia: uma empresa de exploração de

óleo instituída nas Ilhas Cayman, subsidiária de uma empresa brasileira, contrata

trabalhadores do Brasil, com o intuito de estes prestarem seus serviços em poços de

petróleo em Angola.

Dessa forma, a produção não mais se encontra organizada no interior e nos

limites políticos do Estado onde se encontra a sede da empresa5.

Nesse  diapasão,  a  globalização  da  economia  –  com  sua  conseqüente

internacionalização  do  mercado  –  impôs  novos  referenciais  no  plano  mundial,

gerando  maior  interdependência  financeira  no  panorama  mundial  e,

simultaneamente, exigindo novos fatores de produção e novas formas da relação

capital e trabalho. Em consonância com tal raciocínio, cabe a alusão proferida por

Vólia Bonfim Cassar:

4 GONÇALVES, Antonio Fabrício de Matos. Flexibilização trabalhista. Belo Horizonte: Mandamentos,
2004, p. 33.
5 HOBSBAWN, Eric. O novo século. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 71-72.
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O mercado de trabalho passou por uma profunda modificação em

face da volatilidade  do mercado,  do aumento  da  competição,  do

estreitamento  das  margens  de  lucro,  da  necessidade  de  maior

produção,  da divisão internacional  do trabalho e da subordinação

dos países mais pobres aos mais ricos6.

A atual sistemática das relações de emprego não encontra, portanto, barreiras

nas fronteiras nacionais. Ratificando o que acima se disse, o espaço global parece

ter encurtado, haja vista a fluidez da dinâmica mercantil-trabalhista. Nesse sentido:

Apesar  das  diferenças  e  das  diversas  visões  encontradas  na

literatura sobre a questão da globalização,  desde as mais céticas

até as mais otimistas, a verdade é que o capitalismo do início do

século  XXI  apresenta  uma  série  de  mudanças  tecnológicas,

políticas,  econômicas  e  ideológicas,  que  fazem  com  que  todo  o

processo de produção de mercadorias seja transformado, gerando

múltiplas conseqüências para a sociedade e suas relações sociais.

Dentre  tais  conseqüências,  está  o  processo  de  mudança  no

exercício  das  relações  entre  o  capital  e  o  trabalho  (relações  de

trabalho),  que  se  apresenta  de  forma  diversa  (e,  em  muitos

aspectos, até mesma oposta) daquele do período Fordista/Taylorista

de produção7.

Iniciado, então, o século XXI, percebe-se que conceitos até então utilizados

como  referenciais  para  compreensão  da  estrutura  e  das  bases  da  civilização

ocidental,  tais como Estado Nacional  e soberania,  são amplamente relativizados,

haja vista o complexo fenômeno transnacional conhecido por "globalização".

É válido, pois, afirmar que a internacionalização das empresas gerou como

um de seus efeitos o aumento da transferência internacional de trabalhadores e,

consequentemente, impulsionou uma nova hermenêutica no que concerne à tutela

jurídica trabalhista destes trabalhadores denominados expatriados ou transferidos.

6 CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. Niterói: Impetus, 2008, p. 24.
7 COSTA, Walber Carrilho da. O processo de globalização e as relações de trabalho na economia 
capitalista contemporânea. Disponível em<http://seer.fclar.unesp.br/estudos/article/view/117> . 
Acesso em 02/04/2012. 

http://seer.fclar.unesp.br/estudos/article/view/117
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A partir daí, surgem inúmeras questões pertinentes ao campo do Direito, em

especial  ao  Direito  do  Trabalho,  até  então  inexistentes  ou  de menor  relevância,

causadas  pela  fluidez  com que  tendem a  se  revestir  as  relações  de  produção,

desatreladas dos conceitos de nacionalidade e territorialidade, sendo a figura que

melhor representa tal fato, as empresas chamadas "multinacionais".

1.3. Desafios à ciência jurídica

Na  presença  de  uma  globalização  acelerada,  numerosos  e  complexos

debates  desenvolvem-se,  em  todos  os  sistemas  jurídicos,  no  sentido  tanto  da

multiplicação como da aplicação das normas. 

À ciência jurídica impõe-se, então, a atual tarefa de disciplinar, dentre outras,

as hodiernas relações de trabalho/emprego, as quais vêm tomando formas cada vez

mais complexas.

Nesse ínterim, o  Direito  do Trabalho – que é fruto  de um novo modo de

produção decorrente da Revolução Industrial,  no final do século XVIII  e inicio do

século XIX, qual seja, o capitalismo – é instado a desempenhar um importante papel

na  sociedade  democrática,  sendo  compelido  à  tarefa  de  solucionar  os  conflitos

oriundos de relações de trabalho. 

Como o objeto dessa pesquisa perpassa os conflitos de relações de trabalho

envolvendo obreiros contratados no Brasil ou transferidos do país para prestarem

serviços no exterior, não basta uma análise que leve em consideração tão-somente

as normas laborais do direito interno, mas deve-se, igualmente, examinar normas de

direito internacional privado atinentes ao caso mencionado.

Ante o aqui  exposto, cumpre mencionar que a presente pesquisa tem por

pressupostos demonstrar e analisar os questionamentos sobre a tutela jurídica a ser

aplicada em casos de contratação/transferência para prestação de serviços laborais

no exterior.

Para tanto, prestar-se-á à análise de diversos institutos aplicáveis ao aludido

contexto,  a  saber:  a)  exame  histórico  do  direito  internacional;  b)  o  direito

internacional privado e o trabalho no exterior; c) a legislação existente e pertinente

ao trabalhador transferido do Brasil  para o exterior;  d)  a (possível)  diferenciação

entre o regime jurídico do trabalhador transferido do Brasil para prestar serviço no
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exterior e o regime jurídico do trabalhador contratado no Brasil para prestar serviço

no exterior; e) a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho diante

da questão em tela.
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2. O DIREITO INTERNACIONAL 

Antes de se chegar ao objetivo central da presente pesquisa, que é perquirir a

regência  jurídica  de  questões  relativas  à  contratação  e  transferência  de

trabalhadores para  o  exterior,  faz-se  necessária  uma breve  abordagem histórica

sobre as primeiras formas de convivência humana em sociedade, observando como,

por meio dessa tarefa, surgiu o Direito Internacional Privado.

2.1 Aspectos Históricos

É  de  fundamental  importância  para  este  estudo  entender  a  forma  de

convivência  dos  primeiros  agrupamentos  humanos  socialmente  organizados,  o

comportamento  assumido  por  eles  diante  do  estrangeiro,  qual  a  regra  aplicável

diante  de  um  conflito  ocorrido  e,  paralelamente  a  isso,  compreender  como  se

procedeu ao desenvolvimento desta atitude ao longo dos tempos.

A  partir  das  mudanças  ocorridas  pode-se  refletir  sobre  os  procedimentos

adotados em face do estrangeiro e, especificamente, pode-se entender o porquê de

regras  que  hodiernamente  se  observam  em  relação  ao  deslocamento  de

trabalhadores transferidos ou contratados para laborar em outro país.

Sendo assim, nas primeiras formas de convivência humana, as nações, as

cidades, os patronatos e as  ententes cordiales, compreendendo famílias diversas,

habitantes  de  territórios  diferentes,  formaram-se  sob  a  chefia  de  um  Senhor,

Príncipe ou Rei, e foram as primeiras células da sociedade humana. Esses diversos

grupos, separados no espaço, geograficamente, e distintos, uns dos outros, pelas

línguas, costumes e religiões, criaram e organizaram sistemas políticos apropriados

à  segurança  interna  e  externa,  na  conformidade  de  suas  preferências  e

necessidades imediatas8.

As  famílias  eram,  assim,  agrupadas  em forma de  tribos  e  constituíam as

nações formadas de povo e terra sob uma organização política incipiente, ainda sem

qualquer sistema orgânico administrativo, permanente, ou característico, além de um

chefe  despótico  e  soberano,  a  quem  todos  obedeciam.  Eram  agrupamentos

8 FERNANDES, Adaucto. Elementos de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro, 1955, p. 43.
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humanos dirigidos ou administrados diferentemente uns dos outros, variando entre

oligarquia e aristocracia9.

As  cidades  e  os  pequenos  Estados,  resultantes  dos  movimentos  aqui

descritos, deram origem a um direito convencional – com normas corretivas ao seu

próprio desenvolvimento social e econômico – que foi a primeira forma de direito

internacional, com aplicação no interior das nações. No entanto, as necessidades

econômicas,  por  conta  da  expansão  comercial  além  das  fronteiras,  e  a

indispensabilidade de segurança impuseram a prática constante de um sistema de

tratados nas relações entre povos diferentes.

Quando  se  trata  da  quebra  do  isolamento  entre  os  povos,  haja  vista  o

comércio e as guerras, torna-se relevante o exemplo dos gregos e dos romanos.

Segundo Eduardo Espínola, foi  em Atenas que as relações com os estrangeiros

tomaram maior investida: os estrangeiros eram facilmente recebidos nesse território,

obtendo  reconhecimento  de  seus  direitos,  cuja  proteção  ficava  a  cargo  de

autoridades especiais10.

Eram os estrangeiros divididos em três classes: os isóteles, que estavam em

vários pontos equiparados aos nacionais, os metecos, cujos direitos eram restritos e

ficavam autorizados a se estabelecerem em Atenas após processo de sindicância, e

os bárbaros, que eram, em princípio, destituídos de qualquer direito e proteção11.

No que pertine ao direito romano, havia especial consideração ao estrangeiro:

em Roma, vigoravam o jus civile – para os cidadãos romanos – e o jus gentium –

para os peregrinos. Observe-se, nesse sentido, o comentário de Amílcar de Castro:

Assim, no ano de 242 antes de Cristo, estabeleceu-se em Roma a

magistratura privativa do praetor peregrinus, ou juiz de estrangeiros,

incumbido de julgar causas entre cidadãos e peregrinos, ou entre

estes, uns com os outros.

E assim se explica como, ao lado do ius civile, foi-se formando pela

ação continuada dos pretores esse outro direito romano especial,

denominado direito honorário, ditado pelo magistrado: o jus gentium.

Este  não  tinha,  pois,  nenhuma  semelhança  com  o  que

denominamos direito internacional privado, de vez que nada mais

9 FERNANDES, Adaucto. Op. cit., 1955, p. 44.
10 ESPÍNOLA, Eduardo. Elementos de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 
dos Santos, 1925, p. 78.
11 ESPÍNOLA, Eduardo. Op. cit., 1925, p. 79.
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era do que direito romano primário, conquanto também formado de

fragmentos  copiados  de direitos  estrangeiros.  Era direito  primário

especial,  ou,  no  dizer  de  certos  autores,  o  próprio  jus  civile

remoçado,  abrandado,  modificado  por  força  das  circunstâncias,

retocado por idéias forasteiras; tanto assim que foi corroendo o ius

civile ao ponto de extingui-lo  completamente.  Até o  que se pode

dizer  é que o  jus  gentium  era a negação do direito  internacional

privado,  já  que  se  destinava  à  direta  apreciação  de  relações

estabelecidas  entre  peregrinos,  uns  com  os  outros,  ou  entre

romanos e peregrinos12.

 

O  jus gentium foi  então elevando aos poucos sua importância na vida dos

romanos,  ampliando beneficamente a esfera do  jus civile,  que foi  renunciando à

intransigência  de  suas  regras  iníquas.  Justiniano  deu  o  verdadeiro  e  completo

alcance de nivelamento entre nacionais e estrangeiros ao proclamar a igualdade

civil, concedendo aos estrangeiros livres o direito de cidade na Roma eterna.

Desde então,  apenas os  bárbaros  se  excetuavam desse princípio.  Esses,

quando entravam em território do Império, não gozavam mesmo do benefício do jus

gentium. Suas pessoas não mereceriam proteção legal de espécie alguma; podiam

ser mortos ou escravizados; seus bens eram res nullius; sua sepultura não era res

religiosa13.

Contudo,  devido  à  queda  do  Império  Romano  do  Ocidente,  em  476,

desaparece a unidade jurídica romana, instalando-se o domínio dos povos bárbaros.

A  organização  jurídica  desses  povos  é  pouco  conhecida,  mas  sabe-se  que  a

concepção jurídica das pessoas é o reflexo de sua concepção de mundo, e estes

povos possuíam uma maneira peculiar de viver, qual seja, viver livre e aventureiro,

sendo o grupo unido por vínculos pessoais mais que por territoriais. Tal estilo de

vida não permite se acumulem riquezas, o que acrescenta a igualdade perante o

grupo, criando uma situação que estimula a igualdade e a liberdade.

Dessa forma, o direito dos povos bárbaros era pessoal, ligado aos membros

da  nação,  acompanhando-os para  onde  iam.  Assim,  esse povo  mantinha  o  seu

12 CASTRO, Amílcar de. Direito Internacional Privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, pp. 
130/131.
13 OCTAVIO, Rodrigo. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1942, pp. 40/41.
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direito  nas  zonas  dominadas,  mas  não  impediam  que  os  povos  dominados

continuassem a se reger pela sua própria legislação14.

Tal sistema foi posteriormente substituído pelo regime feudalista, no qual se

firmou o princípio  da territorialidade.  A fixação das fronteiras,  o renascimento do

direito  romano  e  o  consequente  esquecimento  do  direito  pelo  qual  se  regia  o

estrangeiro,  criaram condições ao aparecimento do regime feudal.  Neste regime,

firmou-se o princípio da territorialidade absoluta da lei. Nenhuma lei poderia produzir

efeitos fora do território em que teve seu surgimento. O estrangeiro admitido deixava

atrás seu direito e jurava vassalagem ao novo senhor15.

Com o desenvolvimento das cidades do norte da Itália, o feudalismo foi aos

poucos perdendo importância. Por volta dos séculos XI e XII, as Cidades-Estados

italianas atingiram alto nível de intercâmbio. Os juristas perceberam a necessidade

de  adotar  procedimento  adequado a  essa circunstância.  Nessa  época,  todas as

soluções deviam ser baseadas em normas de Direito Romano.

Foi  no Direito  Romano que se promoveu a busca da base jurídica para a

aplicação do direito não local  com relação aos fatos interjurisdicionais.  As várias

Cidades-Estados italianas se regiam, então, por normas locais e ao mesmo tempo

encontravam no Direito Romano, o direito comum.

Formou-se,  assim,  a  teoria  dos  estatutos,  a  qual  consistia  num corpo  de

doutrinas estabelecidas com a finalidade de solucionar os conflitos verificados no

disciplinamento  das  relações  jurídicas  reguladas  pelos  costumes  locais  de  um

mesmo país, entre leis nacionais de países diferentes ou entre qualquer uma destas

e o direito romano (ius commune)16.

Observada,  pois,  a  base  histórica  de  nascimento  do  Direito  Internacional

Privado,  cumpre  agora  passar  ao  âmbito  mais  específico  dessa  pesquisa,

analisando o enquadramento legal que, hodiernamente, caracteriza e soluciona os

conflitos interjurisdicionais, passando-se em seguida a analisar tais institutos à luz

das relações de direito individual do trabalho.

2.2 O Direito Internacional Privado

14 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre a origem do Direito Internacional Privado. Revista da 
Faculdade de Direito de Fortaleza, vol. 31, n. 1, pp. 85-89, jan.-jun./1990, p. 87.
15 CASTRO, Amílcar de. Op. cit., 1997, p. 135.
16 MELLO, Christiane Bernardes de Carvalho. Direito Internacional Privado e Relação Jurídica de 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 27.
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Salientando  a  importância  dessa  disciplina,  que  regula  o  direito  daquelas

pessoas que se conduzem para o estrangeiro, Clóvis Bevilácqua assevera que:

Ao passo que os sistemas legislativos se manteem distintos e ciosos

de sua autonomia,  os  indivíduos,  movidos por  vários  impulsos,  à

procura da riqueza, do saber ou do gozo, espalham-se pelo mundo,

despreocupados  das  fronteiras,  que  se  erguem  cheias  de

prevenções entre as diferentes soberanias nacionais.

Esta penetração recíproca dos povos,  esta atração que sobre os

indivíduos exercem os centros de maior cultura e as vastas regiões

ubertosas,  onde  o  esforço  muscular  e  a  energia  intelectual  se

podem,  rapidamente,  transformar  em  abundantes  capitais,

forçosamente  modifica  a  atitude  das  nações  umas  em  face  das

outras e as obriga a atender a feição particular, que assumem as

relações  jurídicas,  desenvolvendo-se  em  outro  plano,  que  não  é

mais  o  estreito  âmbito  das  nacionalidades.  Surgiu  daí  o  direito

internacional privado, que é o direito refletindo esse fenômeno social

da mais elevada importância, quer sob o ponto de vista econômico,

quer sob o ponto de vista étnico: a expansão da vida humana além

das fronteiras nacionais17.

O ramo jurídico que informa a solução a questões de conflitos territoriais de

leis é, assim, o Direito Internacional Privado. Assim, será justamente nessa esfera

do Direito que, normalmente, buscar-se-á as respostas para tais conflitos, com as

necessárias cautelas e adaptações.

Segundo José Maria Rossani Garcez, o Direito Internacional Privado pode ser

tomado como o conjunto de normas ou princípios aplicados ou admitidos por cada

Estado,  destinadas  a  regular  os  direitos,  atos  ou  fatos  que  tenham  conexão

internacional e se destinem a ter efeitos entre pessoas naturais ou jurídicas privadas

ou a entidades públicas ou privadas no exercício de atividades jusprivatistas18.

Jacob  Dolinger,  outro  renomado  autor  desse  ramo  do  direito,  vai  além,

prescrevendo  que  o  estudo  das  relações  jurídicas  do  homem na  sua  dimensão

internacional,  na defesa de seus direitos no plano extraterritorial,  deve perpassar
17 BEVILÁCQUA, Clóvis. Princípios Elementares de Direito Internacional Privado. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1944, pp. 17/18.
18 GARCEZ, José Maria Rossani. Curso de direito internacional privado. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 21.
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pela análise de sua nacionalidade, pelo estudo de seus direitos como estrangeiro, as

jurisdições a que poderá recorrer e às quais poderá ser chamado, o reconhecimento

das sentenças proferidas no exterior, assim com as leis que lhe serão aplicadas19. 

As normas de Direito Internacional Privado indicam, em linhas gerais, o direito

aplicável às diversas situações jurídicas conectadas a mais de um sistema legal. No

conceito de Jacob Dolinger, as normas de Direito Internacional  Privado possuem

natureza conflitual, isto é, indireta, dado que não soluciona a questão jurídica em si,

mas apenas indica o direito interno aplicável20. 

Tais normas apresentam, portanto,  como pretensão apontar,  em situações

interligadas por dois ou mais sistemas jurídicos, qual dentre eles deva ser aplicado.

Essa  eleição  se  constitui  por  meio  de  pontos  de  contato,  melhor  dizendo,  por

elementos  de  conexão,  que  na  verdade  são  expressões  legais,  de  conteúdo

variável, cujo condão é indicar e permitir a determinação do direito ou sistema legal

que deve tutelar uma determinada relação jurídica.

Na atual sistemática do Direito Internacional Privado brasileiro, são estes os

principais  elementos de conexão: a) domicílio;  b)  nacionalidade; c) residência;  d)

lugar do nascimento ou falecimento; e) lugar da constituição da pessoa jurídica; f)

lugar da situação do bem; g) lugar da constituição ou execução da obrigação; h)

lugar em que se encontre o proponente do contrato; i) lugar da prática do ato ilícito.

Esses elementos – ou regras – de conexão, conforme acima se expôs, não

trarão solução à questão jurídica propriamente dita,  não dirão se uma pessoa é

capaz ou incapaz, se o contrato é válido ou não, se certos colaterais herdam ou não;

tais regras de conexão apenas escolhem, dentre a diversidade de sistemas legais

que  se  podem  aplicar  a  uma  questão  jurídica,  qual  deve  ser  eleito.  Trata-se,

portanto, de normas instrumentais.

Dessa forma, observa-se que, embora exista o princípio de que as leis não

valem ou não produzem efeitos fora dos limites de seu território, na verdade esse

princípio é mitigado, dado que diversos são os ordenamentos jurídicos que inserem

normas  e  mecanismos  que  propiciam  formas  de  aplicação  em seu  território  da

legislação estrangeira, estabelecendo critérios para que suas leis possam também

se aplicar em outros países.

Nessa esteira, consoante Ricardo Aerosa, 

19 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
p. 3.
20 DOLINGER, Jacob. Op. Cit., 2008, p. 47.
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Se o conflito de interesses abranger situações que se afinem com

mais  de  um  ordenamento  jurídico,  sendo  um  deles  o  brasileiro,

estaremos diante  da chamada competência  internacional,  externa

ou geral. Ou seja, podendo a demanda ser ajuizada tanto no Brasil,

quanto no exterior o fenômeno é de competência internacional21.

No  entendimento  de  Valentin  Carrion,  para  decidir  os  conflitos  de  lei  no

espaço,  o  intérprete  brasileiro,  inicialmente,  não  recorre  a  códigos,  tratados  ou

convenções internacionais referendados pelo Brasil, mas à lei brasileira genérica de

conflitos espaciais22.

Apenas  após  tal  procedimento  é  que  se  verificará  se  há  lei  brasileira

específica ou tratado internacional para a hipótese concreta, que afastará o conflito.

2.3 Direito Internacional Privado e Relação Jurídica De Trabalho

Conforme anteriormente se demonstrou, a teoria dos estatutos propiciou o

nascimento do Direito Internacional Privado, cujos princípios já tomavam forma no

jus gentium.

Coaduna-se a presente pesquisa com o conceito – acima exposto – de que o

Direito  Internacional  Privado  é  o  ramo do  direito  que,  indicando  o  ordenamento

jurídico que deve regular dada situação, soluciona o conflito espacial de leis.

Tendo em vista o objeto do Direito Internacional Privado, o referencial desta

pesquisa ficará circunscrito ao trabalhador que é contratado no Brasil para laborar

em outro país ou, já trabalhando no Brasil, é transferido para o exterior, assim como

se abordará a lei aplicável ao trabalhador estrangeiro que venha, em alguma destas

circunstâncias, laborar no Brasil.

Para os trabalhadores nestas situações serão aplicadas as normas de Direito

Internacional Privado, porque nesta relação existirá um conflito territorial de leis.

Importante ressaltar que o termo  conflito de leis é apenas uma expressão

consagrada pelo uso,  já  que,  ao se analisar  o  caso concreto,  observa-se que a

solução sempre estará no ordenamento jurídico em que a questão é situada.

21 AEROSA, Ricardo. Manual do Processo do Trabalho – Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 66.
22 CARRION, Valentin.  Comentários à consolidação das leis do trabalho, 34ª ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 22.
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Decerto, não existe um conflito de leis, uma vez que o Direito Internacional

Privado  trará  sempre  uma  solução  ao  caso  concreto,  indicando  a  lei  aplicável,

podendo  inclusive  indicar  a  legislação estrangeira  para  ser  aplicada no  território

nacional, sem que se comprometa a soberania nacional e ordem internacional.

Outro  ponto  que  merece  relevância  trata  da  aplicabilidade  desse  ramo

jurídico,  que  estará  necessariamente  em  direta  dependência  da  preliminar

competência da jurisdição pátria  para conhecer  e julgar  a  questão controvertida.

Assim, ponto essencial, que também será abordado na presente obra, é saber se,

nas situações acima descritas, a legislação brasileira contempla a competência da

nossa jurisdição para pronunciar-se sobre a matéria.  

3. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO TRABALHADOR TRANSFERIDO DO PAÍS

PARA LABORAR NO EXTERIOR
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3.1 A aplicação da norma trabalhista no espaço

A eficácia  da norma trabalhista  no espaço trata do  território  em que será

aplicada uma norma.

Cabe salientar que, por força do mandamento inserido no caput do artigo 5º

da Constituição da República Federativa do Brasil, é proibido o estabelecimento de

distinções  entre  brasileiros  e  estrangeiros  residentes  no  país,  exceto  aquelas

constantes do próprio texto constitucional. 

Nesse diapasão, a lei trabalhista brasileira aplicar-se-á no Brasil tanto para os

nacionais quanto para os estrangeiros que puderem se socorrer do Poder Judiciário

brasileiro. Destarte, tanto ao empregado nacional quanto ao empregado estrangeiro

que obrar em território brasileiro é cabível a legislação trabalhista brasileira.

Isto posto, mister se faz esclarecer que prevalece, em Direito do Trabalho, o

princípio da territorialidade, isto é, incide, via de regra, a norma do local em que se

efetivou a relação empregatícia23.

Indaga-se, então, se o princípio geral da territorialidade é absoluto. Pretende-

se,  principalmente,  perquirir  neste  capítulo  se,  desafiando  tal  princípio,  cabe

aplicação da legislação brasileira a relações de trabalho ocorridas no exterior. Para

tanto, é preciso se recorra não apenas às normas materiais do direito interno (no

caso, o Direito do Trabalho), mas também a normas de direito internacional privado,

conforme se expõe adiante.

3.2 O regime jurídico atinente ao trabalhador transferido do Brasil para laborar no 

exterior

Conforme anteriormente se prenunciou, a presente pesquisa tem por um de

seus  objetivos  a  investigação  acerca  de  qual  direito  interno  será  aplicado  ao

trabalhador chamado a prestar serviços em terras estrangeiras. Em outros termos,

qualquer  pessoa que se encontre no Brasil  e  que vá trabalhar  no exterior,  para

qualquer empresa, terá direito à aplicação da lei trabalhista brasileira?

Nesse sentido, cabe avaliar primeiramente os institutos jurídicos que tenham

como finalidade  apontar  um elemento  de  conexão.  Ou  seja,  em primeiro  plano,

23 MELLO, Christiane Bernardes de Carvalho. Op. cit., 2005, p. 20.



25

proceder-se-á  à  análise  de  normas  instrumentais  –  as  quais,  portanto,  não

solucionam o direito subjetivo a ser tutelado – que sugerem a utilização de uma lei

que venha, posteriormente, a pacificar a questão de mérito da demanda trabalhista.

Inevitavelmente, emergem conflitos entre dispositivos, os quais passaremos a tratar

nos tópicos que se seguem.

3.2.1 O Código de Bustamante x A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

O Código de Bustamante, na qualidade de Convenção de Direito Internacional

Privado, para ostentar eficácia perante a jurisdição brasileira, precisou ser ratificado

pelo Brasil, o que se fez através da promulgação do Decreto nº 18.871/29.

Dispõe o artigo 198 de tal Código que é territorial a legislação do local de

trabalho.  Destarte,  esse  dispositivo  certifica  o  princípio  da  lex  loci  executionis,

determinando-se que seja aplicada a  lei  do  local  em que houve a  execução do

contrato. Em outros termos, aplica-se a lei do país em que o empregado executou o

contrato. Consagra-se, portanto, o princípio da territorialidade, não se observando,

em regra, a vontade das partes na celebração do contrato24.

Cabe aduzir que no mesmo sentido processa-se a Recomendação nº 2 da

OIT, a qual garante aos trabalhadores estrangeiros empregados em seu território e

suas famílias, sobre uma base de reciprocidade e nas condições ajustadas, entre os

países interessados, o benefício das leis e regulamentos de proteção operária e o

gozo  do  direito  de  associação  legalmente  reconhecido  a  seus  próprios

trabalhadores.

Dentre os diversos elementos de conexão fornecidos pela doutrina de Direito

Internacional  (lei  do  local  da  prestação de serviços,  lei  do  local  da  contratação,

nacionalidade, domicílio, norma mais favorável etc.), na Convenção de Havana de

1928  (Código  de  Bustamante)  prevaleceu  a  escolha  da  lei  onde  o  contrato  de

trabalho fora executado.

A regra da lei do local de trabalho está universalmente aceita, coroada pela

Convenção de Roma de 198025, a qual afirma que “o contrato de trabalho regula-se

pela lei do país no qual o trabalhador, em execução de seu contrato, desenvolva

habitualmente seu trabalho”.

24 MELLO, Christiane Bernardes de Carvalho. Op. cit., 2005, p. 38.
25 CARRION, Valentin. Op. cit., 2009, p. 24.
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Seguindo  tal  raciocínio,  cumpre  destacar  o  posicionamento  de  Maurício

Godinho Delgado:

A norma jurídica a se aplicar à relação de emprego será aquela do

lugar  da  execução  dos  serviços.  Trata-se  do  critério  da

territorialidade (ou  da  lex  loci  executionis),  reconhecido  pela

Convenção de Direito  Internacional  Privado de Havana,  ratificada

pelo Brasil (Código Bustamante, de 1928)26.

 

Corroborando esse entendimento, Sergio Pinto Martins ressalta que

o critério mais aceito pelas legislações é o da lei de execução de

trabalho (lex loci laboris  ou  lex loci executionis). Importa, segundo

esse  critério,  onde  o  empregado  efetivamente  presta  serviços,

sendo-lhe aplicável a respectiva lei do local27.

Tal interpretação permeou, ainda, o entendimento da jurisprudência firmada

em sede do Tribunal  Superior  do  Trabalho,  tanto que em 1985,  corroborando o

princípio da territorialidade, o referido Tribunal editou a Súmula nº 207, conforme se

observará no próximo tópico.

Imperioso ressaltar, no entanto, que na União Europeia, segundo demonstra

Ivan  da  Costa  Alemão,  houve  tendência  em  se  adotar  um princípio  inverso  ao

territorialidade:

Esse princípio tem sido atenuado pela União Européia. A proposta

de diretiva conhecida como Bolkestain (COM/2004/2 final), defendia

de  forma  ampla  um  princípio  do  país  de  origem,  que  vincula  o

trabalhador à legislação profissional do seu local de origem mesmo

que trabalhando em outro país. A proposta final aprovada em 2006,

a  Diretiva  2006/123/CE  de  12  de  dezembro,  confirmou  este

princípio, porém atingindo muitos poucos setores. O neoliberalismo

entende  que  no  lugar  de  as  empresas  dos  países  ricos  se

deslocarem para os países que possuem mão de obra mais barata e

pouca lei  trabalhista,  é melhor deslocar  os próprios trabalhadores

26 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 229.
27 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 53.
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destes países, o que poderia gerar discriminações dos imigrantes

em relação aos nacionais do país em que eles prestariam serviços28.

Ainda  em  sentido  inverso  ao  preconizado  pelo  Código  de  Bustamante,

encontra-se a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (atual denominação

da Lei de Introdução ao Código Civil). Prescreve o artigo 9º desse dispositivo que

“para  qualificar  e  reger  as  obrigações,  aplicar-se-á  a  lei  do  país  em  que  se

constituírem”. Aduz-se a tal comentário o § 1º do citado dispositivo, o qual dispõe o

seguinte: “Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de

forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira

quanto aos requisitos extrínsecos do ato”.

Instaura-se, paradoxalmente, um primeiro conflito entre normas que buscam

dar solução a um conflito de normas, na medida em que o Código de Bustamante

entende deva aplicar-se, ao obreiro que laborava no Brasil e fora transferido para

prestar serviços no exterior, a legislação do local de execução do contrato, ao passo

que a Lei  de Introdução às Normas do Direito  Brasileiro  sugere a aplicação,  no

mesmo caso, da lei do local da celebração do contrato. Dessa sorte, indaga-se: ao

trabalhador  transferido  do  Brasil  para  prestar  serviço  no  exterior  aplica-se  a  lei

brasileira (lei do local em que foi firmado o contrato) ou a lei estrangeira (lei do local

de execução do contrato)?

Na acepção de Vólia Bonfim Cassar, a norma contida no artigo 198 do Código

de Bustamante deve prevalecer, na medida em que essa Convenção

não contraria o art. 9º da Lei de Introdução do Código Civil [atual Lei

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro], que determina que

para reger e regular as obrigações deve ser aplicada a lei do país

onde  elas  se  constituíram,  pois  destinada  aos  contratos  civis

relacionados a direitos patrimoniais disponíveis, não se estendendo

aos contratos que atingem as legislações sociais29.

28 ALEMÃO, Ivan da Costa. Curso de Direito do Trabalho (uso exclusivo para alunos). Disponível em:
<http://www.scribd.com/doc/95216557/Curso-de-Direito-do-Trabalho-Ivan-Alemao>.  Acesso  em
20/10/2012.
29 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit., 2008, p. 142.

http://www.scribd.com/doc/95216557/Curso-de-Direito-do-Trabalho-Ivan-Alemao
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Em consonância com a prevalência do Código de Bustamante,  porém em

argumentação diversa, Sergio Pinto Martins sustenta que:

A Lei  de  Introdução  ao  Código  Civil  [atual  Lei  de  Introdução  às

Normas  do  Direito  Brasileiro]  não  teria  revogado  o  art.  198  do

Código de Bustamante, pois a lei geral não revoga a especial (§ 2º,

do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil). Assim, prevalece a

regra contida no art. 198 do Código de Bustamante para efeito da

solução de conflitos de leis no espaço, aplicando-se a lei do local da

prestação dos serviços30.

Seguindo tal raciocínio, Carrion argumenta que o empregado transferido do

Brasil para prestar serviços em outro país, do ponto de vista das leis brasileiras,

continuará regendo-se por estas, em decorrência dos efeitos jurídicos do contrato

vigente quando da transferência31.  

Levando-se  em  consideração  o  conflito  entre  as  duas  normatizações

supracitadas, é majoritário o entendimento doutrinário de que deve ser aplicada a lei

da execução do contrato de trabalho para a solução dos conflitos de lei no espaço. 

No  que  pertine  à  presente  pesquisa,  reputa-se  serem  insuficientes  os

argumentos  apresentados.  Numa  conjuntura  internacional  em que  prepondera  o

respeito  aos  Direitos  Humanos,  não  há  que  se  cogitar,  a  título  de  exemplo,  da

aplicação de norma do local de execução do contrato de trabalho se o país – para o

qual o trabalhador que obrava no Brasil fora transferido – atua em sério desrespeito

aos direitos  e garantias fundamentais.  A  simples  exegese de apontar  um direito

aplicável  seja  porque  previsto  em  uma  convenção  de  direito  internacional,  seja

porque uma norma se restringe à esfera civil – não atingindo as relações de trabalho

–, aos olhos da presente pesquisa, além de atuar em plena falta de conformidade

com o princípio já exposto da proteção ao trabalhador  e da norma mais favorável,

não  se  encontra  em  consonância  com  os  hodiernos  ditames  internacionais  de

elevação do ser humano ao ponto central do debate jurídico.

3.2.2 A Súmula nº 207/TST x A Lei nº 7.064/82

30 MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., p. 54.
31 CARRION, Valentin. Op. cit., 2009, p. 26.
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A jurisprudência trabalhista brasileira, ratificando a interpretação contida no

Código de Bustamante e na Convenção de Roma, adotou o entendimento de que se

deva aplicar, ao obreiro que seja transferido do Brasil para laborar no exterior, a lei

do local de execução do contrato de trabalho. Para tanto, o Tribunal Superior do

Trabalho fundamentado nessas convenções, disciplinou tal matéria ao redigir,  em

1985, a Súmula 207, cujo verbete dispõe que “A relação jurídica trabalhista é regida

pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da

contratação”.

Trazendo orientação divergente da contida na referida Súmula 207, encontra-

se a Lei nº 7.064, de 06-12-1982. 

A Lei nº 7.064, também denominada “Lei Mendes Junior”, foi promulgada em

1982 com o propósito de proteger os engenheiros brasileiros que trabalhavam para

a  empresa  de  construção  Mendes  Junior  e  eram  enviados  para  trabalhar

temporariamente no Iraque, mas que eventualmente voltariam ao Brasil.

Desde sua gênese, no que tange ao tratamento dispensado ao obreiro que

laborava no Brasil e era transferido para o exterior, a aludida lei afasta a incidência

do preceito contido não apenas no Código de Bustamante, mas também na Súmula

207/TST.  Destarte,  referida  lei  promoveu uma mitigação ao princípio  da  lex  loci

laboris. Nesse sentido, cumpre mencionar o artigo 3º dessa lei:

Art.  3º  -  A  empresa  responsável  pelo  contrato  de  trabalho  do
empregado  transferido  assegurar-lhe-á,  independentemente  da
observância da legislação do local da execução dos serviços:
I - os direitos previstos nesta Lei;
II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho,
naquilo  que  não  for  incompatível  com o  disposto  nesta  Lei,
quando  mais  favorável  do  que  a  legislação  territorial,  no
conjunto de normas e em relação a cada matéria.
Parágrafo único.  Respeitadas as disposições  especiais  desta Lei,
aplicar-se-á a legislação brasileira sobre Previdência Social, Fundo
de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  -  FGTS  e  Programa  de
Integração Social - PIS/PASEP32.

    (sem grifo no original)

A lei determina, pois, a aplicação da norma mais favorável ao empregado a

todos os casos em que este for transferido para trabalho em outro país. Para os

efeitos desta Lei, considera-se  transferido: o empregado removido para o exterior,

32 BRASIL.  Lei  7.064,  de  6  de  dezembro  de  1982.  Dispõe  sobre  a  situação  de  trabalhadores
contratados  ou  transferidos  para  prestar  serviços  no  exterior. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm>. Acesso em 03/07/2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm
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cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro; o empregado cedido à

empresa sediada no estrangeiro, para trabalhar no exterior, desde que mantido o

vínculo trabalhista com o empregador brasileiro.

Dita lei restringia-se, no entanto, apenas a determinados profissionais, haja

vista a redação original do artigo 1º: “Esta Lei regula a situação de trabalhadores

contratados  no  Brasil,  ou  transferidos  por  empresas  prestadoras  de  serviços  de

engenharia,  inclusive  consultoria,  projetos  e  obras,  montagens,  gerenciamento  e

congêneres, para prestar serviços no exterior”.

Originariamente, então, a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador

apresentava  restrição  tão-somente  a  trabalhadores  relacionados  às  atividades

enumeradas pelo artigo 1º da aludida lei. Entretanto, apesar de a lei ter apresentado

em seu texto original uma aplicação restrita às atividades citadas no referido artigo

1º, a jurisprudência do TST passou progressivamente a admiti-la, por analogia, a

outras atividades. Nesse sentido, cumpre trazer à baila, como paradigma, o seguinte

julgado desse Tribunal:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR - CONFLITO DE LEIS
TRABALHISTAS  NO  ESPAÇO  -  EMPRESA  ESTRANGEIRA
SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA ESTATAL BRASILEIRA
1. Em harmonia com o princípio da  Lex loci  execucionis,  esta Eg.
Corte editou em 1985 a Súmula nº 207, pela qual adotou o princípio
da territorialidade, sendo aplicável a legislação protetiva do local da
prestação dos serviços aos trabalhadores contratados para laborar
no estrangeiro.
2. Mesmo antes da edição do verbete, contudo, a Lei nº 7.064, de
1982,  instituiu  importante  exceção  ao  princípio  da  territorialidade,
prevendo  normatização  específica  para  os  trabalhadores  de
empresas prestadoras de serviços de engenharia no exterior. 
3.  Segundo o diploma,  na hipótese em que o empregado inicia a
prestação dos serviços no Brasil e, posteriormente, é transferido para
outro país, é aplicável  a legislação mais favorável  (art.  3º,  II).  Por
outro  lado,  quando  o  empregado  é  contratado  diretamente  por
empresa estrangeira para trabalhar no exterior, aplica-se o princípio
da territorialidade (art. 14).
4.  Apesar  de  o  diploma  legal  ter  aplicação  restrita  às  empresas
prestadoras de serviços de engenharia,  a jurisprudência desta Eg.
Corte  Superior  passou,  progressivamente,  a  se  posicionar
favoravelmente à sua aplicação a outras empresas, como se pode
observar em vários precedentes. 
Essa tendência também tem sido verificada no ordenamento jurídico
de outros países.
5. Atento à jurisprudência que veio se firmando no âmbito desta Eg.
Corte,  o  legislador,  por  meio  da  Lei  nº  11.962/2009,  alterou  a
redação do art. 1º da Lei nº 7.064/82, estendendo o diploma a todos
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os  trabalhadores  contratados  no  Brasil  ou  transferidos  por  seus
empregadores para prestar serviços no exterior.
6. No caso concreto, o empregado foi contratado pela Braspetro Oil
Service Company, empresa subsidiária da Petrobras constituída em
outro país, para prestar serviços nas águas territoriais da Angola. 
7.  Por  se tratar  de empresa subsidiária  da maior empresa estatal
brasileira, que tem suas atividades estritamente vinculadas ao país,
entendo aplicável  a  legislação  mais  favorável  ao trabalhador  -  no
caso, a brasileira -, em razão dos estreitos vínculos do empregador
com o ordenamento jurídico nacional33.

 Ratificando tal interpretação, Maurício Godinho Delgado sustenta que

Na presente situação o procedimento analógico é inevitável – pelo

menos com respeito às regras protetivas da transferência e seus

efeitos.  È  que  há  trabalhadores  brasileiros,  empregados  de

empresas  situadas  no  país  em  segmentos  econômicos  distintos

daqueles tratados pela Lei n. 7.064 (setor financeiro ou de turismo,

por  exemplo)  [...].  Ficariam  tais  obreiros  destituídos  de  qualquer

garantia,  inclusive  no  tocante  a  suas  férias  e  retorno  ao  Brasil?

seguramente, não.

Os  dados  fáticos  da  situação  empregatícia  e  da  modificação

contratual sofrida por estes últimos empregados são rigorosamente

coincidentes com aqueles vivenciados pelos obreiros vinculados a

empresas do setor de serviços de engenharia, consultoria, projetos

e  obras,  montagem,  gerenciamento  e  congêneres.  [...]  Em

conseqüência  da  nítida  lacuna  normativa,  justifica-se  a  aplicação

analógica (no que for compatível, é claro) dos preceitos da Lei n.

7.064/82 sobre os empregados de outros setores econômicos do

país  que  venham  sofrer  remoção  para  o  exterior,  nos  moldes

tipificados pelo diploma trabalhista em estudo34.

33 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Prestação de serviços no exterior - conflito de leis
trabalhistas no espaço - empresa estrangeira subsidiária de empresa estatal brasileira. Acórdão em
Embargos  em  Recurso  de  Revista  nº  TST-E-RR-219000-93.2000.5.01.0019.  Amado  Rosa  e
Braspetro Oil Service Company – Brasoil. Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. DJ, 22 set. 2011.
Disponível em
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?
action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20219000-
93.2000.5.01.0019&base=acordao&numProcInt=100739&anoProcInt=2005&dataPublicacao=07/10/20
11%2007:00:00&query>. Acesso em 12/12/2012.
34 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 229.

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20219000-93.2000.5.01.0019&base=acordao&numProcInt=100739&anoProcInt=2005&dataPublicacao=07/10/2011%2007:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20219000-93.2000.5.01.0019&base=acordao&numProcInt=100739&anoProcInt=2005&dataPublicacao=07/10/2011%2007:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20219000-93.2000.5.01.0019&base=acordao&numProcInt=100739&anoProcInt=2005&dataPublicacao=07/10/2011%2007:00:00&query
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3.2.3 A Lei nº 11.962/2009

Mesmo  quando  a  Lei  7.064/1982  apenas  regulava  a  situação  dos

trabalhadores contratados no Brasil, ou transferidos por empresas prestadoras de

serviços  de  engenharia,  inclusive  consultoria,  projetos  e  obras,  montagens,

gerenciamento  e  congêneres,  para  prestar  serviços  no  exterior,  existia  o

entendimento, de parte da doutrina, no sentido de que a totalidade das disposições

da  referida  lei  deveria  ser  aplicada,  por  analogia,  em  todas  as  hipóteses  de

trabalhadores que prestem serviços no exterior – inclusive quanto à lei de direito

material de regência da relação de emprego.

Confirmando, destarte, a orientação preconizada tanto pela doutrina quanto

pela  jurisprudência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  no  sentido  de  aplicar

analogicamente o disposto no artigo 1º da Lei nº 7.064/1982 a trabalhadores das

mais  diversas  atividades,  fora  promulgada,  em  2009,  a  Lei  nº  11.962,  a  qual

apresenta apenas dois artigos, in verbis:

Art. 1o  O caput do art.  1o da  Lei n  o   7.064, de 6 de dezembro de  
1982, que dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou
transferidos para prestar serviço no exterior, passa a vigorar com a
seguinte redação: 

“Art. 1  o      Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados
no Brasil  ou transferidos por seus empregadores para prestar
serviço no exterior.” 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação35. 

Resta evidente do teor dessa lei  que seu propósito consistiu em alterar  a

redação do artigo 1º da Lei 7.064/82, estendendo expressamente o preceito antes

contido  nesse  dispositivo  a  todos  os  trabalhadores  contratados  no  Brasil  ou

transferidos por seus empregadores para prestar serviços no exterior.

De acordo, então, com a recente alteração da legislação, estender-se-á, a

todos  os  obreiros  transferidos  por  seus  empregadores  para  prestar  serviços  no

exterior, o disposto no artigo 3º, II,  da referida Lei nº 7.064/82, garantindo-lhes a

aplicação  da  legislação  brasileira  de  proteção  ao  trabalho,  naquilo  que  não  for

incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação

territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria.
35 BRASIL. Lei 11.069, de 3 de junho de 2009. Altera o art. 1o da Lei no 7.064, de 6 de dezembro de
1982, estendendo as regras desse diploma legal a todas as empresas que venham a contratar ou
transferir trabalhadores para prestar serviço no exterior. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11962.htm>. Acesso em 03/07/2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11962.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7064.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7064.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7064.htm
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Dessa maneira, a referida lei afasta a imperatividade do critério estritamente

territorial, permitindo a aplicação da legislação trabalhista mais favorável. Em razão

disso,  pode-se entender  que passa a  ser  aplicada a  previsão do  art.  3º  da  Lei

7.064/1982,  na  hipótese de transferência  do  empregado para  prestar  serviço  no

exterior.

3.2.4 O cancelamento da Súmula 207 do TST

No decorrer da presente pesquisa, precisamente no ano de 2012, observou-

se o cancelamento da Súmula nº 207 do Tribunal Superior do Trabalho, pondo fim à

dicotomia de regimes jurídicos aplicáveis ao trabalhador transferido do Brasil para

prestar serviços no exterior. Nesse diapasão, resta pacificado o entendimento aqui

explanado na pesquisa de que se deve aplicar à referida categoria de trabalhadores

as normas contidas na Lei  nº 7.064/1982, o que vai  encontro da já mencionada

corrente majoritária da doutrina sobre o tema.

3.2.5 A transferência provisória do empregado

Pacificada  a  questão  sobre  o  regime  jurídico  aplicável  ao  empregado

transferido do Brasil para prestar serviços no exterior, cumpre, no presente tópico,

investigar a legislação aplicável ao obreiro que é provisoriamente transferido para

outro país. Nesse diapasão, mister se faz mencionar a já citada Lei nº 7.064, a qual

preconiza: 

Art. 1o  Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no
Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço
no exterior.
Parágrafo único. Fica excluído do regime desta Lei o empregado
designado  para  prestar  serviços  de  natureza  transitória,  por
período não superior a 90 (noventa) dias, desde que:
a) tenha ciência expressa dessa transitoriedade;
b)  receba,  além  da  passagem  de  ida  e  volta,  diárias  durante  o
período de trabalho no exterior, as quais, seja qual for o respectivo
valor, não terão natureza salarial36.

   (sem grifo no original)

36 BRASIL. Lei 7.064, de 6 de dezembro de 1982. Dispõe sobre a situação de trabalhadores 
contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm>. Acesso em 03/07/2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm
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Segundo se observa do aludido dispositivo, exclui-se da abrangência da Lei

nº 7.064 o trabalhador que presta, no exterior, serviços de cunho provisório. Em que

pese tal  fragmento constar do texto legal,  entende-se desnecessária tal  menção,

uma vez que, se ao empregado definitivamente transferido para o exterior cabe –

conforme se expôs no item 3.2 supra – a aplicação da legislação brasileira (quando

mais favorável),  cabível  tão-somente será a aplicação da legislação brasileira ao

trabalhador que inicia suas atividades no Brasil e é transitoriamente transferido para

o exterior.

Ratificando o raciocínio aqui demonstrado, sustenta Alice Monteiro de Barros

que  “[...]  no  caso  do  trabalho  no  estrangeiro,  pressupõe-se  a  permanência  do

trabalho em outro país. Caso o serviço seja executado transitoriamente, prevalecerá

a legislação do país onde o contrato se executa normalmente”37.

Nessa linha teórica se encontra também Gustavo Filipe Barbosa Garcia, ao

sustentar que “ocorrendo transferências provisórias, de curta duração, para outros

países,  pode-se  entender  que  o  empregado  permanece  regido  pela  lei  do  local

principal, pertinente ao contrato de trabalho e sua execução”38.

Ademais,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  a  necessidade  de

aplicar,  mesmo  que  para  curtos  períodos,  a  lei  estrangeira  poderia  até  mesmo

inviabilizar o bom andamento da relação de emprego, bem como eventual decisão a

ser  proferida  em processo  judicial,  no  qual  o  vínculo  em questão  esteja  sendo

debatido.

Deve-se, pois, respeitar – em caso de transferência transitória de trabalhador

para  o  estrangeiro  –  a  lei  do  país  no  qual  se  promoveu  a  transferência,  em

decorrência da continuidade dos efeitos jurídicos do contrato vigente na época da

transferência. Evita-se, assim, alterações bruscas que venham a gerar instabilidade

para o trabalhador em face da transitoriedade da transferência.

Trata-se, em tais casos, de inteligência do princípio da unicidade do contrato

de  trabalho,  explicitado  no  item 4  supra.  Tal  princípio  visa,  destarte,  proteger  o

trabalhador  contra  as  constantes  mudanças  de  legislação  que,  por  fim,  acabam

trazendo prejuízos, pois submete o obreiro a oscilações de direitos39. 

37 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 170.
38 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Op. cit., 2010, p. 89.
39 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de 
Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: LTr, 2003, v. 1, p. 173.
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4.  REGIME  JURÍDICO  PERTINENTE  AO  TRABALHADOR  DIRETAMENTE

CONTRATADO NO BRASIL PARA LABORAR NO EXTERIOR

Conforme se dessume do já mencionado artigo 1º da Lei nº 7.064, tal norma

dispõe,  portanto,  acerca  dos trabalhadores contratados no Brasil  ou  transferidos

para prestar serviços no exterior. 

Necessário  se faz destacar,  outrossim,  que esse dispositivo trata de duas

situações jurídicas:  1ª)  trabalhador  transferido do Brasil  para prestar  serviços no

exterior; 2ª) trabalhador contratado no Brasil para diretamente prestar serviços no

exterior.
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A presente pesquisa cumpre indagar,  a priori,  se a referida Lei estabelece

tratamento jurídico diferenciado entre o trabalhador transferido para prestar serviço

no exterior e o trabalhador contratado no Brasil para prestar diretamente serviços em

terras estrangeiras.

Nessa esteira, mister se faz novamente mencionar a Lei nº 7.064/82, a qual

dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar

serviços  no  exterior.  Essa  norma  aplica-se,  via  de  regra,  aos  trabalhadores

contratados no Brasil ou transferidos do país para prestar serviço no exterior. 

Observa-se, pois, que a aludida lei trata da transferência em seu Capítulo II,

valendo  mencionar  especificamente  seu  artigo  3º,  caput e  inciso  II,  no  qual  se

percebe nitidamente que o trabalhador transferido do Brasil para prestar serviço no

exterior resta amparado pela legislação brasileira de proteção ao trabalho, quando

esta for mais favorável do que a legislação do local da prestação de serviços.

Todavia,  no que tange ao trabalhador  contratado por  empresa estrangeira

para prestar serviços no exterior, reserva-se outro capítulo da lei sob comento. O

Capítulo III, que se estende do art. 12 ao 20 dessa lei (nº 7.064/82), disciplina, então,

a contratação de trabalhador, por empresa estrangeira, para trabalhar no exterior.

Isto posto, cumpre analisar,  especificamente, o disposto no art.  14, o qual

estabelece que

 

Sem  prejuízo  da  aplicação  das  leis  do  país  da  prestação  dos
serviços,  no  que  respeita  a  direitos,  vantagens  e  garantias
trabalhistas e previdenciárias, a empresa estrangeira assegurará ao
trabalhador os direitos a ele conferidos neste Capítulo40.

Nesse sentido, necessário mencionar os direitos conferidos, no Capítulo III da

citada lei, ao trabalhador contratado para prestar serviços no exterior:

Art. 15 - Correrão obrigatoriamente por conta da empresa estrangeira
as despesas de viagem de ida e volta do trabalhador ao exterior,
inclusive a dos dependentes com ele residentes.
Art. 16 - A permanência do trabalhador no exterior não poderá ser
ajustada  por  período  superior  a  3  (três)  anos,  salvo  quando  for
assegurado a ele  e a seus dependentes  o  direito  de gozar  férias
anuais  no  Brasil,  com  despesas  de  viagem  pagas  pela  empresa
estrangeira.

40 BRASIL.  Lei  7.064,  de  6  de  dezembro  de  1982.  Dispõe  sobre  a  situação  de  trabalhadores
contratados  ou  transferidos  para  prestar  serviços  no  exterior. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm>. Acesso em 03/07/2012.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm
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Art. 17 - A empresa estrangeira assegurará o retorno definitivo do
trabalhador ao Brasil quando:
I - houver terminado o prazo de duração do contrato, ou for o mesmo
rescindido;
II - por motivo de saúde do trabalhador, devidamente comprovado
por laudo médico oficial que o recomende.
Art.  18  -  A  empresa  estrangeira  manterá  no  Brasil  procurador
bastante,  com poderes especiais  de representação,  inclusive  o de
receber citação.
Art. 19 - A pessoa jurídica domiciliada no Brasil a que alude o art. 13
será  solidariamente  responsável  com  a  empresa  estrangeira  por
todas as obrigações decorrentes da contratação do trabalhador.
Art.  20 -  O aliciamento  de trabalhador  domiciliado no Brasil,  para
trabalhar no exterior, fora do regime desta Lei, configurará o crime
previsto no art. 206 do Código Penal Brasileiro41.

Acresçam-se  a  esses  os  seguintes  direitos,  previstos  no  Capítulo  IV

(Disposições Comuns e Finais) da Lei nº 7.064/82:

Art. 21 - As empresas de que trata esta Lei farão, obrigatoriamente,
seguro de vida e acidentes pessoais a favor do trabalhador, cobrindo
o período a  partir  do  embarque para  o  exterior,  até o  retorno ao
Brasil.
Parágrafo  único.  O valor  do  seguro  não  poderá  ser  inferior  a  12
(doze) vezes o valor da remuneração mensal do trabalhador.
Art.  22  -  As  empresas  a  que  se  refere  esta  Lei  garantirão  ao
empregado,  no  local  de  trabalho  no  exterior  ou  próximo  a  ele,
serviços gratuitos e adequados de assistência médica e social42.

4.1  Há  identidade de  tratamento  jurídico  entre  trabalhadores  transferidos  para  o

exterior e trabalhadores diretamente contratados para laborar no exterior?

Em  que  pese  a  referida  Lei  nº  7.064/82  disciplinar  a  transferência  de

trabalhador para laborar no exterior em seu Capítulo II e dispor sobre a contratação

no  Brasil  para  prestar  serviços  no  exterior  em  seu  Capítulo  III,  existem

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais a favor da aplicação de toda a Lei nº

7.064/82  aos  contratados  no  Brasil  para  prestar  serviço  no  exterior,  afirmando,

assim, a identidade de regime jurídico entre trabalhadores transferidos do Brasil para

prestar serviços no exterior e trabalhadores diretamente contratados no país para

laborarem no exterior, observa-se a seguinte explanação:

41 BRASIL.  Lei  7.064,  de  6  de  dezembro  de  1982.  Dispõe  sobre  a  situação  de  trabalhadores
contratados  ou  transferidos  para  prestar  serviços  no  exterior. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm>. Acesso em 20/01/2013.
42 BRASIL.  Lei  7.064,  de  6  de  dezembro  de  1982.  Dispõe  sobre  a  situação  de  trabalhadores
contratados  ou  transferidos  para  prestar  serviços  no  exterior. Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm>. Acesso em 20/01/2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7064.htm
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A lei determina a aplicação da norma mais favorável ao empregado
toda vez que este for cedido, removido ou contratado para trabalho
em outro país [...]. Despiciendo o fato de o empregado ter iniciado a
prestação de serviço no Brasil ou de ter sido aqui contratado para
trabalhar no exterior43.

 

Corroborando tal entendimento:

A  norma  específica  (Lei  7.064/82,  regulamentada  pelo  Decreto
89.339/84, em apêndice) manda aplicar a lei brasileira, quando mais
favorável  (art.  3º),  sempre  que  o  trabalhador  seja:  a)  cedido;  b)
removido,  ou  c)  de  início  contratado  por  empresa  sediada  no
Brasil44.

Ratificando  esse  posicionamento,  é  válido  trazer  à  baila  o  seguinte

comentário:

A  distinção  de  garantias  e  direitos  assenta-se,  pois,  em  uma
meramente formal condição do contrato: o ser transferido ou o ser
contratado,  como  se  nas  referidas  situações  ocorressem  fatos-
suportes específicos e que, realmente, distinguissem uma situação
da outra. Desdobra-se, dessa maneira, uma deformação na direção
da tutela jurídica trabalhista45.

Tais  excertos  confirmam,  portanto,  a  alegação  de  que  se  deva  aplicar

analogamente o comando inserto no artigo 3º, II, da Lei 7.064, aos contratados no

Brasil, permitindo a aplicação do princípio da lei mais favorável ao trabalhador, seja

o trabalhador transferido do Brasil para o exterior, seja o trabalhador diretamente

contratado no Brasil para prestar serviços no exterior. Reforçando tal tese, observe-

se o seguinte julgado do TST: 

CONFLITO DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO – ENUNCIADO
Nº 207/TST – LEI Nº 7.064/82
Restando incontroverso que a empresa contratante é subsidiária de
sociedade  de  economia  mista  brasileira  e  que  o  contrato  foi
celebrado no Brasil, a relação laboral deve ser regida pela legislação
mais favorável ao empregado – no caso, a brasileira -, nos termos do
art. 3º,  II,  da Lei nº 7.064/82. Rechaça-se, assim, a inteligência do

43 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit., 2008, p. 159.
44 CARRION, Valentin. Op. cit., 2009, p. 26.
45 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Trabalhador brasileiro no estrangeiro. Disponível em: 
<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/181531>. Acesso em 08/04/2012.

http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/181531
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caso à luz do princípio lex loci executionis contracti, consubstanciado
no Enunciado nº 207/TST. Recursos de Revista não conhecidos46.

Em polo diametralmente oposto, situa-se o posicionamento de que não há

margem  para  a  aplicação  do  referido  artigo  3º,  II,  ao  trabalhador  diretamente

contratado no Brasil para prestar serviços no exterior.

Defendendo essa perspectiva, Sergio Pinto Martins prenuncia que

 

O art. 14 da Lei nº 7.064 é bastante claro no sentido de que não se

observa todo o contido na referida lei para o contratado no Brasil

para prestar serviços no exterior, mas apenas o previsto no capítulo

no qual está inserido o art. 14. O capítulo é o III, que compreende

apenas os arts. 12 a 20 e não toda a lei. Logo, não é observado o

art. 3º da mencionada norma47.

Corroborando  essa  linha  de  raciocínio,  Gustavo  Filipe  Barbosa  Garcia

preleciona que

Na realidade, a Lei 7.064/1982 disciplina:

- em seu Capítulo II, a  transferência do empregado para trabalhar

no exterior (art. 2º), hipótese em que se aplica o já destacado art. 3º;

-  em seu Capítulo III,  a  contratação do empregado,  por empresa

estrangeira, para trabalhar no exterior.

Nesse  último  caso,  o  art.  14,  como  mencionado,  estabelece  a

aplicação das leis do país da prestação de serviços, no que respeita

a direitos, vantagens e garantias trabalhistas e previdenciárias, mas

a parte final desse dispositivo menciona que a empresa estrangeira

deve assegurar os direitos “conferidos neste Capítulo”. Entretanto, o

Capítulo mencionado é o III, da Lei 7.064/1982, enquanto o seu art.

46 BRASIL.  Tribunal  Superior  do Trabalho.  Conflito de leis  trabalhistas no espaço – enunciado nº

207/tst – lei nº 7.064/82. Acórdão em Recurso de Revista nº TST-RR-376.707/97.1. Fusao Sugimoto e
Braspetro Oil Service Company – Brasoil. Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. DJ, 12 dez. 2001.
Disponível em 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?
action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-
11.1997.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/200
2%2000:00:00&query>. Acesso em 12/12/2012.
47 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 59.

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1997.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1997.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1997.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
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3º encontra-se no Capítulo II, relativo à transferência do empregado

ao exterior48.

Acresça-se o seguinte julgado em reforço aos argumentos acima:

Integração de aviso  prévio  para efeito  de contagem do tempo de
serviço. Serviços prestados no Iraque. Consta no v. acórdão regional
que o contrato celebrado somente previa o aviso prévio a título de
indenização, não sendo assegurada naquele a sua integração para
efeito de contagem de tempo de serviço.  Assim, não há como se
elastecer  os  termos  do  contrato,  como  pretende  o  reclamante,
mesmo porque,  no  caso  dos  autos,  sequer  se  poderia  invocar  a
legislação  brasileira,  uma vez  que,  nos  termos  da  lei  aplicável  a
jurisprudência  firmada  no  Enunciado  207  é  aquela  do  país  onde
foram prestados os serviços e não aquela do país onde foi celebrado
o contrato de trabalho49.

Não obstante o peso da argumentação trazida por aqueles que defendem a

identidade de regime jurídico entre trabalhadores transferidos do Brasil para prestar

serviços no exterior e trabalhadores diretamente contratados no país para laborarem

no exterior,  tais  exposições, no entender desta pesquisa, consubstanciam-se em

viés temerário.

Isto  porque,  primeiramente,  essa  perspectiva  vai  de  encontro  à  própria

disposição  da  Lei  nº  7.064/82,  a  qual  propõe  tal  distinção,  ao  dispor  sobre  a

transferência em seu Capítulo II  e sobre a contratação em seu Capítulo III.  Além

disso, a aludida lei reserva o Capítulo IV às Disposições Comuns e Finais. Nesse

sentido,  acaso quisesse estender  a  norma do art.  3º,  II  (da  Lei  nº  7.064/82)  ao

trabalhador contratado para prestar serviços no exterior, teria o legislador incluído tal

dispositivo no Capítulo IV (das Disposições Comuns e Finais), o que ratificaria uma

identidade  de  tratamento  jurídico  entre  trabalhadores  transferidos  do  Brasil  para

prestar serviços no exterior e trabalhadores diretamente contratados no país para

laborarem no exterior. 

48 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 91.
49 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Conflito de leis trabalhistas no espaço. Serviços prestados
no  Iraque.  Acórdão  em  Recurso  de  Revista  nº  TST-RR-184.441/95. Relator:  Regina  Rezende
Ezequiel. DJ, 02 ago. 1996.  Disponível em 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?
action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-
11.1995.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/200
2%2000:00:00&query>. Acesso em 12/12/2012.

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1995.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1995.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&highlight=true&numeroFormatado=ED-RR%20-%20376707-11.1995.5.01.5555&base=acordao&numProcInt=49266&anoProcInt=1997&dataPublicacao=05/04/2002%2000:00:00&query
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Logo,  impingir  mais  direitos  do  que  a  própria  lei  taxativamente  enumera

consiste  em  atuar  como  legislador  positivo,  papel  esse  reservado,  em  matéria

trabalhista à União, através dos representantes eleitos democraticamente. 

Assim, a inserção, no Capítulo II  (Da Transferência),  da norma contida no

artigo 3º, II – a qual dispõe sobre a aplicação da legislação brasileira desde que mais

favorável que a lei do local da execução dos serviços –, afasta a aplicação desse

preceito aos contratados no Brasil para laborar no exterior.

Em segundo lugar, trata-se de questão atinente a direitos adquiridos, uma vez

que o empregado que venha a ser transferido do país para o exterior já executava

um contrato de trabalho no Brasil, o que lhe confere automaticamente os direitos

abarcados pela legislação brasileira  do trabalho.  Em contrapartida,  o  trabalhador

contratado para prestar serviços no exterior, apesar de apresentar um contrato de

trabalho assinado no Brasil, não executou tal contrato nesse país, retirando assim

qualquer  possibilidade  de  discussão  de  direitos  adquiridos  perante  a  legislação

brasileira, salvo aqueles estabelecidos no Capitulo III da Lei 7.064/82. Logo, nesse

último caso, afasta-se a possibilidade de aplicação da lei brasileira, aplicando-se o já

consagrado princípio da  Lex loci executionis, consagrado pelo mencionado Código

de Bustamante. 

Por  derradeiro,  forçar  uma  igualdade  de  tratamento  jurídico  entre

trabalhadores transferidos do Brasil para prestar serviços no exterior e trabalhadores

diretamente contratados no país para laborarem no exterior pode, ainda, evitar que o

brasileiro seja contratado,  pois,  no exterior,  será ele  considerado um empregado

com mais direitos que os demais, mesmo sem ser mais antigo. 

Desta feita, à luz das interpretações expostas, alinha-se a presente pesquisa

à doutrina que sustenta a imposição de tratamento jurídico divergente entre as duas

situações  fáticas  aqui  expostas,  logo  não  há  falar  em identidade  de  tratamento

jurídico entre trabalhadores transferidos para o exterior e trabalhadores diretamente

contratados para laborar no exterior.



42

5. A QUESTÃO ACERCA DA NACIONALIDADE DO TRABALHADOR

É válido ressaltar que a Lei 7.064/82, aqui analisada, desde sua promulgação,

não impõe restrições no tocante à nacionalidade do trabalhador. 

Nesse  diapasão,  o  dispositivo  legal  não  especifica  que  o  trabalhador

contratado seja exclusivamente brasileiro,  o que dá margem ao entendimento de

que se deva aplicar igualmente ao trabalhador estrangeiro que tenha sido contratado

no Brasil para trabalho fora do país50.

Tal interpretação se afigura vigente, em igual medida, na afirmação de Sergio

Pinto Martins:

50 CASSAR, Vólia Bonfim. Op. cit., 2008, p. 159.
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A Lei n° 7.064/82 não se aplica apenas a empregados de empresas
de engenharia, projetos e obras, mas a qualquer empresa. O sentido
da palavra  trabalhador no  caput do art.  1°  da Lei  n°  7.064 é de
empregado, pois a lei faz referência que o empregador é que faz
transferência. Não dispõe a referida norma que o empregado deve
ser  brasileiro,  o  que  dá  a  entender  que  pode  ser  qualquer
trabalhador, inclusive o estrangeiro, desde que seja contratado no
Brasil51.

Ante  o  exposto,  observa-se  que  há  a  preocupação  legal  em  proteger  o

trabalhador, independentemente se nacional ou estrangeiro que deixa o país para

laborar no exterior.

6. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Apesar  de  ser  amplamente  aceito  no  comércio  internacional  e  no  direito

brasileiro, o princípio da autonomia da vontade não recebeu o mesmo tratamento no

Contrato  Internacional  de  Trabalho,  uma  vez  que  tanto  as  legislações  como  a

jurisprudência demonstram-se contrários à aceitação do princípio para a escolha do

direito material aplicável, que via de regra se dá pelo local onde houve a prestação

de  serviço,  salvo  pontuais  exceções,  dentre  estas,  a  que  se  situa  na  presente

pesquisa.

As transformações ocorridas no processo de trabalho e na economia geram

consequências  lógicas,  sentidas por  todos:  desigualdade social,  política,  cultural,

51 MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit., 2011, p. 55.
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religiosa,  racial  etc.;  nações  desnacionalizadas,  subordinadas  aos  ditames  dos

países ricos; países mais pobres e crescimento do desemprego.

Não basta, pois, editar normas que visem à regulamentação do trabalho em

um determinado país; a atual hermenêutica jurídica, no que concerne ao âmbito das

relações de emprego, deve coadunar-se com normas internacionais, de modo que

se produza uma solução razoável a diversos litígios cujo cerne consiste não apenas

em saber quais os direitos (ou obrigações) dos trabalhadores, mas também qual

legislação – nacional ou estrangeira – lhe será aplicável.

Nesse diapasão,  insta mencionar  que se justificam as distinções impostas

pela  Lei  nº  7.064/1982  em  relação  ao  tratamento  jurídico  entre  trabalhadores

transferidos do Brasil para prestar serviços no exterior e trabalhadores contratados

no país para prestar serviços no exterior. Mister se faz aduzir que não há, com tal

atitude, violação ao princípio da norma mais favorável ao trabalhador, uma vez que o

trabalhador transferido do país já se encontra ao abrigo de uma relação trabalhista

amparada pela legislação brasileira, o que se faz razoável a aplicação desta norma,

ainda  que  venha  a  ser  transferido  do  país;  há,  portanto,  uma gama de  direitos

adquiridos frente à legislação pátria. Em contrapartida, no tocante ao trabalhador

contratado  no  Brasil  para  prestar  serviços  no  exterior,  não  há  falar  em direitos

adquiridos ante as normas laborais brasileiras, razão pela qual não se deve aplicar a

tais  situações a  legislação  brasileira,  salvo  as  exceções consignadas no próprio

texto legal, conforme se observa no Capítulo III da Lei nº 7.064/1982.
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