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DINÂMICA DE PAGAMENTOS DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL FIRMADOS PELO BRASIL  

 

RESUMO 

Com o atual crescimento do fluxo migratório, visto o processo de globalização, é 

fundamental possibilitar a garantia dos direitos dos trabalhadores que optam por realizar 

parte de sua vida laboral em território estrangeiro. Diante desse cenário, o presente estudo 

tem como objetivo apresentar a atual conjuntura dos acordos internacionais 

previdenciários firmados pelo Brasil e a dinâmica dos pagamentos por eles realizados. 

Para tratar a questão da pesquisa, foi analisada a evolução dos acordos internacionais 

previdenciários considerando-se o país signatário, o tipo de acordo e a abrangência de 

cobertura dos benefícios concedidos e emitidos, a partir das informações disponibilizadas 

na base de dados AEPS Infologo. Os resultados mostram que dos benefícios assegurados 

pelo RGPS, apenas a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão 

por morte estão contemplados em todos os acordos firmados. A maior parte dos 

pagamentos tanto de benefícios emitidos quanto de benefícios concedidos concentra-se 

no acordo firmado com Portugal, onde se destaca o auxílio-doença, enquanto que nos 

demais acordos firmados, o benefício mais recorrente é a pensão por morte. 

 

 

Palavras-Chave: Globalização; Migração de trabalhadores; Previdência Social; Acordos 

internacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Alves (2006), o fenômeno da globalização econômica e o 

surgimento de sistemas regionais de integração fizeram crescer de forma acentuada o 

fluxo migratório de mão-de-obra para os mais diversos países, em busca de boas 

oportunidades profissionais e de melhores condições de vida, e a Previdência Social deve 

ter capacidade de acompanhar esse trabalhador durante toda a sua vida laboral. 

Coimbra (1999) esclarece que a previdência social baseia-se no princípio da 

justiça social e no dever da sociedade organizada de garantir a todo indivíduo meios de 

subsistência suficientes quando não possa trabalhar, mantendo o equilíbrio econômico 

daquele que é atingido pelas consequências dos riscos sociais ou de seus dependentes. O 

que implica na possibilidade de dispor do necessário para enfrentar as contingências que 

podem ocorrer na vida dos indivíduos, apontando como fundamentos da relação jurídica 

assistencial o risco, o sinistro, o dano, a reparação e a necessidade. 

A importância e a necessidade de adequação dos sistemas de Seguridade Social 

ao cenário atual, segundo Presotto (2011), é essencial para viabilizar a circulação e o 

intercâmbio de mão-de-obra. Os acordos bilaterais e multilaterais dos quais o Brasil faz 

parte tratam de diversos aspectos de cobertura, na sua maioria relacionados à invalidez, 

velhice, acidente e doenças profissionais, sempre perpetuando a igualdade entre o 

trabalhador nacional e o estrangeiro como forma de possibilitar e até mesmo incentivar a 

circulação de pessoas. 

 Os primeiros acordos internacionais de âmbito previdenciário firmados pelo 

Brasil foram assinados nos anos de 1960, e, desde então, o País vem buscando firmar 

novos acordos, além de manter atualizados os acordos já vigentes. Em meio a esse 

cenário, percebe-se o impulso dado pelo Governo Federal na tentativa de regulamentar e 

operacionalizar os acordos internacionais através dos organismos de ligação do Brasil e 

dos países acordantes. 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS Infologo1 

(2012), atualmente o Brasil vem efetuando pagamentos de âmbito previdenciário para 11 

                                                           
1 ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Previdência Social para consulta de dados históricos do 

Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS), em abril de 2014, disponível em 

http://www3.dataprev.gov.br/infologo 
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países, garantindo a cobertura dos direitos básicos trabalhistas dos seus respectivos 

migrantes pela previdência social. 

Entendendo que deva haver garantia ao direito trabalhista, tanto em território 

nacional quanto estrangeiro, enquanto direito fundamental, o presente estudo traz a 

seguinte questão de pesquisa: qual a dinâmica de pagamentos dos acordos internacionais 

de previdência social firmados pelo Brasil? 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo apresentar a atual conjuntura 

dos acordos internacionais previdenciários firmados pelo Brasil e a dinâmica dos 

pagamentos por eles realizados. 

Para tratar a questão de pesquisa, o estudo norteia-se por uma análise da evolução 

dos acordos internacionais previdenciários considerando-se o país signatário, o tipo de 

acordo e a abrangência de cobertura dos benefícios concedidos e emitidos, a partir das 

informações disponibilizadas na base de dados AEPS Infologo. 

Além desta introdução, o presente estudo é estruturado em cinco capítulos. No 

capítulo 2, são apresentados os aspectos conceituais e legais sobre o tema. As 

características gerais dos acordos internacionais de Previdência Social firmados pelo 

Brasil estão no Capítulo 3. Na sequência, no capítulo 4, é apresentada a dinâmica de 

pagamentos dos acordos firmados, destacando a operacionalização, o fluxo e as 

estatísticas decorrentes destes pagamentos. No capítulo 5, são apresentadas as 

considerações finais e, por fim, as referências utilizadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

 

Segundo Saraiva (2009), o direito do trabalho teve como fonte material as 

pressões sociais junto às greves realizadas pelos trabalhadores em busca de novas e 

melhores condições de trabalho. Como fontes formais, além da Constituição Federal de 

1988, impende destacar também os tratados e convenções internacionais ratificados pelo 

Brasil, como, por exemplo, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT. 

 O dispositivo constitucional assegurou a aposentadoria como um direito de 

todos os trabalhadores urbanos e rurais, inclusive aos empregados domésticos. De acordo 

com o artigo 6° da Constituição de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, entre outros. 
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Desta forma, a Constituição Federal estabelece as condições para garantia da 

aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 201 [...] § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 

condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais 

de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. (Artigo 201 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998). 

 

De acordo com Corrêa (2012), no plano dos direitos positivos, em todos os países 

nascem e se desenvolvem políticas, legislações, instituições e sistemas ditos de 

seguridade social, sendo o progresso dessas políticas de seguridade social o traço mais 

característico das sociedades contemporâneas.  

Segundo o Ministério da Previdência Social (MPS, 2001),  os primeiros esforços 

com o objetivo de coordenar os regimes de seguridade social por via de acordos 

internacionais são anteriores à Segunda Guerra Mundial. Contudo, os acordos recíprocos, 

da forma como conhecemos hoje, só emergiram depois do conflito.  

Os primeiros acordos internacionais envolveram os países da Europa Ocidental, 

que perceberam que sem uma coordenação deste tipo os indivíduos que contribuíram para 

regimes de mais de um país poderiam não reunir as condições de aquisição das prestações 

a que teriam direito. Deste modo, com o processo de globalização e em busca de uma 

cultura cosmopolita, os países vêm estreitando cada vez mais as relações trabalhistas e 

previdenciárias. 

 Para Presotto (2011), o fato é que a efetiva integração entre os Estados apenas 

será alcançada quando a garantia dos direitos sociais se der de forma plena. Para que os 

trabalhadores possam circular e para que as empresas possam investir em sua mão-de-

obra, é imprescindível que se assegure harmonia no sistema de seguridade social. 

 Relativamente aos direitos previstos constitucionalmente, e, obedecendo ao 

disposto na convenção 118 da OIT, que trata da igualdade de tratamento dos trabalhadores 

nacionais e dos não nacionais em matéria de previdência social, o Brasil vem buscando 

adequar suas normas previdenciárias para facilitar o processo de acordos entre os países. 
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Estes acordos visam garantir aos cidadãos brasileiros e dos países signatários o acesso 

aos serviços e benefícios dos sistemas previdenciários. 

 Segundo Elias (2009), o aumento das migrações internacionais é um dado com 

o qual os gestores de políticas de trabalho e de políticas previdenciárias terão de lidar, 

pois é comum nos dias de hoje que trabalhadores cumpram parte de suas trajetórias 

profissionais em países diferentes, mas a gestão desses acordos precisam superar 

problemas complexos. 

Os acordos internacionais são mecanismos delicados, que precisam 

superar problemas complexos: em primeiro lugar, os sistemas de 

seguridade social são variados em todo o mundo, sendo preciso 

harmonizar regras bastante divergentes; segundo, uma possível 

transferência entre países de valores monetários terá que se submeter a 

uma nova legislação tributária, novas regras de mercado de capitais e 

de câmbio; finalmente, tais acordos devem considerar o fato de que a 

legislação previdenciária é atualizada constantemente.(ELIAS, 2009, p. 

31). 

 

Conforme disposto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 - que trata 

sobre a administração de informações dos segurados, o reconhecimento, a manutenção e 

a revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, e disciplina o processo 

administrativo previdenciário no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

os acordos internacionais são provenientes da política externa brasileira conduzida pelo 

Ministério das Relações Exteriores, sendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

a autoridade responsável pela celebração, acompanhamento e operacionalização desses 

acordos. 

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 esclarece que os acordos 

internacionais são assinados pelas autoridades dos Estados contratantes e visam 

beneficiar os trabalhadores segurados e seus dependentes. Tais acordos não implicam na 

modificação da legislação vigente dos países acordantes, podendo ser adequado conforme 

sua própria legislação aplicável e respeitando as especificidades de cada acordo firmado, 

constituindo relações de reciprocidade das prestações dos benefícios previdenciários. 

De acordo com dados fornecidos pelo MPS, existem hoje no Brasil acordos tanto 

de âmbito bilateral, firmado entre dois países, como multilateral, envolvendo três ou mais 

países. Atualmente, o Brasil possui nove acordos bilaterais em vigor, firmados  com a 

Alemanha, Cabo Verde, Chile, Espanha, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo e Portugal, 

tendo, ainda, acordos em processo de ratificação pelo Congresso Nacional com a Bélgica, 

Canadá, Coreia, França e Quebec (MPS, 2014).  
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Vale destacar que no Canadá existe uma parte da previdência que é federal e outra 

que é provincial, onde cada província tem o poder de determinar suas regras em termos 

de previdência. Assim, apesar de o Governo Canadense negociar com o Brasil um acordo 

de previdência, o governo do Québec, que é uma província do Canadá, preferiu negociar 

o dele separadamente, já que a província adota sua própria legislação no assunto. 

O Brasil possui ainda dois acordos multilaterais, o Iberoamericano - acordado 

entre a Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai - e 

do Mercosul, firmado entre a Argentina, Paraguai e Uruguai. Destaca-se que acordos 

previdenciários foram firmados por existir entre os países elevado volume de comércio 

exterior, recebimento de investimentos externos significativos, acolhimento de fluxo 

migratório intenso no passado ou relações especiais de amizade (MPS, 2014). 

Segundo Raulino (2000), os acordos previdenciários firmados entre o Brasil e os 

seus parceiros não preveem outros eventos, nem criam novos benefícios além daqueles já 

estabelecidos em suas respectivas legislações, e, em cada acordo, há demarcações 

precisas e definidas das áreas legais em que o mesmo deva ser aplicado.  

Nos acordos firmados pelo Brasil, aplicam-se os benefícios especificados em cada 

acordo, conforme os insertos no Regime Geral de Previdência Social, são eles: pensão 

por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo 

de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-

reclusão, salário-família e salário-maternidade. 

O MPS (2001) esclarece que para a obtenção de um benefício no âmbito do 

Acordo Internacional, o segurado deve fazer um requerimento de benefício, que deverá 

ser protocolizado na entidade gestora do país de residência do interessado.  

De acordo com o anexo da Resolução INSS/PRES nº 295, de 08 de maio 2013, 

que trata da atribuição das competências dos organismos de ligação para atuarem no 

âmbito dos acordos internacionais, foram designados sete organismos de ligação no 

Brasil, que estão localizados no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Paraná, em 

Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e em São Paulo, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 - Atuação dos organismos de ligação no Brasil para atuarem em acordos internacionais 

Gerência-Executiva Acordos Países Signatários 

São Paulo 

Bilateral/Ibero-americano Portugal 

Bilateral Cabo Verde 

Bilateral Japão 

Rio de Janeiro Bilateral/Ibero-americano Espanha 

Belo Horizonte Bilateral Itália 

Florianópolis 
Multilateral Mercosul 

Argentina 

Paraguai 

Uruguai 

Bilateral Alemanha 

Curitiba Multilateral Ibero-americano 

Bolívia 

Colômbia 

Costa Rica 

Cuba 

Equador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicarágua 

Panamá 

Peru 

Republica Dominicana 

Venezuela 

Andorra 

Recife Bilateral Chile 

Brasília 
Bilateral Grécia 

Bilateral Luxemburgo 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos na Resolução INSS/PRES nº 295 de 08 de maio 2013. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DOS ACORDOS INTERNACIONAIS FIRMADOS PELO 

BRASIL 

Segundo informações disponíveis no sitio do MPS, cada acordo previdenciário de 

âmbito internacional possui suas especificidades quanto às formas de pagamento e aos 

benefícios amparados, não havendo previsão de outros eventos, nem a criação de novos 

benefícios além daqueles já estabelecidos em suas respectivas legislações.  

Desta forma, cabe destacar que todos os acordos previdenciários, tanto os 

bilaterais, quanto os multilaterais, mantidos pelo Brasil atualmente abrangem os 

benefícios referentes à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por 

morte aos segurados filiados ao RGPS brasileiro. 
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Os acordos firmados pelo Brasil preveem também o instituto do deslocamento 

temporário, onde o profissional é deslocado para outro país e continua vinculado ao 

empregador no Brasil e ao RGPS. Este deslocamento temporário, assim como os 

benefícios assegurados, possui diferentes formas de tratamento, de acordo com as 

especificidades de cada acordo firmado. 

 

3.1 Acordos Bilaterais 

O primeiro acordo bilateral firmado pelo Brasil foi com Luxemburgo, em 16 de 

setembro de 1965, em vigor pelo Decreto nº 60.968 de 07 de julho de 1967. Além dos 

benefícios abrangidos por todos os acordos mantidos pelo Brasil, o acordo com 

Luxemburgo abrange também a aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença 

e auxílio-acidente. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo MPS, o acordo bilateral mantido 

com Luxemburgo é o único mantido pelo Brasil que não prevê o direito à assistência 

médica gratuita. Atualmente, os governos do Brasil e de Luxemburgo encontram-se em 

negociação para renovação do acordo, em virtude da necessidade de adequação à 

evolução ocorrida nos sistemas de previdência social dos respectivos países desde a sua 

entrada em vigor. 

Um segundo acordo bilateral foi firmado entre Brasil e Portugal em 1969, o qual 

vem sendo atualizado à medida que evoluem os sistemas previdenciários de ambos os 

países. Está atualmente em vigor o Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, que promulga 

o acordo adicional firmado em 09 de abril de 2006. 

Cabe ressaltar que o acordo com Portugal já era válido também para Cabo Verde, 

quando este ainda era colônia portuguesa. Com sua independência, fez continuar valendo 

o Acordo de Segurança Social Brasil/Portugal, assinado através de troca de notas entre os 

Governos em 7 de fevereiro de 1979, e aprovado pelo Decreto nº 18.216, 28 de dezembro 

de 1979.  

No caso do acordo bilateral com Portugal/Cabo Verde, os benefícios estabelecidos 

pelo RGPS são assegurados, com exceção do salário-maternidade, auxílio-reclusão e 

aposentadoria especial. Além destes benefícios, os trabalhadores têm direito também à 

prestação de assistência médica. 

Com a Itália, o Brasil firmou uma relação previdenciária em 1960, com a previsão 

dos direitos previdenciários em acordo geral de migração firmado entre as partes. Para 

regulamentação das normas práticas para execução do disposto no acordo, assinaram 
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também ajuste administrativo em 19 de março de 1973, e, em 30 de janeiro de 1974 

protocolo adicional, em vigor a partir de 05 de agosto de 1977, visando ampliar os direitos 

previstos. O acordo não cobre aposentadoria por tempo de contribuição, salário-família 

nem salário-maternidade. 

O acordo previdenciário firmado com a Grécia em 12 de setembro de 1984, em 

vigor desde 1º de julho de 1990, é o único acordo mantido pelo Brasil que prevê a 

prestação do salário-maternidade, 120 dias para as mulheres e 5 dias para os homens, e 

do auxílio-reclusão. Os benefícios não cobertos pelo acordo são apenas o salário-família 

e a aposentadoria especial. 

O Convênio de Seguridade Social em vigência com a Espanha, de 1º de dezembro 

de 1995, assim como os acordos firmados com Portugal e Cabo Verde, não cobre somente 

as prestações referentes ao salário-maternidade, auxílio-reclusão e aposentadoria 

especial. Já o acordo firmado com o Chile, vigente a partir de 1º de março de 1996, além 

destes benefícios, também não abrange a aposentadoria por tempo de contribuição. 

Em contrapartida aos antigos acordos, que já vêm negociando atualizações em 

busca da ampliação da garantia dos direitos previstos nas legislações dos países 

acordantes, os mais recentes acordos bilaterais firmados pelo Brasil, sejam eles com Japão 

e Alemanha, são os acordos que garantem o menor número de benefícios oferecidos pelo 

RGPS. 

No que se refere ao rol de benefícios incluídos nos acordos, o Japão prevê somente 

as aposentadorias por idade e invalidez, e a pensão por morte. Já o acordo com a 

Alemanha, além destes benefícios, garante também a aposentadoria por tempo de 

contribuição e o auxílio-acidente, e é o único acordo que garante o direito à aposentadoria 

especial, que se refere ao segurado que tiver trabalhado, durante um período prolongado, 

sujeito à condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do 

tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais. Além disso, a exposição aos agentes nocivos deverá 

ter ocorrido de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. O benefício 

de aposentadoria especial requerido e concedido será suspenso se o beneficiário continuar 

ou recomeçar o trabalho pelo qual foi concedido o benefício. Os benefícios previstos nos 

acordos bilaterais estão dispostos na Tabela 2. 
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 Tabela 2 – Benefícios previstos pelos acordos bilaterais 

BENEFÍCIOS PREVISTOS PELOS ACORDOS 

BILATERAIS 

A
le

m
an

h
a 

C
ab

o
 V

er
d

e 

C
h

il
e
 

E
sp

an
h

a 

G
ré

ci
a 

It
ál

ia
 

Ja
p

ão
 

L
u

x
em

b
u

rg
o

 

P
o

rt
u

g
al

 

Aposentadoria Especial X                 

Aposentadoria por Idade X X X X X X X X X 

Aposentadoria por Invalidez X X X X X X X X X 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição X X   X X     X X 

Auxílio-Acidente X X X X X X   X X 

Auxílio-Doença   X X X X X   X X 

Auxílio-Reclusão         X         

Pensão por Morte X X X X X X X X X 

Salário-Família   X X X         X 

Salário-Maternidade         X         

Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados pelo MPS. 

 

3.2 Acordos Multilaterais 

De acordo com informações disponíveis no sítio do MPS, os acordos multilaterais 

de seguridade social visam coordenar as distintas legislações nacionais que tratam sobre 

seguridade social, sem uma unificação das legislações dos Estados Partes, e sim com uma 

harmonização destas. 

Com o Tratado de Assunção (1991) estabelecendo a criação do Mercado Comum 

do Sul, uma zona de livre comércio entre a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, viu-se 

rapidamente a necessidade de coordenar não só o movimento de mercadorias, como 

também de pessoas e força de trabalho. Desta forma, foi celebrado durante a XIII Reunião 

do Conselho do Mercosul, em 15 de dezembro de 1997, em Montevidéu, o acordo de 

seguridade social do Mercosul e correspondente regulamento administrativo (ALVES, 

2006). 

Com vigência a partir do dia 1º de junho de 2005, o acordo multilateral substituiu 

os acordos bilaterais existentes entre os países acordantes, estabelecendo um mecanismo 

estandardizado de coordenação dos sistemas previdenciários no âmbito do Mercosul. Nos 

casos da Argentina e Uruguai, tendo em vista que o Acordo Multilateral de Seguridade 

Social do Mercosul não prevê expressamente alguns tipos de benefício existentes 

anteriormente em acordos bilaterais mantidos com os mesmos, somente passaram a ser 

reconhecidos, por força do direito adquirido, aqueles que comprovarem a implementação 

dos requisitos necessários no período em que estiveram em vigência os Acordos Bilaterais 

dos dois países (Massambani, 2009). 
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O acordo multilateral do Mercosul prevê a constituição de uma comissão formada 

por membros dos Estados Parte, com o intuito de monitorar, assessorar e planejar as 

especificidades abrangidas pelo acordo e as correspondentes legislações.  

Art. 16 [...] 2. As Autoridades Competentes instituirão uma Comissão 

Multilateral Permanente, que deliberará por consenso e onde cada 

representação estará integrada por até 3 membros de cada Estado Parte. 

A Comissão terá as seguintes funções:  

a) verificar a aplicação do Acordo, do Regulamento Administrativo e 

demais instrumentos complementares;  

b) assessorar as Autoridades Competentes;  

c) planejar as eventuais modificações, ampliações e normas 

complementares;  

d) manter negociações diretas, por um prazo de 6 meses, a fim de 

resolver as eventuais divergências sobre a aplicação do Acordo. 

Vencido o término anterior sem que tenham resolvido as diferenças, 

qualquer um dos Estados Partes poderá recorrer ao sistema de solução 

de controvérsia vigente entre os Estados Partes do Tratado de Assunção.  

3. A Comissão Multilateral Permanente reunir-se-á uma vez por ano, 

alternadamente em cada um dos Estados Partes, ou quando o solicite 

um deles. (Artigo 16 do Acordo Multilateral de Seguridade Social do 

Mercado Comum do Sul).  

 

No acordo do Mercosul é prevista a prestação dos benefícios existentes de acordo 

com a legislação de cada Estado Parte, referente à eventual doença, invalidez, morte e 

velhice. O acordo está aberto à adesão, mediante negociação, para aqueles países que no 

futuro aderirem ao Tratado de Assunção e venham a fazer parte do Mercosul, como, por 

exemplo, a Venezuela (Acordo de Seguridade Social do Mercosul). 

De acordo com o sítio do MPS, o único outro acordo multilateral firmado pelo 

Brasil é o Convênio Ibero-Americano de Previdência Social, o qual foi inicialmente 

aprovado pela VI Conferência Ibero-Americana de Ministros e Responsáveis de 

Previdência Social em julho de 2007, visando a garantia dos direitos previdenciários aos 

22 países de língua espanhola e portuguesa da América Latina e da Península Ibérica. 

Porém, até o momento, somente foi ratificado pela Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, 

Equador, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai, ainda aguardando ratificação dos 

demais Estados Parte. 

Conforme dados da Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Comunidade 

Ibero-Americana de Nações é formada pela Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Peru, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Portugal, Espanha 

e Principado de Andorra, e representa cerca de 10% do planeta em termos territoriais, 

demográficos e econômicos. 
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Esta Convenção, distinguindo-se do previsto no Acordo de Seguridade Social do 

Mercosul, não substitui acordos bilaterais ou multilaterais já em vigor entre os países 

signatários, para estes aplicam-se as disposições que resultem mais favoráveis para os 

beneficiários. O acordo prevê as aposentadorias por idade e invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente e pensão por morte, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Benefícios previstos pelos acordos multilaterais 

BENEFÍCIOS PREVISTOS PELOS ACORDOS MULTILATERAIS 

Ib
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Aposentadoria Especial     

Aposentadoria por Idade X X 

Aposentadoria por Invalidez X X 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição     

Auxílio-Acidente X   

Auxílio-Doença X X 

Auxílio-Reclusão     

Pensão por Morte X X 

Salário-Família     

Salário-Maternidade     

Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados pelo MPS. 

 

3.3 Deslocamentos Temporários  

Os acordos internacionais preveem o instituto do deslocamento temporário, que 

permite ao trabalhador continuar vinculado à previdência social do país de origem quando 

deslocado para outro país, por período pré-estabelecido no referido acordo. Neste caso, é 

fornecido ao empregado um "certificado de deslocamento temporário", mediante 

solicitação por parte da empresa, visando à isenção de contribuição do segurado no país 

acordante onde for trabalhar, a serviço de seu empregador, na forma prevista em cada 

acordo, a fim de que o mesmo permaneça sujeito à legislação previdenciária do país de 

residência e tenha garantidos os seus direitos no outro país. 

Esses acordos temporários possuem diferentes tratamentos, dependendo da 

condição de cada segurado e do tipo de acordo firmado com o país signatário. No caso 

dos acordos firmados com Cabo Verde e Portugal, são assegurados 5 anos de 

deslocamento, prorrogável por mais 12 meses. Com relação ao Japão, país signatário que 

possui o maior tempo de deslocamento temporário, além dos 5 anos, o acordo prevê ainda 

o direito à prorrogação por mais 3 anos. 
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Os acordos com a Alemanha e com o Chile preveem deslocamento temporário de 

24 meses, prorrogáveis por 36 meses, válido tanto para trabalhadores com carteira 

assinada, quanto para os trabalhadores autônomos. 

Já nos acordos multilaterais, há a previsão do deslocamento temporário por 12 

meses apenas, prorrogáveis por igual período, porém, essa condição não se aplica aos 

trabalhadores autônomos amparados pelo acordo do Mercosul. No âmbito dos acordos 

bilaterais firmados pelo Brasil, os acordos com a Itália e com Luxemburgo são os únicos 

onde os trabalhadores autônomos também não têm direito a nenhum período de 

deslocamento temporário, conforme Tabela 4.  

Tabela 4 - Previsão de deslocamento temporário dos acordos internacionais 

Deslocamento 

Temporário 

Trabalhadores com carteira 

assinada 
Trabalhadores autônomos 

Prazo Prorrogação Prazo Prorrogação 

Alemanha 24 meses 36 meses 24 meses 36 meses 

Cabo Verde 60 meses 12 meses 24 meses Improrrogável 

Chile 24 meses 36 meses 24 meses 36 meses 

Espanha 36 meses 24 meses 24 meses Improrrogável 

Grécia 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

Itália 12 meses 12 meses 0 meses Improrrogável 

Japão 60 meses 36 meses 60 meses 36 meses 

Luxemburgo 36 meses Improrrogável 0 meses Improrrogável 

Portugal 60 meses 12 meses 24 meses Improrrogável 

Ibero-Americano 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

Mercosul 12 meses 12 meses 0 meses Improrrogável 

Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados pelo MPS. 

 

 

4. DINÂMICA DE PAGAMENTOS DOS ACORDOS INTERNACIONAIS DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL FIRMADOS PELO BRASIL 

4.1 Operacionalização dos Acordos Internacionais 

Segundo informações disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social, 

para fins de aquisição de direito ao benefício junto aos acordos internacionais, computam-

se os períodos de seguro prestados tanto no Brasil quanto no país acordante. 

Os períodos de atividade ou de contribuição prestados no país acordante poderão 

ser considerados como se fossem tempo de serviço brasileiro para a conservação, 

recuperação da qualidade de segurado ou complementação de períodos de carência. O 

período de gozo de benefício da legislação do país acordante poderá ser utilizado para 
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fins da qualidade de segurado, desde que o segurado seja o próprio instituidor do 

benefício, não podendo estes períodos ser contados como período de seguro. 

O benefício calculado com totalização de períodos (período de seguro no Brasil e 

período de seguro no país acordante) é proporcional ao tempo de atividade no Brasil em 

função do tempo total. Inicialmente, o benefício é calculado a partir de um valor teórico, 

como se todo o período fosse contribuído no Brasil, entretanto, o período básico de 

cálculo é formado apenas com salários de contribuição que geraram recolhimentos no 

Brasil, utilizando-se as mesmas regras de cálculo que estabelece a legislação brasileira.  

A parcela do benefício a cargo do Brasil é o resultado da multiplicação do valor 

teórico pelo tempo de contribuição no Brasil dividido pelo tempo total, conforme a 

Equação 1. 

Equação 1 

Parcela brasileira por totalização de períodos 

𝑅𝑀𝐼 (1) =
RMI (2) x TS

TT
 

Onde: 

RMI (1) = prestação proporcional 

RMI (2) = prestação teórica 

TS = tempo de serviço no Brasil 

TT = totalidade dos períodos de seguro cumpridos em ambos os países. 

Fonte: Artigo 391 da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45, de 06 de agosto de 2010 

 

Observando o exposto na Equação 1, considere que uma pessoa tenha contribuído 

10 anos para o RGPS brasileiro e os outros 15 anos em um país possuidor de acordo 

previdenciário com o Brasil (portanto, totalizando 25 anos de períodos de seguro 

contribuídos em ambos os países), com um valor teórico referente ao tempo total de 

contribuição de R$ 50.000,00. Aplicando a equação 1, a prestação proporcional seria R$ 

20.000,00, usado como base no cálculo atuarial para fazer jus ao pagamento do benefício 

mensal. 

 

4.2 Fluxo de Pagamentos 

Para ter direito a um benefício decorrente de acordos internacionais 

previdenciários, o trabalhador deve-se dirigir ao organismo de ligação mais próximo de 

sua residência no Brasil ou no exterior, e entrar com o protocolo de requerimento do 

referido benefício. A gerência executiva desse organismo de ligação fará a pesquisa dos 

tempos de contribuição no Brasil e no país acordante, e analisará se estão preenchidos os 

requisitos para a concessão deste benefício. 
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Em caso positivo, a gerência executiva desse organismo de ligação mais próximo 

da residência do requerente encaminhará ofício ao organismo de ligação do país 

signatário do acordo ao qual o trabalhar esteja vinculado. Concluído o processo de análise 

do organismo de ligação do país signatário do acordo, o processo é encaminhado à 

gerência requerente, que comunica ao interessado as providências a serem tomadas para 

recebimento do benefício. 

Para operacionalizar o pagamento dos benefícios decorrentes de acordos 

internacionais de previdência firmados pelo Brasil, o Ministério da Previdência Social 

criou, em 2008, o Sistema de Acordos Internacionais - SIACI, com a finalidade de dar 

suporte aos países na transmissão de dados para requerimento de benefícios e informações 

previdenciárias, e o Sistema de Pagamentos dos Acordos Internacionais - SPAI, com a 

função de gerenciar remessas de pagamento de benefícios feitas pelo Brasil ao exterior.  

Inicialmente, o SIACI e o SPAI operacionalizavam apenas os pagamentos dos 

benefícios decorrentes do acordo do MERCOSUL, sendo em 2010 estendidos para o 

Chile, Espanha, Grécia, Itália e Portugal. Atualmente, estes sistemas operacionalizam os 

pagamentos de todos os acordos previdenciários firmados pelo Brasil. 

A partir das informações geradas pelo SPAI, efetuam-se os lançamentos contábeis 

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) do Brasil, 

através da unidade gestora do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que 

também é responsável pelos pagamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). 

Os pagamentos de benefícios decorrentes de acordos internacionais também 

devem observar o mesmo fluxo da execução orçamentária e financeira dos demais 

pagamentos de benefícios previdenciários do RGPS, ou seja, devem ser empenhados e 

liquidados antes de serem pagos. Com o empenho, cria-se para o Brasil a obrigação de 

pagamento pendente, consistindo na reserva de dotação orçamentária para este fim 

específico. Na liquidação, verifica-se o direito adquirido pelo segurado a partir do 

relatório gerado pelo SPAI. O estágio do pagamento dos benefícios consiste na entrega 

de numerário ao credor por ordem bancária. 

A entrega de numerário ao segurado (pagamento) depende da logística disponível 

no país signatário do acordo internacional. O pagamento pode ser feito diretamente na 

conta do segurado, ou através do organismo de ligação do país acordante, que fará essa 

intermediação. Cabe destacar que todos os acordos realizam o pagamento dos benefícios 
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mensalmente, com exceção da Grécia, que realiza os pagamentos aos beneficiários a cada 

3 meses. 

No Brasil, os requerimentos são formalizados nas unidades/agências do INSS em 

cada Unidade da Federação, e encaminhados ao Organismo de Ligação correspondente, 

setor competente do INSS para fazer a ligação com o setor competente do órgão 

previdenciário estrangeiro, de acordo com o país de residência do beneficiário. 

A dinâmica de pagamentos dos acordos internacionais de previdência social 

firmados pelo Brasil estão sintetizados na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxo de pagamentos dos acordos internacionais de previdência social 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 Estatísticas dos Benefícios Pagos  

Os benefícios do RGPS amparados pelos acordos internacionais cobrem tanto o 

pagamento aos estrangeiros residentes no Brasil como aos brasileiros domiciliados nos 

países acordantes (MPS, 2014). 

Segundo o AEPS Infologo, os benefícios concedidos no âmbito dos acordos 

internacionais são aqueles cujo requerimento, apresentado pelo segurado ou seus 

dependentes junto à Previdência Social, é analisado, deferido e liberado para pagamento. 

A concessão corresponde, portanto, ao fluxo de entrada de novos benefícios no sistema 

previdenciário.  

Com relação aos créditos emitidos, representam os benefícios de prestação 

continuada que se encontram ativos no cadastro e para os quais são encaminhados créditos 

junto à rede pagadora de benefícios. 

De acordo com a base de dados históricos da Previdência Social, em 2012 foram 

concedidos 1.324 benefícios no âmbito da Previdência Social, totalizando R$ 948.000,00. 

Tais benefícios foram pagos aos beneficiários de 11 países os quais o Brasil possui 

acordos previdenciários, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – Quantidade e valor dos benefícios concedidos em 2012 

País Tipo de acordo 

Quantidade de 

benefícios 

concedidos 

Valor R$ 

Argentina Multilateral Mercosul 33 28.000,00 

Cabo Verde Bilateral 2 2.000,00 

Chile Bilateral 90 94.000,00 

Espanha Bilateral/Multilateral Ibero-americano 225 162.000,00 

Grécia Bilateral 1 1.000,00 

Itália Bilateral 58 34.000,00 

Japão Bilateral 158 103.000,00 

Luxemburgo Bilateral 1 1.000,00 

Paraguai Multilateral Mercosul 6 4.000,00 

Portugal Bilateral/Multilateral Ibero-americano 706 489.000,00 

Uruguai Multilateral Mercosul 44 30.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados pelo AEPS-Infologo. 

 

 

Os dados disponíveis da Argentina, Paraguai e Uruguai se referem ao acordo 

multilateral do Mercosul. Os acordos vigentes com a Alemanha, assim como o acordo 

multilateral Ibero-Americano, entraram em vigência em 2013, mas os dados ainda não 

foram disponibilizados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Quantidades e valores de benefícios decorrentes de acordos internacionais concedidos 

pelo Brasil em 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

A partir do Gráfico 1, verifica-se que ao acordo firmado com Portugal representa 

mais da metade de todos os benefícios pagos por acordos previdenciários em 2012 

(Gráfico 2). Seguido pela Espanha e Japão, cerca de 17% e 12% do total de benefícios 

concedidos, respectivamente. Note-se que o acordo com o Japão, com vigência iniciada 

em 2012, já possui a terceira maior concessão de benefícios do ano (INFOLOGO, 2014). 

Gráfico 2 – Porcentagem de benefícios concedidos pelo Brasil em 2012 por país acordante 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

De um total de 1.324 benefícios concedidos, a maioria, 62,61%, são referentes 

aposentadoria por idade. A pensão por morte fica em segundo lugar, com 21,68% dos 

benefícios. Em menores quantidades foram concedidos também benefícios de 

aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez e auxílio-doença, conforme 

Gráfico 3.  

Gráfico 3 – Benefícios concedidos pelo Brasil em 2012 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

Acompanhando a evolução da concessão de novos benefícios ao exterior, 

conforme Gráfico 4, verifica-se que houve uma queda na quantidade de pensões por morte 

concedidas no período de 2010 a 2012. Com relação às pensões por morte, houve 

oscilação no período, com 438 pensões por morte concedidas em 2010, queda em 2011 e 

volta do crescimento em 2012, chegando a 287 pensões concedidas. Os demais benefícios 

concedidos mantiveram um crescimento ao longo deste período. Destaca-se a 

aposentadoria por idade, que em 2012 obteve um crescimento de cerca de 91% frente um 

crescimento menor que 1% em 2011, conforme Gráfico 4. 

Gráfico 4 – Evolução da concessão de benefícios 2010 - 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

Em relação aos créditos emitidos para remessa ao exterior, somente foram pagos 

a cinco países em 2012: Chile, Espanha, Grécia, Japão e Portugal. Assim como as novas 

concessões de benefícios, Portugal obteve o maior número de pagamentos, 66,44%, 

seguido da Espanha, 31,21% (Tabela 6 e Gráfico 5). 
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Tabela 6 – Quantidade e valor dos créditos emitidos em 2012 

CRÉDITOS EMITIDOS PARA REMESSA AO EXTERIOR 

PAÍS TIPO DE ACORDO QUANTIDADE VALOR 

Chile Bilateral 1.452 3.681.000,00 

Espanha Bilateral/Multilateral Ibero-americano 51.803 57.941.000,00 

Grécia Bilateral 1.818 1.912.000,00 

Japão Bilateral 628 927.000,00 

Portugal Bilateral/Multilateral Ibero-americano 110.260 135.375.000,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos acordos firmados e dados disponibilizados pelo MPS. 

 

Gráfico 5 – Créditos emitidos pelo Brasil em 2012 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

 

Com relação aos créditos emitidos em 2012, cerca de 40% corresponderam à 

pensão por morte, 31% ao auxílio-doença e 20% à aposentadoria por invalidez. Registra-

se que diferentemente do comportamento observado no fluxo de benefícios concedidos 

em 2012, em que era maioria, o benefício de aposentadoria por idade representou apenas 

8% dos créditos emitidos para remessa ao exterior, conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 6 –Benefícios emitidos para remessa ao exterior em 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

Observando a evolução dos créditos emitidos no período de 2010 a 2012, percebe-

se que por todo o período o acordo firmado com Portugal manteve a maior emissão de 

benefícios, seguido do acordo firmado com a Espanha (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Evolução da emissão de créditos no âmbito dos acordos internacionais 2010-2012 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados no AEPS-Infologo. 

 

A análise mostra que a emissão de benefícios nos 5 países (Chile, Espanha, Grécia, 

Portugal e Japão) manteve um mesmo nível no decorrer dos 3 anos analisados, com 

destaque para o aumento da emissão do benefício de pensão por morte em Portugal de 

2011 para 2012.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo apresentar a atual conjuntura dos acordos 

internacionais previdenciários firmados pelo Brasil e a dinâmica dos pagamentos por eles 

realizados, mediante análise da evolução das características de abrangência dos acordos 

quanto aos benefícios insertos no RGPS, como também das estatísticas de pagamentos, 

considerando-se as especificidades de cada acordo previdenciário firmado pelo Brasil e 

as informações disponibilizadas na base de dados AEPS Infologo. 

Tendo em vista a necessidade de garantia dos direitos trabalhistas, dentre eles o 

direito à previdência social, observou-se que dos benefícios assegurados pelo Regime 

Geral de Previdência Social, apenas a aposentadoria por idade, a aposentadoria por 

invalidez e a pensão por morte estão contemplados em todos os acordos mantidos pelo 

Brasil. 

Com relação aos benefícios concedidos, a maior parte, 62,61%, foi em 

aposentadoria por idade, seguido da pensão por morte (21,68%). No caso dos créditos 

emitidos em 2012, cerca de 40% corresponderam à pensão por morte, 31% ao auxílio-

doença e 20% à aposentadoria por invalidez, sendo que o benefício de aposentadoria por 

idade representou apenas 8% dos créditos emitidos para remessa ao exterior. 

Com relação aos países com os quais o Brasil mantém acordo previdenciário, 

Portugal se destaca por possuir cerca de 53% dos novos benefícios concedidos em 2012, 

e cerca de 66% dos créditos emitidos para remessa. A Espanha vem em seguida com cerca 

de 31% dos créditos emitidos e 17% dos benefícios concedidos em 2012. 

Registra-se que no fluxo do acordo firmado com Portugal foi observado que a 

maior parte dos pagamentos tanto de benefícios emitidos quanto de benefícios concedidos 

concentra-se no benefício de auxílio-doença, diferentemente dos demais acordos, onde o 

benefício mais recorrente é a pensão por morte. 

Foi observado também que o acordo com o Japão, um dos mais novos acordos 

previdenciários firmados pelo Brasil, com vigência a partir de 2012, já apresenta o 

terceiro maior número de benefícios concedidos em 2012. 

Para futuras pesquisas, recomenda-se que seja analisado o perfil sócio 

demográfico dos segurados desses acordos internacionais. 
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