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Introdução 
 
 
 Os Acordos Internacionais têm por objetivo principal garantir os direitos de 
seguridade social previstos nas legislações dos dois países (Estados Contratantes) 
aos respectivos trabalhadores e dependentes legais, residentes ou em trânsito no 
país. 
 
 Em linhas gerais, os Acordos Internacionais de Previdência Social estabelecem uma 
relação de prestação de benefícios previdenciários entre os Estados Contratantes. 
 
 Em 29.7.2010 o Brasil firmou com Japão o Acordo de Previdência Social. Ato 
contínuo, em 27.12.2010 foi assinado o Ajuste Administrativo. 
 
 Entrada em vigor do Acordo de Previdência Social firmado entre Brasil e Japão 
ocorreu em 1.3.2012 (“Acordo Brasil-Japão”) 
 

 



 
Benefícios Previdenciários 
 
 Campo de aplicação material 
 O Acordo Brasil-Japão será aplicado no que se refere ao Japão aos seguintes sistemas 
previdenciários japoneses: 
 - Pensão Nacional (excetuado o Fundo de Pensão Nacional); 
 - Seguro de Pensão dos Empregados (excetuado o Fundo de Pensão dos 
Empregados); 
 - Pensão Mútua para Funcionários Públicos Nacionais; 
 - Pensão Mútua para Funcionários Públicos Locais e Pessoal de Status Similar 
excetuado o sistema de previdência para membros de assembléias locais); e 
 - Pensão Mútua para Pessoal de Escolas Privadas. 
 
 O Acordo Brasil-Japão será aplicado no que se refere Brasil: 
 - às aposentadorias por idade e por invalidez e pensão por morte sob o RGPS, 
regime dos militares e Regime Próprio dos Servidores Públicos; e 
    
Não há cobertura no sistema previdenciário do Brasil de pagamento de benefícios em 
casos de acidente de trabalho. 
 
Campo de aplicação pessoal 
Pessoa que esteja sujeita à legislação do Estado Contratante e seus dependentes. 
 
 

 



 
Benefícios Previdenciários 
 

 Apresentação de Requerimentos 
 Os benefícios previdenciários devem ser requeridos no Estado de origem, 
mediante mandato (procuração) ou no Organismo de ligação, no Estado 
Contratante (local da prestação de serviços), mediante preenchimento de 
formulário próprio. 
A perícia médica será realizada no Estado Contratante (local da prestação de 
serviços). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cálculo do Benefício (regra geral) 
Para reconhecimento do direito ao benefício será levada em consideração a soma 
do tempo de contribuição no Brasil e no Japão. No entanto, para o cálculo do 
benefício somente serão considerados os valores de contribuição realizados no 
Brasil, por exemplo. 
 
 

Empresa 
Japonesa 

Trabalhador Brasil 

Benefício previdenciário 
japonês) 

Alternativa: requerimento no 
país de origem, mediante 
mandato 

Alternativa: requerimento do 
benefício ao INSS (formulário 
específico). O INSS encaminha a 
documentação para a Previdência 
Social Japonesa. Se necessária a 
perícia, esta será realizada no Brasil 



 
Certificado de Cobertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Brasileiros transferidos para o exterior Estrangeiro transferido para o Brasil 

Regra geral (fundamento legal) 

- Artigo 22 da Lei nº 8.212/1991; 
 

- Grupo Econômico: artigo 30, inciso IX, da Lei 
nº 8.212/1991; 
 

- Legislação específica: artigo 3º da Lei nº 
7.064/1982 e artigo 8º da Instrução 
Normativa/SIT nº 84/2010; 
 

- Não serão devidas as contribuições 
previdenciárias a Terceiras Entidades: artigo nº 
11 da Lei nº 7.064/1982; 
 

 Solução de Consulta nº 2/2012. 

-Artigo 6º, inciso V, da Instrução 
Normativa/RFB nº 971/2009: segurado 
empregado da Previdência Social; 
 

- Artigo 8º da Instrução Normativa/SIT nº 
84/2010. 



 
Certificado de Cobertura 
 
O Acordo Brasil-Japão estabelece como regra geral que o expatriado (empregado ou 
trabalhador autônomo) estará sujeito à legislação do Estado Contratante – destino. 
 Exceção: o expatriado (empregado ou trabalhador autônomo) estará sujeito à 
legislação do Estado origem, mediante a obtenção do Certificado de Cobertura.  
 
  Processo para obtenção do Certificado de Cobertura: 
 
 (1) empregado / trabalhador autônomo  ou empregador solicitam a emissão do 
Certificado de Cobertura (“CC”) no Estado de Origem / organismos de ligação 
(formulário), antes da transferência para o Estado destino (Brasil / Japão). 
 (2) o CC será entregue para o empregado / trabalhador autônomo e para o 
Estado destino (organismo de ligação). 
 (3) CC – o trabalhador japonês transferido para o Brasil deverá constar na folha 
de pagamento e na GFIP (para fins de recolhimento exclusivo do FGTS – categoria 3). 
No entanto, a empresa brasileira não deverá recolher a contribuição previdenciária 
patronal (20% e SAT) e contribuições destinadas a Terceiras Entidades, bem como 
descontar a contribuição devida pelo empregado japonês (ambos serão recolhidos no 
Japão)  
No caso de trabalhador brasileiro transferido para o Japão estará sujeito à legislação 
brasileira (como segurado empregado ou contribuinte individual da Previdência Social). 
 (4) O CC é válido por 5 anos. O CDT poderá ser renovado por mais 5 anos, sem a 
necessidade de consulta ao organismo de ligação do Estado destino. 
 
 





 
Solução de Consulta nº 2 de 06 de Janeiro de 2012 
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 2 de 06 de Janeiro de 2012  

_____________________________________________________ 
 
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias 

 

EMENTA: Empregado transferido para o exterior - Contribuição - base de cálculo É 

devida contribuição previdenciária, do segurado e da empresa, em relação ao 

empregado transferido ou contratado para trabalhar no exterior, cujo vínculo 

empregatício fica mantido com a empresa brasileira, ainda que o pagamento da 

remuneração seja efetuado em moeda local e pela empresa do País onde ocorre a 

prestação dos serviços, incidindo a contribuição sobre o salário de contribuição 

definido no art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, no qual se compreende o adicional de 

transferência e as utilidades, excluídas apenas as verbas referidas no § 9º do 

mesmo artigo.  

_____________________________________________________ 
 

  
Voltar 



 
Instrução Normativa/RFB nº 971/2009 
 
 
 
 
 
“Art. 6º Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado: 
 

(…) 
 
V - o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa 
constituída e funcionando em território nacional segundo as leis brasileiras, ainda 
que com salário estipulado em moeda estrangeira, salvo se amparado pela 
previdência social de seu país de origem, observado o disposto nos acordos 
internacionais porventura existentes; 
(...)” 
 

Voltar 



 
Certificado de Cobertura / Certificado de 
Deslocamento Temporário no Estado de Origem  

 Folha II  Folha I   Folha I   Folha II  

Voltar 


