
PASSO A PASSO PARA ASSINATURA DE UM ACORDO 

INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA  

 

1ª FASE: NEGOCIAÇÃO 

O país interessado entra em contato via MRE para informar interesse 

em firmar Acordo. Após troca de comunicações oficias são realizadas 

3 reuniões com o intuito de elaborar os documentos necessários: 1ª 

reunião: texto do Acordo; 2ª reunião: texto do Ajuste Administrativo 

e 3ª reunião: formulários para implementação do Acordo. 

2ª FASE: ASSINATURA DOS TEXTOS 

Após a elaboração dos documentos, os textos deverão ser assinados pelas 

Autoridades Competentes dos países acordantes. Os Acordos são 

assinados pelos Chefes de Estado (presidentes) e os Ajustes 

Administrativos pelos Ministro de Estado responsáveis pela matéria de 

previdência social. 

 

3ª FASE: RATIFICAÇÃO DO ACORDOS 

Após o Acordo ter sido assinado, o texto deverá ser 

ratificado (confirmado/aprovado) pelo poder legislativo 
para entrar no ordenamento jurídico dos países 
acordantes. No Brasil, o Acordo passa pelas seguintes 

etapas para entrar em vigor: 1ª Na CASA CIVIL, o texto 
deverá ser aprovado em 2 comissões: jurídica e de 

seguridade social; 2ª Na CÂMARA DOS DEPUTADOS, o texto deverá ser aprovado em 4 
comissões (Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara; Seguridade Social e Família; 
Finanças e Tributação; Constituição e Justiça e de Cidadania) e 3ª No SENADO FEDERAL, o 

texto deverá ser aprovado em 5 comissões (Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional do Senado, Assuntos Sociais; Assuntos Econômicos; Direitos Humanos; Constituição e 
Justiça e de Cidadania.)  
 

4ª FASE: ENTRADA EM VIGOR 

Uma vez ratificado pelo Congresso Nacional, haverá a comunicação via 

Nota verbal (MRE) ao outro país acordante de que o processo de 

ratificação foi concluído no Brasil. Por fim para que o Acordo entre em 

vigor, faz-se necessária a publicação de Decreto Presidencial no Diário 

Oficial da União (DOU) para divulgar que os efeitos do Acordo passam 

a ter validade no ordenamento jurídico brasileiro. 

5ª FASE: OPERACIONALIZAÇÃO DOS ACORDOS 

O INSS, por meio de suas Agências de Previdência Social de 

Acordos Internacionais atualmente localizadas em Belo Horizonte, 

Brasília, Curitiba, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, 

é o órgão responsável pela operacionalização dos Acordos 

Internacionais, ou seja, pelo reconhecimento dos direitos 

previdenciários aos segurados e beneficiários. 



 

 

RESULTADOS 
 

       
     * MERCOSUL (01/06/2005) 

      * IBEROAMERICANO (19/05/2011) 
 
 

 

 
 
 

 

 * Legenda explicativa abaixo 
 

 

 


