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legislação de um ou de ambos Estados Contratantes; e

(b) outras pessoas quanto aos direitos derivados das
pessoas mencionadas alínea (a) deste Artigo.

Artigo 4
Igualdade de Tratamento e Exportação de Benefícios

1. Uma pessoa mencionada no Artigo 3 deste Acordo e que resida no
território de um Estado Contratante receberá tratamento igual ao dispensado
aos nacionais do segundo Estado Contratante residente no primeiro Estado
Contratante no que se refere à aplicação da legislação do segundo Estado
Contratante quanto à aquisição do direito a ou ao pagamento de benefícios.

2. Salvo disposição contrária neste Acordo, qualquer disposição da
legislação de um Estado Contratante que restrinja a aquisição de direito a ou
o pagamento de benefícios unicamente pelo fato de a pessoa residir fora ou
estar ausente do território daquele Estado Contratante não será aplicada às
pessoas que residam no território do outro Estado Contratante.

PARTE II
Disposições Relativas à Legislação Aplicável

Artigo 5
Disposições Gerais de Cobertura

1. Salvo disposição contrária no presente Artigo, uma pessoa
empregada no território de um dos Estados Contratantes deverá, no que
diz respeito a este emprego, estar sujeita à legislação exclusivamente
deste Estado Contratante.

2. Se um trabalhador regularmente empregado por uma empresa
localizada no território de um dos Estados Contratantes for deslocado por
essa empresa ao território do outro Estado Contratante por um período
temporário, o trabalhador permanecerá submetido à legislação apenas do
primeiro Estado Contratante como se estivesse empregado no território do
primeiro Estado Contratante, desde que não se preveja que o período de
trabalho no território do outro Estado Contratante ultrapasse cinco anos.

3. O parágrafo 2 deste Artigo também será aplicado quando um
empregador no território de um Estado Contratante enviar um empregado
para uma empresa afiliada (tal qual definido sob as leis do Estado
Contratante do empregador) no território do outro Estado Contratante. Nesse
caso, o empregador e a empresa afiliada serão considerados uma única e
mesma entidade, desde que o emprego tenha estado coberto pela legislação
do Estado Contratante do empregador na ausência deste Acordo.

4. Um empregado que tenha concluído um período de cinco anos
de deslocamento sob a legislação de um Estado Contratante de acordo
com o parágrafo 2 ou 3 deste Artigo poderá apenas ser qualificado para
uma isenção por deslocamento adicional após terem sido completados
seis meses de ausência do território de tal Estado Contratante.

5. Os parágrafos 2 e 3 deste Artigo serão aplicados quando uma
pessoa, que tenha sido deslocada por seu empregador do território de um Estado
Contratante ao território de um terceiro Estado e que seja obrigatoriamente
coberta pela legislação daquele Estado Contratante enquanto trabalhar no
território do terceiro Estado, for enviada subsequentemente por esse empregador
do território do terceiro Estado para o território do outro Estado Contratante.

6. Um trabalhador autônomo que resida no território de um Estado
Contratante estará sujeito à legislação exclusivamente daquele Estado Contratante.

7. No que concerne a trabalhadores em transporte aéreo e
marítimo internacional, aplicam-se as seguintes provisões:

(a) uma pessoa que é empregada como oficial ou membro
da tripulação a bordo de um navio com bandeira pertencente a um
dos Estados Contratantes e que estaria de outra forma coberta pela
legislação de ambos os Estados Contratantes deverá estar sujeita à
legislação exclusivamente do Estado Contratante cuja bandeira é
ostentada pelo navio. Para efeitos do disposto nesta alínea, um
navio com bandeira dos Estados Unidos é aquele definido como
um navio estadunidense sob a legislação dos Estados Unidos; e

(b) membros de tripulação de companhias aéreas que trabalham
nos territórios de ambos os Estados Contratantes e que estariam cobertos
pela legislação de ambos os Estados Contratantes deverão, em relação a
este trabalho, estar sujeitos à legislação somente do Estado Contratante
em cujo território a empresa tenha sua matriz. Entretanto, se tais
empregados residirem no território do outro Estado Contratante, eles
deverão estar sujeitos à legislação exclusivamente daquele Estado.

8. No que concerne a trabalhadores a serviço dos Estados
Contratantes, aplicam-se as seguintes disposições:

(a) este Acordo não afetará as disposições da Convenção
de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18 de abril de 1961, ou
da Convenção de Viena sobre as Relações Consulares de 24 de
abril de 1963; e

(b) nacionais de um dos Estados Contratantes que sejam
empregados pelo Governo deste Estado Contratante no território
do outro Estado Contratante, mas que não estejam isentos da
legislação do outro Estado Contratante por força das Convenções
de Viena mencionadas no subparágrafo (a), estarão sujeitos à
legislação exclusivamente do primeiro Estado Contratante. Para os
propósitos deste parágrafo, emprego pelo Governo dos Estados
Unidos inclui emprego por uma de suas entidades.

9. As Autoridades Competentes dos dois Estados Contratantes
poderão pactuar exceções às disposições deste Artigo quanto a
determinadas pessoas ou categorias de pessoas, desde que qualquer pessoa
afetada esteja sujeita à legislação de um dos Estados Contratantes.

PARTE III
Disposições sobre Benefícios

Artigo 6
Benefícios dos Estados Unidos

Os seguintes dispositivos serão aplicados aos Estados Unidos:

1. Quando uma pessoa completou pelo menos 6 (seis)
trimestres de cobertura sob a legislação dos Estados Unidos, mas
não possui períodos de cobertura suficientes para atender aos
critérios para o direito a benefícios sob a legislação dos Estados
Unidos, a Instituição Competente dos Estados Unidos levará em
consideração, para fins de estabelecer direitos a benefícios sob este
Artigo, períodos de cobertura creditados sob a legislação do Brasil
e que não coincidam com períodos de cobertura já computados
sob a legislação dos Estados Unidos.

2. Ao efetuar a elegibilidade para os benefícios de acordo
com o parágrafo 1 deste Artigo, a Instituição Competente dos
Estados Unidos computará um trimestre de cobertura para cada 3
(três) meses de cobertura certificados pela Instituição Competente
do Brasil; contudo, nenhum trimestre de cobertura deverá ser
creditado para qualquer trimestre civil já computado como um
trimestre de cobertura sob a legislação dos Estados Unidos. O
número total de trimestres de cobertura a ser computado em um
ano não poderá ser superior a quatro. A Instituição Competente
dos Estados Unidos não levará em consideração períodos de
cobertura que ocorreram anteriormente à data mais antiga a partir
da qual os períodos de cobertura possam ser computados sob sua
legislação.

3. Quando o direito a um benefício sob a legislação dos
Estados Unidos for estabelecido de acordo com as disposições do
parágrafo 1 deste Artigo, a Instituição Competente dos Estados Unidos
calculará o pro rata do Montante Base de Seguro, em conformidade
com a legislação dos Estados Unidos, com base:

(a) nos rendimentos médios da pessoa computados exclusivamente
sob a legislação dos Estados Unidos; e

(b) na razão entre a duração dos períodos de cobertura
computados para esta pessoa sob a legislação dos Estados Unidos
e a duração de um ciclo completo de cobertura segundo a
legislação dos Estados Unidos.

Os benefícios devidos sob a legislação dos Estados
Unidos serão baseados no pro rata do Montante Base de
Seguro.

4. O direito a benefícios dos Estados Unidos resultantes
do parágrafo 1 deste Artigo terminará com a aquisição de períodos
de cobertura sob a legislação dos Estados Unidos suficientes para
que se estabeleçam direitos a um benefício semelhante ou superior
sem a necessidade de se invocar a disposição do parágrafo 1 deste
Artigo.

Artigo 7
Benefícios Brasileiros

Os seguintes dispositivos serão aplicados ao Brasil:

1. Quando a legislação brasileira requer que certos
períodos de cobertura sejam completados para a aquisição, a
manutenção ou a recuperação do direito a benefícios de
aposentadoria por idade, pensão por morte ou aposentadoria por
invalidez, períodos de cobertura completados sob a legislação dos
Estados Unidos devem ser somados, quando necessário, aos
períodos de cobertura cumpridos sob a legislação brasileira, desde
que estes não se sobreponham com períodos de cobertura já
creditados de acordo com as leis brasileiras. Ao determinar o
direito a benefícios de acordo com este parágrafo, a Instituição
Competente brasileira deve creditar 3 (três) meses de cobertura
para cada trimestre de cobertura certificado pela Instituição
Competente dos Estados Unidos.

2. Quando não for possível determinar o momento em que
períodos de cobertura foram completados sob a legislação dos
Estados Unidos dentro de um ano específico, deve ser presumido
que tais períodos não coincidam com períodos de cobertura
completados sob a legislação brasileira. Tais períodos poderão ser
alocados a qualquer época do ano, de forma a preservar a opção
mais vantajosa para a pessoa.

3. Quando o direito a um benefício sob a legislação
brasileira é estabelecido de acordo com o parágrafo 1º deste
Artigo, a Instituição Competente do Brasil deve determinar o valor
da prestação teórica como se todos os períodos de cobertura
completados sob a legislação de ambos os Estados Contratantes
tivessem sido completados sob a legislação brasileira e deve
calcular o benefício a pagar pelo Brasil como proporção dos
períodos de cobertura completados exclusivamente sob a legislação
brasileira frente ao total de períodos de cobertura completados sob
a legislação de ambos os Estados Contratantes. O período total de

cobertura sob a legislação de ambos os Estados Contratantes a ser
considerado deve ser limitado ao período mínimo necessário para
o estabelecimento da elegibilidade ao benefício.

4. O valor da prestação teórica mencionado no parágrafo
3 deste Artigo não poderá, sob nenhuma circunstância, ser inferior
ao benefício mínimo garantido pela legislação do Brasil.

5. Quando uma pessoa for elegível a um benefício sob a
legislação do Brasil sem a aplicação do parágrafo 1 deste Artigo,
a Instituição Competente do Brasil determinará o valor do
benefício a ser pago com base exclusivamente nos períodos de
cobertura completados por aquela pessoa sob a legislação do
Brasil.

6. Caso uma pessoa não seja elegível para um benefício com
base nos períodos de cobertura completados sob a legislação de ambos
Estados Contratantes, totalizados conforme o parágrafo 1 deste Artigo,
a elegibilidade de tal pessoa para um benefício brasileiro será
determinada pela totalização desses períodos e dos períodos de
cobertura concluídos sob a legislação de um terceiro Estado, com o qual
o Brasil possua um Acordo Bilateral ou Multilateral de Previdência
Social em vigor.

Artigo 8
Disposição Comum sobre Benefícios

A Instituição Competente de um Estado Contratante levará
em consideração períodos de cobertura reconhecidos sob a
legislação do outro Estado Contratante somente se de acordo com
a legislação do primeiro Estado Contratante.

PARTE IV
Disposições Diversas

Artigo 9
Medidas Administrativas

As Autoridades Competentes de ambos os Estados Contratantes
deverão:

(a) concluir um Ajuste Administrativo e tomar todas as
medidas administrativas necessárias para a implementação deste
Acordo, bem como designar os organismos de ligação;

(b) informar reciprocamente quanto às medidas adotadas
para a aplicação deste Acordo; e

(c) informar reciprocamente, assim que possível, quaisquer
alterações em suas respectivas legislações que possam influenciar
a aplicação deste Acordo.

Artigo 10
Assistência Mútua

As Autoridades Competentes e as Instituições Competentes
dos Estados Contratantes, no âmbito de suas respectivas competências,
deverão auxiliar-se na implementação deste Acordo. Esta assistência
deverá ser gratuita, salvo exceções a serem acordadas em um Ajuste
Administrativo.

Artigo 11
Sigilo de Informações Compartilhadas

1. Salvo disposições diversas nas leis de um Estado
Contratante, dados pessoais transmitidos no âmbito deste Acordo
para um Estado Contratante pelo outro Estado Contratante devem
ser usados exclusivamente para os propósitos da implementação
deste Acordo e da legislação mencionada no Artigo 2 deste
Acordo. As leis nacionais de proteção da privacidade e
confidencialidade de dados pessoais do Estado Contratante receptor
e as disposições deste Acordo devem reger sua utilização.

2. As Autoridades Competentes dos Estados Contratantes
devem informar à outra quanto a todas as alterações em suas leis
nacionais de proteção da privacidade e confidencialidade de dados
pessoais que afetam a transmissão de dados pessoais.

3. Qualquer pessoa pode solicitar - e a Autoridade
Competente ou Instituição Competente que requer ou transmite
dados pessoais informar-lhe-á quando solicitado - o conteúdo, a
Autoridade Competente ou Instituição Competente receptoras e a
duração de uso de seus dados pessoais e o propósito e a
fundamentação legal pelos quais tais dados foram usados ou
requeridos.

4. As Autoridades Competentes ou Instituições
Competentes que transmitem dados pessoais devem adotar todas as
medidas razoáveis para assegurar que dados pessoais transmitidos
sejam precisos e limitem-se aos dados necessários para satisfazer
a demanda da Autoridade Competente ou Instituição Competente
receptora. De acordo com suas respectivas leis nacionais, a
Autoridade Competente ou Instituição Competente receptoras deve
corrigir ou descartar qualquer dado pessoal impreciso transmitido
e qualquer dado desnecessário para satisfazer a demanda da
Autoridade Competente ou da Instituição Competente receptora e
imediatamente notificar a outra Autoridade Competente ou
Instituição Competente de tal correção. Isto não deve restringir o
direito da pessoa em questão a requerer tal retificação diretamente
às Autoridades Competentes ou Instituições Competentes.
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