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SEGURADO ESPECIAL 
 

• O segurado especial vai exercer, individualmente ou em regime de economia familiar, 

atividade agropecuária, pesqueira, extrativista vegetal ou de seringueiro, conforme tabela 

abaixo.  

• O segurado especial não precisa ser proprietário do imóvel rural onde exerce suas 

atividades. Pode ser meeiro, parceiro, arrendatário rural, usufrutuário, comodatário, etc. Não 

precisa, também, morar no imóvel rural. Ele pode residir em aglomerado urbano próximo ao 

imóvel rural. 

• Veja a tabela abaixo: 

•  

ENQUADRAMENTO COMO SEGURADO ESPECIAL 

CONDIÇÃO 
ATIVIDADE 

EXPLORADA 

LIMITAÇÃO DA 

ÁREA 

EXPLORADA 

EXTENSÃO DO 

ENQUADRAMENTO 

Produtor que 

seja: 

proprietário, 

usufrutuário, 

possuidor, 

assentado, 

parceiro, 

meeiro, 

outorgados, 

comodatário ou 

arrendatário 

rurais. 

Agropecuária 

Até quatro módulos 

fiscais, 

independentemente 

da região do país. 

Ao cônjuge ou 

companheiro, bem como 

filho maior de 16 anos de 

idade ou a este equiparado, 

do segurado enquadrado 

nas situações mencionadas 

anteriormente que, 

comprovadamente, tenham 

participação ativa nas 

atividades rurais ou 

pesqueiras artesanais, 

respectivamente, do grupo 

familiar
1
.  

Seringueiro ou 

extrativista vegetal, 

que exerça suas 

atividades nos 

termos da Lei nº 

9.985, de 18 de julho 

de 2000, e faça 

dessas atividades o 

principal meio de 

vida. 

Sem limitação de 

área. 

 

Pescador 

artesanal ou 

assemelhado. 

Que faça da pesca 

profissão habitual ou 

principal meio de 

vida. Pode utilizar 

embarcação de 

pequeno porte com 

arqueação bruta 

igual ou inferior a 

20
2
. 

Sem limitação de 

área. 

 

• O pescador artesanal é aquela pessoa física que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida desde que: 

- não utilize embarcação ou; 

                                                                    
1 Alteração trazida pelo Decreto nº 8.499/2015. 
2 Art. 2º, inciso I, Decreto nº 8.425/2015. 
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- utilize embarcação de pequeno porte (com arqueação bruta igual ou menor a 20). 

• Assemelha-se ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, 

exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em 

embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. 

• O segurado especial poderá contratar empregados ou contribuintes individuais no período 

de até 120 pessoas/dia/ano, não podendo ter empregados permanentes.  Esse período não 

precisa ser em épocas de safra e não será computado nesse prazo de até 120 dias o 

período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Caso o limite 

legal seja superado, o segurado especial deixará de ser assim considerado e será qualificado 

como contribuinte individual. 

• O segurado especial poderá exercer certas atividades sem que, com isso, perca a condição 

de especial. Veja a tabela abaixo: 

ATIVIDADE 

PERMITIDA 
CONDIÇÕES 

Outorga de imóvel 

rural 

 

• Por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de 

até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 

módulos fiscais; 

• desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a 

respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 

familiar. 

 

Turismo, inclusive 

hospedagem rústica 

 

• Na propriedade rural; 

• por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano. 

 

Participação em plano 

de previdência 

complementar 

 

• Instituído por entidade classista a que seja associado; 

• em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar. 

 

Programa assistencial 

oficial de governo 

• Ser beneficiário; ou 

• fazer parte de grupo familiar em que algum componente seja 

beneficiário. 

 

Beneficiamento ou 

industrialização 

artesanal 

 

• Utilizado pelo próprio grupo familiar, na exploração da 

atividade; 

• considera-se processo de beneficiamento ou industrialização 

artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, 

pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto 

Sobre Produtos Industrializados – IPI. 
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Associação 

 

• Em cooperativa agropecuária ou de crédito rural
3
. 

 

Sociedade empresária, 

sociedade simples, 

como empresário 

individual ou como 

titular de empresa 

individual de 

responsabilidade 

limitada, considerada 

microempresa. 

 • o objeto da sociedade deve ser agrícola, agroindustrial ou 

agroturístico; 

 • o segurado deve manter o exercício de sua atividade rural como  

segurado especial; 

 • a pessoa jurídica deve ser composta apenas de segurados de igual  

natureza  (especiais) e sediar-se no mesmo município ou em 

município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas 

atividades. 

 - efeitos a partir de 2014. 

Atividade sujeita à 

incidência de IPI 

sobre os produtos das 

atividades 

desenvolvidas. 

 • desde que seja a atividade desenvolvida nos moldes das 

sociedades descritas na coluna acima.  

- efeitos a partir de 2014. 

 

• O segurado especial poderá ter rendimentos, conforme tabela abaixo, que não o 

desqualificam como especial: 

Outras fontes 

de 

rendimento 

permitidas ao 

segurado 

especial. 

 

• benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; 

• exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais; 

• exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

• atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e 

• atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

 

• O segurado especial poderá ter sua inscrição no RGPS, post mortem. 

                                                                    
3 Alteração trazida pela Lei nº, 13.183/2015. 
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http://www.editorajuspodivm.com.br/produtos/adriana-menezes/direito-
previdenciario---questoes-comentadas-cespe-conforme-lei-131832015-
de-041115/1823 


