
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
DO SEGURADO ESPECIAL 

 

O segurado especial, pescador artesanal, faz o recolhimento da Contribuição 
Previdenciária quando comercializa o pescado: 

1 – Vende diretamente para pessoa física no varejo. 

Nesse caso o pescador recolhe 2,3% sobre o valor comercializado, distribuídos 
da seguinte forma: 

I – 2% sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua 
produção; 

II – 0,1% sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua 
produção, para financiamento das prestações por acidente de trabalho; 

III – 0,2% sobre o valor da receita bruta para o SENAR. 

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

 

Dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências. 

 

........................................................................................................................................... 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 

que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição 

de:               (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). 

........................................................................................................................................... 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e               (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008). 

................................................................................................................................................. 

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a 

recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 

operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações 

terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma 

estabelecida em regulamento;                  (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 

2009).         (Produção de efeitos). 

IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas 

nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e do segurado 

especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as 

operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com 
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intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em 

regulamento;                  (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

X - a pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado especial são 
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no prazo estabelecido no 
inciso III deste artigo, caso comercializem a sua produção:                  (Inciso alterado e alíneas 
acrescentadas pela Lei 9.528, de 10.12.97) 

a) no exterior;   

b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;   

c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12;   

d) ao segurado especial;   

2 – Vende para empresa ou intermediário. 

Nesse caso a responsabilidade pelo desconto e recolhimento da contribuição à 
Previdência Social (INSS) é da empresa ou intermediário que comprou a 
produção, sendo emitida a contranota, constando, além do registro da 
operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. 

 

DECRETO N
o
 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. 

 Aprova o Regulamento da Previdência Social, 
e dá outras providências. 

............................................................................................................................................ 

Art. 225. A empresa é também obrigada a: 

......................................................................................................................................................... 

§ 24.  A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica 
obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, 
onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição 
previdenciária. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 

3 – Recolhimento facultativo do segurado especial 

Além do recolhimento obrigatório, o segurado especial poderá recolher facultativamente. Nesse 

caso deverá recolher a alíquota de 20% sobre o valor por ele declarado, observando o valor do 

salário mínimo e o limite máximo do salário de contribuição (R$ 937,00 até R$ 5.531,31). 

Importante: o recolhimento facultativo do segurado especial não é válido para fins de Seguro 

Desemprego da Pesca Artesanal. 

LEGISLAÇÃO: Lei 8.212/1991; Lei 9528/1997; Decreto 3048/1999; Instrução Normativa RFB 

971/2009 
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