
 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

 
ANEXO V 

 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 46 DIRBEN/INSS, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL 

 
1.  Dados do Segurado (EXTRAÍDOS DO SISTEMA) 
 
2. Análise da Autodeclaração, confrontada com as bases governamentais: 
 

 
O que observar*: 

 
1) A ocupação desenvolvida permite o enquadramento como segurado especial? 

 
2) A localização da propriedade rural é no mesmo município ou em município contíguo ao do endereço residencial 

declarado? 
 

3) O imóvel rural possui até 4 Módulos Fiscais?  
 

4) Se pescador que utilize embarcação, a arqueação bruta é igual ou menor que 20 (vinte)? 
 

5) Se houve outorga, foi respeitado o limite de outorga de até 50% da área da propriedade e esta em sua área total não 
excede 4 Módulos Fiscais? 

 
6) Foi constatado que o titular não é outorgante de arrendamento? 

 
7) Foi respeitado o limite da razão de 120 dias dentro do ano civil para contratação empregado ou prestador de serviço 

eventual? 
 

8) Se participa ou participou de sociedade empresarial ou de sociedade simples, a empresa é considerada microempresa 
nos termos da Lei Complementar 123/2006, é de objeto agrícola, agroindustrial ou agroturístico, composta apenas de 
segurados de igual natureza e sediada no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles 
desenvolvam suas atividades? 

 
9) Se utilizou a propriedade para turismo, foi respeitado o limite de 120 dias de hospedagem por ano? 

 
10) Se exerceu atividade remunerada por período superior a 120 dias dentro do exercício, houve comprovação do retorno? 

 
11) Se houve recebimento de benefício em categoria diferente de segurado especial, este é inferior ao salário mínimo? 

 
12) Se houve beneficiamento/industrialização artesanal, foi sem incidência de IPI? 

 
13) Se possui benefício de previdência complementar, o plano de previdência complementar é em razão da condição de 

produtor rural? 
 

14) Se participa de cooperativa, a cooperativa é de natureza rural? 
 

15) Se exerceu mandato de dirigente sindical, a entidade é de categoria de trabalhador rural? 
 

16) Se exerceu mandato de vereador, o exercício foi no município em que desenvolvia a atividade rural? 
 

17) Se auferiu rendimento mensal decorrente de atividade artística, o rendimento foi de até um salário-mínimo? 
 

18) Se houve atividade artesanal com renda mensal superior ao salário-mínimo, a matéria-prima foi produzida pelo 
respectivo grupo familiar? 

 
 

* Descaracteriza a condição de segurado especial se houver resposta negativa para qualquer uma das questões. 
 


