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Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurados obrigatórios: 

Art. 11 da Lei nº 8.213/91 

Art. 12 da Lei nº 8.212/91 

Art. 9º do Decreto nº 3.048/99 

5 (cinco) categorias de segurados obrigatórios 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurados obrigatórios:  5 categorias 

Empregado; 

Empregado doméstico; 

Contribuintes individual; 

Trabalhador avulso; 

Segurado especial. 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

Art. 11, V, da Lei nº 8.213/91 

Art. 12, V, da Lei nº 8.212/91 

Art. 9º, V, do Decreto nº 3.048/99 

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

 

Categoria criada pela Lei nº 9.876/99 
 

Englobou três categorias até então existentes: 

empresários, autônomos  e equiparados à autônomo. 

Regulamentação pelo Decreto nº 3.265/99, alterando o 

Decreto nº 3.048/99 

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 
permanente ou temporário, em área, contínua ou 
descontínua, superior a quatro módulos fiscais; ou, 
quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais 
ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de 
empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda 
nas hipóteses dos §§ 8o e 23 deste artigo; 

Produtor rural pessoa física - PRPF 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por 
intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua; 

Garimpeiro 

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de 

instituto de vida consagrada, de congregação ou de 

ordem religiosa; 

Atividade graciosa (sem vínculo) 

Manutenção pela entidade religiosa (segurado 

obrigatório) 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 

organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro 

efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo 

quando coberto por regime próprio de previdência social; 

Trabalho para o organismo oficial 

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

e) o titular de firma individual urbana ou rural; 

É a pessoa jurídica pertencente a uma só pessoa física, a 

qual assume todo o risco, recebe os lucros ou sofre os 

prejuízos decorrentes de sua atividade.  

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

f) o diretor não empregado e o membro de conselho de 

administração na sociedade anônima;  

 

Diretor não empregado é aquele que, participando ou não 
do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por 
assembleia geral dos acionistas, para cargo de direção 
das sociedades anônimas, não mantendo as 
características inerentes à relação de emprego. 

 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de 

capital e indústria; 

Nome coletivo - os sócios respondem pelas dívidas de forma ilimitada. 

Capital e indústria - é constituída por duas ou mais pessoas, sendo um 

ou mais sócios os que contribuem com dinheiro, bens e ou direitos 

para a formação do patrimônio, e outro ou outros sócios, com seu 

trabalho ou aptidão técnica. 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam 

remuneração decorrente de seu trabalho e o 

administrador não empregado na sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, urbana ou rural; 

Sócios que recebem pró-labora pela atividade na 

empresa 

 



Segurados Obrigatórios - Contribuinte individual 

Segurado Contribuinte individual: 

i) o associado eleito para cargo de direção em 

cooperativa, associação ou entidade de qualquer 

natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 

administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, desde que recebam remuneração; 

Atividade sem vínculo empregatício 

 


