CEI PARA O SEGURADO ESPECIAL:

In 971 DE 13.11.2009.

Art. 17. Considera-se:
I - cadastro, o banco de dados contendo as informações de identificação dos
sujeitos passivos na Previdência Social;
II - matrícula, a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência
Social, podendo ser o número do:
a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para empresas e equiparados
a ele obrigados; ou
b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para equiparados à empresa
desobrigados da inscrição no CNPJ, obra de construção civil, produtor rural
contribuinte individual, segurado especial, consórcio de produtores rurais, titular
de cartório, adquirente de produção rural e empregador doméstico, nos termos
do art. 19;
III - inscrição de segurado, o Número de Identificação do Trabalhador (NIT)
perante a Previdência Social.
Parágrafo único. A inscrição a que se refere o inciso III é disciplinada por ato do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
COMO FAZ O CEI:
Art. 22. A inclusão no CEI será efetuada da seguinte forma:
I - verbalmente, pelo sujeito passivo, no Centro de Atendimento ao Contribuinte
(CAC) ou na Agência da Receita Federal do Brasil (ARF), independente da
jurisdição, exceto o disposto nos arts. 28 e 36;
II - no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>;
III - de ofício, por servidor da RFB.

COMO FAZER ALGUAMA ALTERAÇÃO:

Art. 23. As alterações no CEI serão efetuadas da seguinte forma:
I - por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
após o seu cadastramento;
II - nas ARF ou nos CAC, mediante documentação; e
III - de ofício.
§ 1º É de responsabilidade do sujeito passivo prestar informações sobre
alterações cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência.
POR PROPRIEDADE:
Art. 32. Deverá ser emitida matrícula para cada propriedade rural de um
mesmo produtor rural, ainda que situadas no âmbito do mesmo Município.
Parágrafo único. O escritório administrativo de empregador rural pessoa física,
que presta serviços somente à propriedade rural do empregador, deverá utilizar
a mesma matrícula da propriedade rural para registrar os empregados
administrativos, não se atribuindo a ele nova matrícula.
ARRENDATÁRIO, PARCEIRO, COMODATÁRIO:
Art. 33. Deverá ser atribuída uma matrícula para cada contrato com produtor
rural, parceiro, meeiro, arrendatário ou comodatário, independente da matrícula
do proprietário.

Da Matrícula de Estabelecimento Rural de Segurado Especial
Art. 37. O segurado especial responsável pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a comercialização de sua produção deverá providenciar a
matrícula da propriedade rural no CEI.
Art. 38. Na hipótese de segurados especiais explorarem em conjunto, uma
única propriedade rural, partilhando os riscos e a produção, será atribuída
apenas uma matrícula em nome do produtor indicado na inscrição estadual,
seguido da expressão "e outros".
Parágrafo único. Deverão ser cadastrados como corresponsáveis todos os
produtores rurais que explorem a propriedade.
Art. 39. Ocorrendo a venda da propriedade rural deverá ser observado o
disposto no art. 35.

Do Encerramento de Matrícula do Cadastro Específico do INSS
Art. 40. O encerramento de atividade de empresa e dos equiparados poderá
ser requerido por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, na ARF ou no CAC competente e será
efetivado após os procedimentos relativos à confirmação da regularidade de
sua situação.
Parágrafo único. Requerido o encerramento de atividade de estabelecimento
filial, este será comandado no sistema informatizado da RFB, pela unidade
competente, da jurisdição do estabelecimento matriz da empresa,
independentemente de prévia fiscalização e após a análise da documentação
comprobatória.
Art. 41. O encerramento de matrícula de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será feito pela unidade da RFB competente
jurisdicionante da localidade da obra, após a quitação do Aviso para
Regularização de Obra (ARO), e o de responsabilidade de pessoa jurídica será
feito mediante procedimento fiscal.
Art. 42. Ocorrendo matrícula indevida, deverá ser providenciado seu
cancelamento na ARF ou no CAC jurisdicionante da localidade da obra de
responsabilidade de pessoa física ou do estabelecimento matriz da pessoa
jurídica responsável pela obra, mediante requerimento do interessado
justificando o motivo e com apresentação de documentação que comprove
suas alegações.
Parágrafo único. A matrícula em cuja conta corrente constem recolhimentos ou
para a qual foi entregue Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informação
de fatos geradores de contribuições, poderá ser cancelada pela unidade da
RFB competente somente após verificação pela fiscalização.
Da Inscrição de Segurado Contribuinte Individual, de Empregado
Doméstico, de Segurado Especial e de Facultativo
Art. 43. A inscrição dos segurados contribuinte individual, empregado
doméstico, segurado especial e facultativo, será feita uma única vez, perante o
INSS, observadas as normas por este estabelecidas, e o NIT a eles atribuído
deverá ser utilizado para o recolhimento de suas contribuições.
Do Encerramento da Atividade de Segurado Contribuinte Individual, de
Empregado Doméstico e de Segurado Especial
Art. 44. Após a cessação da atividade, o segurado contribuinte individual,
empregado doméstico ou segurado especial, deverá solicitar a suspensão da
sua inscrição no RGPS, perante o INSS, observadas as normas por este
estabelecidas.

DA CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
FATO GERADOR:
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês
em que ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art.
166;
Da Base de Cálculo das Contribuições do Produtor Rural
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor
rural é:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e
dos subprodutos e resíduos, se houver;
II - o valor do arremate da produção rural;
III - o preço de mercado da produção rural dada em pagamento, permuta,
ressarcimento ou em compensação, entendendo-se por:
a) preço de mercado, a cotação do produto rural no dia e na localidade em que
ocorrer o fato gerador;
b) preço a fixar, aquele que é definido posteriormente à comercialização da
produção rural, sendo que a contribuição será devida nas competências e nas
proporções dos pagamentos;
c) preço de pauta, o valor comercial mínimo fixado pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios para fins tributários.
§ 1º Considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural
pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou consumidor,
pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de consignatário,
podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação em
pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de
preço.
§ 2º Na hipótese da documentação não indicar o valor da produção dada em
pagamento, em ressarcimento ou em compensação, tomar-se-á como base de
cálculo das contribuições o valor da obrigação quitada.
Art. 172. Integra também a receita bruta de que trata o inciso I do art. 171,
além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos
produtos a que se refere o § 1º do art. 171, a receita proveniente:
I - da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou
meação de parte do imóvel rural;

II - da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 8º
do art. 10;
III - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos
comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de
entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem,
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de
visitação e serviços especiais;
IV - do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver
sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e
V - de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 8º do art. 10.
Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribuições Incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento:
I - do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial, quando
comercializarem a produção diretamente com:
a) adquirente domiciliado no exterior (exportação), observado o disposto no art.
170;
b) consumidor pessoa física, no varejo;
c) outro produtor rural pessoa física;
d) outro segurado especial;
II - do produtor rural pessoa jurídica, quando comercializar a própria produção
rural;
III - da agroindústria, exceto a sociedade cooperativa e a agroindústria de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, quando comercializar
a produção própria ou a produção própria e a adquirida de terceiros,
industrializada ou não, a partir de 1º de novembro de 2001;
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor rural, pessoa física, e do segurado especial;
V - dos órgãos públicos da administração direta, das autarquias e das
fundações de direito público que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial, quando adquirirem a produção
rural, ainda que para consumo, ou comercializarem a recebida em
consignação, diretamente dessas pessoas ou por intermediário pessoa física;

VI - da pessoa física adquirente não-produtora rural, na condição de subrogada no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física e do
segurado especial, quando adquirir produção para venda no varejo, a
consumidor pessoa física.
§ 1º O produtor rural pessoa física e o segurado especial também serão
responsáveis pelo recolhimento da contribuição, quando venderem a
destinatário incerto ou quando não comprovarem, formalmente, o destino da
produção.
§ 2º A comprovação do destino da produção deve ser feita pelo produtor rural
pessoa física ou pelo segurado especial que comercialize com:
I - pessoa jurídica, mediante a apresentação de via da nota fiscal de entrada
emitida pelo adquirente ou de nota fiscal emitida pelo produtor rural ou pela
repartição fazendária;
II - outra pessoa física ou com outro segurado especial, mediante a
apresentação de via da nota fiscal emitida pelo produtor rural ou pela repartição
fazendária.
§ 3º A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
deverá exigir do produtor rural pessoa jurídica a comprovação de sua inscrição
no CNPJ.
§ 4º A falta de comprovação da inscrição de que trata o § 3º acarreta a
presunção de que a empresa adquirente, consumidora, consignatária ou a
cooperativa tenha comercializado a produção com produtor rural pessoa física
ou com segurado especial, ficando a adquirente, consumidora, consignatária
ou cooperativa sub-rogadas na respectiva obrigação, conforme disposto no
inciso IV do caput, cabendo-lhe o ônus da prova em contrário.
§ 5º A responsabilidade da empresa adquirente, consumidora ou consignatária
ou da cooperativa prevalece quando a comercialização envolver produção rural
de pessoa física ou de segurado especial, qualquer que seja a quantidade,
independentemente de ter sido realizada diretamente com o produtor ou com o
intermediário, pessoa física, exceto no caso previsto no inciso I do caput.
§ 6º A entidade beneficente de assistência social, ainda que isenta das
contribuições patronais, na condição de adquirente, consumidora ou de
consignatária, sub-roga-se nas obrigações do produtor rural pessoa física e do
segurado especial.
§ 7º O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá
feito, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.

§ 8º Observadas as responsabilidades definidas neste artigo, o recolhimento
das contribuições incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção deverá ser efetuado nos prazos previstos no art. 80.
§ 9º A sub-rogação referida nos incisos IV a VI do caput, até 13 de outubro de
1996, estendia-se também às operações de aquisição, inclusive para fins de
consumo, e de comercialização de produtos recebidos em consignação,
realizadas com produtor rural pessoa jurídica.
§ 10. Sem prejuízo do disposto no inciso I do caput, o produtor rural pessoa
física e o segurado especial são obrigados a recolher, diretamente, a
contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente:
I - da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima
produzida pelo respectivo grupo familiar;
II - de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística,
observado o disposto nos incisos VII e VIII do § 8º do art. 10; e
III - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos
comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de
entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem,
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de
visitação e serviços especiais.
Art. 190. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional são obrigadas a
arrecadar e recolher, mediante desconto ou retenção, as contribuições devidas:
I - pelo segurado empregado, podendo deduzir, no ato do recolhimento, os
valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade;
II - pelo contribuinte individual, a partir de abril de 2003, na forma dos arts. 65 a
70;
III - pelo segurado, destinadas ao Sest e ao Senat, no caso de contratação de
contribuinte individual transportador rodoviário autônomo;
IV - pelo produtor rural pessoa física ou pelo segurado especial, incidentes
sobre o valor bruto da comercialização de produto rural, na condição de subrogadas;
V - pela associação desportiva, incidente sobre a receita bruta decorrente de
contrato de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de
publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos,
quando forem as patrocinadoras; e
VI - pela empresa contratada, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, na forma dos arts. 112 e 145.

GPS:

Art. 395. As contribuições sociais administradas pela RFB, destinadas à
Previdência Social e as destinadas às outras entidades ou fundos deverão ser
recolhidas por meio de Guia da Previdência Social (GPS).
Do Valor Mínimo para Recolhimento
Art. 398. É vedado o recolhimento, em documento de arrecadação, de valor
inferior ao mínimo estabelecido em ato da RFB.
§ 1º Se o valor a recolher na competência for inferior ao valor mínimo
estabelecido pela RFB para recolhimento em documento de arrecadação, este
deverá ser adicionado ao devido na competência seguinte e assim
sucessivamente, até atingir o valor mínimo permitido para recolhimento,
observado o seguinte:
I - ficam sujeitos aos acréscimos legais, os valores não recolhidos a partir da
competência em que for alcançado o valor mínimo;
II - o valor acumulado deverá ser recolhido em documento de arrecadação com
código de recolhimento da mesma natureza;
III - não havendo, na competência em que foi atingido o valor mínimo, outro
recolhimento sob o mesmo código de pagamento, o valor acumulado poderá
ser adicionado a recolhimento a ser efetuado em documento de arrecadação
com código de pagamento diverso.

GFIP: obrigação acessória

Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados
a:
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais
a cargo da empresa, as contribuições sociais previdenciárias
descontadas dos segurados, as decorrentes de sub-rogação, as
retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos §§ 5º, 6º e 8º e
ressalvado o disposto no § 7º;

VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por
tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos
geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e
outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;
IX - matricular-se no CEI, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
do início de suas atividades, quando não inscrita no CNPJ;
2 - QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados a empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS,
conforme estabelece a Lei nº 8.036, de 11/05/1990, e legislação posterior, bem
como à prestação de informações à Previdência Social, conforme disposto na
Lei nº 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores.
Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a informação de
todos os dados cadastrais e financeiros para a Previdência Social e para o
FGTS.
É facultado ao empregador doméstico recolher FGTS para o seu empregado.
No entanto, ao decidir fazê-lo, não poderá interromper o recolhimento, salvo se
houver rescisão contratual.
Caso não haja o recolhimento para o FGTS, o empregador doméstico fica
dispensado da entrega da GFIP/SEFIP apenas com informações declaratórias.
A prestação das informações, a transmissão do arquivo SEFIPCR.SFP, bem
como os recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do
empregador/contribuinte.

MANUAL GFIP/SEFIP ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Atualização: 12/2006

3 - QUEM NÃO DEVE RECOLHER E INFORMAR
a. segurado especial (inc. VII, art. 12 da Lei n° 8.212/91);

b. contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço;
c. órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados a
regimes trabalhista e previdenciário próprios;
d. segurado facultativo.

Da multa
Art. 476. Por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212, de
1991, fica o responsável sujeito à multa variável, conforme a gravidade da
infração, aplicada, observado o disposto nos §§ 9º e 10, da seguinte forma:
...
§ 12. O contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às multas por descumprimento da
obrigação acessória, aplicadas na forma do art. 476.
§ 17. A falta de entrega da GFIP na forma, prazo e condições estabelecidos
pela RFB, impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal
perante a Fazenda Nacional.
II - a partir da competência dezembro de 2008, fica o responsável sujeito a
multa variável aplicada da seguinte forma:
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta
de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 7º.
§ 1º A multa de que trata a alínea "a" do inciso I do caput sofrerá acréscimo de
5% (cinco por cento) por mês calendário ou fração, a partir do mês seguinte
àquele em que a GFIP ou GRFP deveria ter sido entregue, até a data da
lavratura do Auto de Infração ou até a data da entrega da GFIP, no caso
previsto no inciso I do § 5º do art. 463.
§ 2º Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a", e de apuração
do limite previsto nas alíneas "b" e "c", todas do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou
seja, todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP.
§ 3º A contribuição não declarada a que se refere a alínea "a" do inciso I do
caput corresponde à diferença entre o valor das contribuições sociais
previdenciárias devidas e o valor das contribuições declaradas na GFIP, sendo

que no cálculo do valor da multa a ser aplicada não serão consideradas as
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
§ 4º O valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição previsto
na alínea "b" do inciso I do caput refere-se à:
I - pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo
de isenção das contribuições sociais; ou
II - empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos
geradores tenham sido substituídas por outras.
§ 5º Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do
caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
fixado para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de
Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6º As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7º, serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.
§ 7º A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 8º Na hipótese da alínea "c" do inciso I do caput:
I - cada campo, por competência, considera-se uma ocorrência,
independentemente do número de GFIP ou GRFP entregues nessa
competência; e
II - o descumprimento das demais obrigações em relação à GFIP, previstas no
Manual da GFIP, não será considerado por competência, configurando ato ou
omissão contrária ao Manual como uma única infração.
§ 9º Nos lançamentos fiscais relativos a fatos geradores ocorridos até
novembro de 2008, por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei nº
8.212, de 1991, nos casos de não-apresentação da GFIP ou de sua
apresentação com incorreções ou omissões, devem ser comparadas as
penalidades previstas nos incisos I e II do caput para aplicação da multa mais

benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei nº 5.172, de
1966 (CTN).
§ 10. A comparação de que trata o § 9º não será feita no caso de entrega da
GFIP com atraso, por se tratar de conduta para a qual não havia antes
penalidade prevista.
Art. 477. Por infração aos incisos I e II do art. 6º, ao art. 10 e ao art. 12 da Lei
nº 8.870, de 1994, fica o responsável sujeito à multa aplicada de acordo com
os valores fixados no art. 287 do RPS, atualizados periodicamente mediante
Portaria Ministerial, observado o disposto no inciso I do art. 474.
Art. 478. Por infração ao art. 7º da Lei nº 9.719, de 1998, fica o OGMO sujeito
à multa aplicada de acordo com os valores fixados no art. 288 do RPS,
atualizados periodicamente mediante Portaria Ministerial.
Art. 479. O valor-base da multa aplicada por infração a dispositivo da
legislação previdenciária deverá ser o vigente na data da lavratura do Auto de
Infração ou da Notificação de Lançamento, observados os critérios de sua
gradação nos termos do art. 292 do RPS, se for o caso.
Art. 480. O limite máximo da multa é por ocorrência nas hipóteses previstas
nos arts. 473 e 474 e por competência na hipótese prevista no § 8º do art. 476.
Art. 481. Os valores mínimo e máximo da multa previstos nesta Subseção são
estabelecidos periodicamente mediante Portaria Interministerial.

Art. 484. Na ausência de agravantes, as multas serão aplicadas nos valores
mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3º do art. 283 e nos arts. 286 e
288 do RPS, conforme o caso.

