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DECLARAÇÃO DE (NÃO) ACÚMULO DE BENEFÍCIO 
 

Nome: ___________________________________________________________________ 
CPF: _________________________________ RG: _______________________________ 

Declaro, sob pena prevista no Art. 299* do Código Penal Brasileiro, e em atendimento ao 
disposto nos §§1º e 2º do art.24 da EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, que: 

1- RECEBO pensão por morte neste ou em outro regime previdenciário: 
(   ) não (   ) sim – Qual? ______________________________________________________ 

2- RECEBO pensão decorrente de atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal: 
(   ) não (   ) sim – Qual? ______________________________________________________ 

3-RECEBO outra aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência 
Social (INSS) ou de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): 
(   ) não (   ) sim – Qual? ______________________________________________________ 

4-RECEBO proventos de inatividade decorrentes de atividades militares de que tratam os 
arts. 42 e 142 da Constituição Federal: 
(   ) não (   ) sim – Qual? ______________________________________________________ 

5-Estar REQUERENDO/SOLICITANDO benefício em outro regime previdenciário? 
(   ) não (   ) sim – Qual? ______________________________________________________ 

Caso recebe ou solicitou quaisquer dos benefícios acima especificados é necessária 
à juntada de documentação comprobatória (contracheque ou comprovante de 
rendimento anual e número do processo/requerimento). 

Declaro, ainda estar ciente que caso haja acumulação de benefício previdenciário acima 
especificados, no momento oportuno, haverá a escolha do valor integral do benefício mais 
vantajoso e de uma parte do (s) outros (s) benefícios, de acordo com o art.24 da EC nº 
103/2019. 

*O artigo 299 do Código Penal Brasileiro prevê uma pena de reclusão de 1(um) a 3(três) 
anos para todo aquele que, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
judicialmente relevante.  

São Gonçalo, ____ de _________ de 20___ 
 

____________________________________ 
Assinatura do Requerente 


