
VOCÊ SABIA
* No ano de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União - DODF nº 43, de 03/10/2017, a 
Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017, que estabeleceu as diretrizes de 
reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - 
RPPS/DF.
A reforma da Previdência estadual modificou a segregação de massas existentes no âmbito 
do DF, criou um Fundo de Solvência (denominado Fundo Solidário Garantidor) e institui a 
Previdência Complementar no DF.
Em relação à segregação de massas, a Lei aprovada, ao reunir todos os atuais servidores 
em um mesmo fundo previdenciário, importou em um significativo aumento da base contribu-
tiva do fundo financeira, financiado por meio de repartição simples. Com essa alteração, 
houve, de plano, uma redução do déficit desse fundo em cerca de 800 milhões de reais.
Adicionalmente a isso, foi criado um fundo solidário de solvência, responsável por rentabili-
zar e monetizar os ativos previdenciários do DF. Esse fundo possui patrimônio atual da 
ordem de 5,4 bilhões composto por 3,6 bilhões em recursos financeiros, 1,3 bilhões em 
imóveis e 500 milhões de reais em ações do BRB.

* A LC 932/2017 prevê a instituição da previdência complementar apenas para os novos 
servidores admitidos após sua criação. Os atuais servidores ficarão vinculados ao Fundo 
Financeiro. Os futuros servidores passarão a contribuir para o Fundo Capitalizado e se 
aposentarão com o limite do teto do INSS. Para aumentar seu benefício, o servidor passará 
a contribuir para o regime complementar, onde cada real investido pelo futuro servidor, o 
Estado investe paritariamente um real em um regime de contas individuais que se capitaliza 
no tempo. 

* Em primeiro lugar é importante repetir que não houve empréstimo de recursos do Iprev/DF 
ao GDF. As operações ocorreram antes da LC 932/2017 e foram uma forma de um dos 
fundos do Regime Previdenciário do DF socorrer o outro fundo, para evitar parcelamento de 
proventos de aposentadoria e pensões. 
Como já dissemos, essas retiradas, por terem sido limitadas apenas ao superávit existente 
à época do plano capitalizado, ou seja, recursos que atuarialmente não seriam necessários 
para o pagamento dos benefícios atuais e futuros, e ter sido prevista a sua recomposição 
com outros ativos, em nada atrapalham na solidez e liquidez do fundo capitalizado no longo 
prazo. 
A existência de déficit no Iprev/DF acontece em relação ao Fundo Financeiro. Nesse fundo, 
o déficit anual é causado pelo fato de que cada vez há mais servidores se aposentando, 
enquanto os novos servidores ingressarão apenas no Fundo Capitalizado, após a criação da 
Previdência Complementar do DF.
Nesse fundo deficitário, a relação entre ativos/inativos é de apenas 1,5 ativos para cada 
aposentado. Para o sistema estar em equilíbrio seria necessário uma proporção de 1 
aposentado para cada 3,3 ativos.

* A aplicação dos recursos fica a cargo da Diretoria de Investimentos – DIRIN, que atende às 
disposições constantes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2017, 
Política Anual de Investimentos  aprovada pelo Conselho de Administração – CONAD, 

deliberações do Comitê de Investimento e Análise de Risco – CIAR  e demais normas  em 
vigor.
As aplicações são efetuadas em fundos de investimentos previamente credenciados por 
meio de editais de credenciamento.
Os recursos do Fundo Solidário Garantidor são aplicados de forma apartada por fundo:   
Financeiro e Solidário Garantidor.  Em função da necessidade de elevados níveis de liquidez 
os recursos do Fundo Financeiro são aplicados exclusivamente em ativos de curto prazo. 
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     O Iprev/DF é uma autarquia que possui atribuições de ser o órgão Gestor 
Único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. O Instituto 
tem como atribuições principais a captação e a captalização dos recursos 
necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e 
futurosdos segurados e dependentes, bem como fazer a gestão da concessão, 
manutenção, revisão e pagamentos destes benefícios.

       No desempenho de suas missões institucionais, o Iprev/DF busca priorizar a 
prestação de um serviço público eficiente e eficaz prezando pela sua credibilida-
de, sustentabilidade e excelência no atendimento de seus benefíciários. 

      Dentro da busca constante de transparência e atendimento de qualidade, a 
Autarquia elaborou a presente Carta de Serviços ao cidadão, na qual apresenta 
uma lista sintética com informações relevantes sobre o órgão e os serviços que 
presta.

SERVIÇOS:

OUVIDORIA
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você 
pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos.
CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO:
Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUVDF ou ainda ser 
atendido presencialmente na Ouvidoria-Geral.
•Site:  Acesse o Sistema OUV-DF - https://www.ouv.df.gov.br
•Presencial – Ouvidoria do Iprev/DF
De segunda a sexta de 8h às 12h e de 14h às 18h
Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Ed. Parque Cidade Corporate, Asa 
Sul - Brasília – DF / CEP: 70.308-200

PROTOCOLO
Qualquer pessoa física ou jurídica que necessite enviar documentos de caráter 
não sigiloso ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
Atendimento:
Horário: 08h às 12h  e  14h às 18h 
Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate, 
Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200

HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  (CTC)
Trata-se de Certidão emitida para ex-sevidor do GDF com a finalidade de 
aproveitamento do tempo de contribuição para fins de aposentadoria no Ente 
federativo que o ex-servidor estiver vinculado.
Secretaria ou Órgão: O Ex-servidor deverá comparecer a Secretaria ou órgão em 
que estava lotado e solicitar por meio de requerimento, sua Certidão de Tempo 
de Contribuição (CTC). A Secretaria/Órgão deverá anexar ao requerimento a 
ficha funcional do ex-servidor. A Secretaria/Órgão procederá o encaminhamento 
do requerimento e da CTC ao Iprev/DF, em três vias, por intermédio de expedien-
te (ofício), devidamente assinadas pelos responsáveis em promover o levanta-
mento das informações no setorial, com vistas à análise e homologação pelo 
Iprev/DF. Conferência e análise pela Gerência de Cadastro e Certidões/Iprev. Em 
caso de não haver qualquer inconsistência, o representante do RPPS (Diretor 
Presidente do Iprev/DFR) homologará a CTC e restituirá ao órgão. A Coordena-
ção de Cadastro e Atendimento, por meio de ofício, restituíra o expediente a 
Secretaria/Órgão, com a CTC homologada em duas vias, para entrega de uma 
via ao ex-servidor e a outra para arquivo na pasta funcional. Em caso de haver 
inconsistências nas informações, o expediente será devolvido ao Setorial para as 
devidas correções e posterior reenvio ao Iprev/DF.
Atendimento: 

Verificar junto a Secretaria ou órgão em que o ex-servidor estava lotado.

APOSENTADORIA
Realizar simulação de Aposentadoria e verificação dos requisitos para conces-
são de aposentadoria no órgão de origem; A autuação e instrução processual do 
processo administrativo previdenciário de aposentadoria se dá no órgão de 
origem, com o preenchimento do requerimento de Aposentadoria voluntária. 
Apresentar os documentos originais para requerer aposentadoria: RG, CPF, 
Título de Eleitor, Comprovante de Residência (atualizado).Preencher as Declara-
ções de Bens, de não acumulação de cargos e de Licença-Prêmio em dobro para 

aposentadoria.Os Órgãos e Entidades descritos acima encaminharão o processo 
administrativo à Coordenação de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de 
Previdência do IPREV/DF.
Atendimento: 
E-mail: atendimento@iprev.df.gov.br
            iprevcored@gmail.com
Telefone: 3226.5504
Presencial:  segunda  à  sexta-feira  
Horário: 08h às 12h  e  14h às 18h 
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, 
Brasília/DF – CEP: 70.308-200

AUXÍLIO  RECLUSÃO
A solicitação deverá ser efetuada no órgão de origem de cada servidor. O 
benefício destina-se apenas aos servidores de baixa renda, entretanto no 
Governo do Distrito Federal não há servidores considerados de baixa renda, 
conforme art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98.
Atendimento: 
Dirigir-se ao órgão de origem do servidor.

PENSÃO  POR  MORTE
Trata-se de benefício concedido ao dependente cujo instituidor venha a falecer 
quando for aposentado ou ativo. 

Documentos originais do servidor instituidor(*):
* Servidor Instituidor: é o servidor aposentado que em razão do seu falecimento 
é instituído o benefício da pensão.
Certidão de óbito
RG e CPF do falecido 
Preencher Requerimento de Pensão (c/ amparo legal) de todos os habilitados.
Documentos originais dos dependentes:
Certidão de Nascimento ou RG de todos os filhos, dependentes ou não.
Certidão de casamento com a averbação do falecimento do servidor.

Documentos originais dos dependentes habilitados à pensão:
Documento de identidade
CPF
Comprovante de residência (água, luz, telefone)
Título de eleitor
Cartão ou comprovante de abertura de Conta Corrente junto ao Banco BRB. 
(Acordão nº 764.769 do TJDFT).

Servidor faleceu na Ativa:
O requerente deverá levar a documentação e realizar requerimento no Órgão ou 
Entidade de origem do servidor.
Instituidor inativo: Consultar o órgão de origem.
Atendimento 
Telefone: 3226.5504
Presencial:  segunda  à  sexta-feira  
Horário: 08h às 12h  e  14h às 18h 
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, 
Brasília/DF – CEP: 70.308-200

RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO
Trata-se de recolhimento VOLUNTÁRIO das contribuições previdenciárias 
enquanto o servidor estiver de Licença sem vencimento, para fins de aposenta-
doria. Preencher o Formulário de Opção pelo recolhimento voluntário de 
Contribuição Previdenciária (Anexo II, da Instrução Normativa nº 01/2009 do 
IPREV/DF – DODF nº 244, de 18/12/2009)  e o Requerimento,  junto ao órgão de 
lotação do servidor.
O servidor ativo que entrará de Licença sem vencimento para Acompanhar 
Cônjuge ou para Interesse Particular, deverá dirigir-se ao órgão de origem e 
promover a solicitação expondo o interesse em efetuar o RECOLHIMENTO 
VOLUNTÁRIO.
Em seguida o setor responsável deverá abrir processo contendo a manifestação 

do(a) servidor(a), incluindo o preenchimento do o Formulário de Opção pelo 
recolhimento voluntário de Contribuição Previdenciária (Anexo II, da Instrução 
Normativa nº 01/2009 do IPREV/DF), sendo informado os valores devidos 
relacionados aos 11%, 22% e o 13º como se em atividade estivesse. O 
recolhimento será efetuado por meio do Documento de Arrecadação (DAR), no 
sítio da Secretaria de Fazenda do DF, observando os códigos da alíquota: 
devem contribuir 11% para a Contribuição Individual e 22% referente a 
Contribuição Patronal. Caso o servidor não efetue o recolhimento voluntário, e 
quiser regularizar o período em que esteve afastado, deverá, junto ao órgão de 
origem, preencher requerimento solicitando a atualização dos valores, em 
seguida a unidade deverá incluir planilha contendo os valores das contribui-
ções. O processo será enviado a Gerência de Arrecadação, para que sejam 
realizados as atualizações monetárias e demais orientações.
Atendimento 
Telefone: 3224.6086
Presencial:  segunda  à  sexta-feira  
Horário: 08h às 12h  e  14h às 18h 
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, 
Brasília/DF – CEP: 70.308-200

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
A Unidade de Comunicação Social do Iprev/DF tem por finalidade atuar de 
forma ética, obedecendo aos princípios da transparência e do diálogo constan-
te com a sociedade e a imprensa, buscando assim a preservação da imagem 
do Instituto.

A UCS tem entre suas atribuições assistir ao Instituto nos assuntos de comuni-
cação social, promovendo a divulgação de atos, ações e eventos de interesse 
do Instituto e da comunidade, de forma eficaz, utilizando-se de campanhas, 
folders, jornais e outras peças promocionais, juntamente com os órgãos 
responsáveis pela publicidade institucional do Governo do Distrito Federal, 
procurando manter o foco na transparência, celeridade, eficiência e o interesse 
social.

 É a unidade responsável pela comunicação interna e institucional do Instituto.
Assim, para entrar em contato conosco bats utilizar os canais disponiveis 
conforme descrição abaixo. 

Para envio de Convites e Atos Oficiais, favor encaminhar e-mail para: presiden-
cia@iprev.df.gov.br 

Para dúvidas previdenciárias, informações sobre benefícios, e/ou certidões, 
favor encaminhar e-mail para: atendimento@iprev.df.gov.br 

Para entrar em contato direto com a ouvidoria do Iprev, favor encaminhar e-mail 
para: ouvidoria@iprev.df.gov.br 

Para entrar em contato com nossa Unidade de comunicação Social, entre em 
contato nos e-mails ou telefones abaixo. 

Chefe da Unidade de Comunicação Social 
Marianne Fernandes H. de Oliveira
Fone: (61) 3223-7421 e 99193-1048
E-mail:  comunicacao@iprev.df.gov.br
marianne.oliveira@iprev.df.gov.br

 


