
G O V E R N O  D E  

O GOVERNO DE BRASÍLIA 
PROPÕE UM PROJETO DE LEI 
QUE UNIFICA OS FUNDOS DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

A previdência 
é de todos e 
para todos. 

PRINCIPAIS VANTAGENS DO PLC:

• Estruturação da previdência dos servidores.

•  Pagamento no dia 30 para os servidores da 
administração direta.

•  Volta do pagamento do décimo terceiro junto com 
o salário para os aniversariantes do mês.

•  Pagamento de horas extras atrasadas dos 
servidores da Saúde.

•  Pagamento, na primeira semana de janeiro, de 
antecipações de férias dos servidores da Educação.

•  Pagamento em dia dos terceirizados, fornecedores 
e prestadores de serviço.

•  Retomada do desenvolvimento e de geração de 
empregos e de oportunidades.
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A mudança na lei complementar, além de garantir o seu direito 
e de todos os servidores aposentados, vai trazer o equilíbrio 
financeiro que o DF precisa para honrar seus compromissos. 
Isso significa salário em dia, sem parcelamento e muito mais 
investimento em áreas de interesse de toda a população.

1.  O Projeto de Lei Complementar 122/17 não retira direitos dos servidores. 
Pelo contrário, garante os direitos já existentes e permite que novos 
servidores que ingressarem no serviço público a partir de agora usufruam 
da previdência complementar, o que lhes garantirá uma aposentadoria 
mais justa e segura.       

2.  Nenhum direito será retirado. O que está mudando é o sistema de 
financiamento da previdência dos servidores do GDF. Os direitos de  
todos estão preservados.

3.  Atualmente, existem dois fundos previdenciários. Um, deficitário, que 
abrange 58 mil servidores aposentados e 52 mil na ativa e é composto 
por quem ingressou no serviço público até dezembro de 2006. Tem mais 
aposentados do que servidores na ativa, o que o torna financeiramente 
insustentável. Outro, superavitário, que abarca 35 mil servidores e apenas 
152 aposentados, todos por invalidez, e participam dele aqueles que 
ingressaram no serviço público a partir de janeiro de 2007.

4.  O fundo deficitário tem um rombo anual da ordem de R$ 2 bilhões – 
coberto pelo Tesouro do GDF com aporte mensal de R$ 170 milhões –  
e o superavitário possui recursos da ordem de R$ 3,7 bilhões para cobrir 
futuras aposentadorias, dentro de quinze a vinte anos. 

5.  A proposta do PLC unifica estes dois fundos, faz justiça social e cumpre o 
princípio constitucional da solidariedade no sistema previdenciário. Todos 
contribuem para a aposentadoria de todos.

6.  Não faz sentido a maioria dos servidores aposentados – aqueles 58 mil – 
serem prejudicados nos dias de hoje em suas aposentadorias enquanto 
os integrantes do outro fundo, formado pelos 35 mil novos servidores 
ingressados a partir de 2007, com média de idade de 36 anos, só 
começarão a receber suas aposentadorias daqui a vinte anos.

7.  Em resumo, a ideia é que os mais novos garantam a aposentadoria 
dos mais velhos, bem de acordo com o princípio da solidariedade que 
fundamenta a previdência social do país. 

8.  Com a união dos fundos, os recursos do Iprev deixam de pertencer a 
apenas 35 mil pessoas e passam a favorecer TODOS os servidores. Sem 
segregar massas. A previdência é de todos e para todos. 

9.  As entidades sindicais e as oposições dizem que essa reorganização dos 
fundos pode ser utilizada para outros fins, mas isso nunca vai acontecer. 
Esse dinheiro será destinado apenas para os aposentados. O PLC dá  
essa garantia.

10.  O PLC, se aprovado, também beneficiará novos servidores, com a criação 
de um fundo complementar, mais flexível e com perfil individualizado. 
Ou seja, o novo servidor é quem vai decidir sobre a adesão e ainda 
poderá optar por contribuir para uma previdência privada, caso ache 
mais vantajoso.

11.  Por fim, o PLC, se aprovado, trará equilíbrio financeiro para o Distrito 
Federal, que poderia usar anualmente mais R$ 2 bilhões. O governo  
vai ter mais recursos para investir em outras áreas. Teremos a garantia 
de pagamento das horas extras da Saúde. Teremos pagamentos  
EM DIA dos servidores, aposentados e de funcionários de empresas  
terceirizadas. E teremos a garantia da antecipação de férias dos 
professores na primeira semana de janeiro.

Setembro de 2017.

Folder_IPREV_15x21.indd   4 14/09/17   1:14 PM


