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TEMA

“O sistema de previdência social
brasileiro, seus avanços e desafios”
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EIXOS Temáticos
Eixo 1 – Relevância dos aspectos demográficos e socioeconômicos para a política
previdenciária
a. Os desafios da transição demográfica, epidemiológica, social e econômica e
suas consequências para a Previdência Social e para o segurado;
b. A realidade dos aposentados e pensionistas no Brasil;
c. O processo de envelhecimento da população brasileira e o papel das políticas
públicas transversais.
Eixo 2 – Desafios do Regime Geral de Previdência Social
a. A inclusão previdenciária e o mundo do trabalho;
b. Desoneração das fontes de custeio da Previdência Social;
c. Sustentabilidade do financiamento.
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Eixo 3 – Gestão previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social
a. Os avanços e desafios do modelo de gestão do Instituto Nacional de Seguro
Social – INSS na operacionalização da política previdenciária;
b. Os desafios da perícia médica;
c. A questão da reabilitação profissional e da reinserção no mercado de trabalho;
d. A importância da inclusão de trabalhadores e empregadores como agentes
ativos na redução dos acidentes de trabalho.
Eixo 4 – Fortalecimento dos espaços de Diálogo Social
a. A importância do processo democrático na construção do modelo
previdenciário e da participação da sociedade civil nos Conselhos de
Previdência Social – CPS;
b. A importância, o papel deliberativo e a estrutura do Conselho Nacional de
Previdência Social – CNPS na implementação da Política Previdenciária;
c. A judicialização da política previdenciária e a importância do Conselho de
Recursos de Previdência Social – CRPS.
Eixo 5 – Demais regimes do Sistema de Previdência Social
a. Regimes Próprios;
b. Regime Complementar
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Considerações
•
•

•

O nome da conferência prevalece – CNPS? Há outras sugestões: CONPS, CONFPREV,
CONFPRES.
Dada a temática do Eixo 5 – Demais regimes do Sistema de Previdência Social –,
CONAPREV e CNPC seriam convidados a fazer parte da delegação? Ou seriam apenas
trazidos ao debate como convidados e consultados sobre os tópicos para a construção do
Eixo 5?
O número total de participantes da conferência nacional ficou definido em 900. Com
base nos CPS, caso todos estivessem em pleno funcionamento, e considerando-se que os
conselheiros do CONAPREV e do CNPC também fossem chamados como delegados, o
numero total de delegados seria de 700:
a) natos: os conselheiros do CNPS, do CNPC e do CONAPREV, titulares e suplentes,
devidamente credenciados, em número de 136 (cento e trinta e seis);
b) representantes eleitos nas Conferências Regionais, em número de 486 (quatrocentos
e oitenta e seis);
c) um representante indicado por cada entidade que compõe o CNPS, o CNPC e o
CONAPREV, em número de 78 (setenta e oito).
5

• Os 200 participantes restantes seriam convidados, observadores e colaboradores.
• O número de participantes das conferências regionais e das conferências facultativas
seria definido por cada Superintendência Regional, em acordo com as Gerências
Executivas respectivas.
• Ficou determinado que não haveria conferência nacional se não houvesse conferências
regionais. Vale lembrar que uma conferência quadripartite deve ser bem organizada e
seus delegados devem ter tido oportunidade de refletir sobre os eixos temáticos.
• Existe dúvida sobre a necessidade de se garantir percentuais de representação para as
diferentes esferas de poder – 20%, federal, 10%, estadual, e 10%, municipal.
• Foram feitos cálculos para garantir que, dentre os delegados eleitos nas conferencias
regionais, haja mínimos por unidade da federação. O número mínimo de delegados de
um determinado estado deverá ser 4 (quatro). Assim, a paridade poderá ser respeitada
também nesse aspecto.
•

Para a abertura, há duas propostas – a ideia é que a Exposição de Abertura contenha questões
mais gerais, seguindo os eixos temáticos, apontando dados técnicos e entendimentos pacíficos
OU promover uma exposição de cada representação (governo, empregadores, trabalhadores e
inativos) sobre o tema da Conferência.
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– PROPOSTA 1
• Parágrafo único: A Exposição de Abertura seguirá o tema da 1ª CNPS – “O
sistema de previdência social brasileiro, seus avanços e desafios”, com abordagem que
represente a visão quadripartite.

– PROPOSTA 2
• Parágrafo único: A Exposição de Abertura terá como temas:
– I – Análise da conjuntura brasileira e a transição demográfica, epidemiológica e
social e suas consequências para a Previdência Social e demais políticas públicas;
– II – Os desafios do processo de envelhecimento para a Previdência Social e para o
segurado;
– III – Inclusão previdenciária;
– IV – Sustentabilidade do financiamento.
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•

•

•

•

•

As despesas com a organização geral da 1ª CNPS e das Conferências Regionais, e a
realização da 1ª CNPS correrão à conta de dotação orçamentária consignada ao
MPS e apoio institucional de patrocinadores.
As passagens e diárias dos delegados para a conferencia nacional serão financiadas
pelo orçamento federal, mas ficou pendente o financiamento das conferencias
regionais no que concerne as despesas de transporte e hospedagem.
Para a organização, será contratada uma empresa ou universidade com experiência
em organização e relatoria de conferencias. Essa empresa estará auxiliando tanto na
conferência nacional quanto nas regionais.
A estrutura proposta leva em consideração que os delegados serão escolhidos dentre
os conselheiros dos Conselhos Regionais de Previdência Social – CPS. Entretanto,
um levantamento mostrou que pouco mais de 30% dos CPS estão em efetiva
operação. Assim sendo, para que a conferência nacional tenha representatividade,
os CPS devem ser reativados e fortalecidos. Para isso, foi pensado um curso de
capacitação de conselheiros, que deverá ser realizado online, por meio de portal de
educação a distância.
Um caminho possível para a realização dos cursos de capacitação seria utilizar os
recursos humanos disponíveis no Programa de Educação Previdenciária, que possui
conteudistas e experiência em educação a distância.
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Obrigada!
Carolina Veríssimo Barbieri

carolina.barbieri@previdencia.gov.br
(61) 2021-5176
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