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Resultado do estudo realizado pelo Grupo de trabalho Valia/Aposvale 

Os participantes que migraram do plano de Benefício Definido (BD) para o Vale Mais 

têm garantido, quando da aposentadoria programada, o direito ao Benefício 

Proporcional, que corresponde a uma renda mensal vitalícia a partir da data 

estabelecida na carta de migração, cujo valor foi apurado levando-se em 

consideração o tempo de permanência no plano BD, nas condições vigentes à época 

do seu fechamento. Esse valor foi garantido pelas empresas patrocinadoras e é 

reajustado pelo IPC-BR (Índice de Preços ao Consumidor – Brasil). 

O Grupo de Trabalho, criado pela Valia e pela Aposvale com a finalidade de estudar, 

avaliar e propor alternativas para possíveis melhorias no referido Benefício 

Proporcional, atuou em conjunto de dezembro de 2014 a maio de 2015. Durante o 

curso do trabalho, as discussões foram realizadas de forma absolutamente 

transparente e democrática, com ampla participação dos integrantes indicados pela 

Valia e pela Aposvale. 

As partes envolvidas, entretanto, não chegaram a um consenso a respeito da 

viabilidade jurídica de eventual melhoria no Benefício Proporcional, levando em 

conta a legislação vigente. 

A Valia entende que não há resultado positivo a ser distribuído no Plano Vale Mais 

principalmente aplicando-se a Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, estabelecida pelo 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), que dispõe sobre a 

utilização de superávit pelas entidades fechadas de previdência complementar, 

dentre outros assuntos. 

A Aposvale, por sua vez, entende que a configuração jurídica do Benefício 

Proporcional afasta-o da incidência da referida Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, 

razão pela qual seria juridicamente viável o aproveitamento integral ou parcial da 

Reserva de Contingência do Benefício Proporcional para efetivação, nesse 

momento, de alguma melhoria. 

Consideramos que o trabalho desenvolvido pelo Grupo constituído pela Valia e pela 

Aposvale foi louvável, ainda que não se tenha chegado a um consenso em relação 

aos aspectos jurídicos do tema. As partes exercitaram o amplo debate a respeito de 

ideias, avaliações e posicionamentos, de maneira democrática e cordial como é 

característica histórica do relacionamento das duas instituições. 

A Valia permanecerá atenta à evolução legislativa aplicável aos Fundos de Pensão e 

à evolução dos resultados do Plano Vale Mais, de forma que, tão logo o cenário 

apresente condições favoráveis, possa retomar os estudos conjuntos com a 

Aposvale. 



 

 


