
              

 

2 de outubro de 2017 

Sr. Eric Schneiderman 
Procuradoria Geral 
The Capitol 
Albany, NY 12224-0341 

Prezado Sr. Schneiderman: 

Escrevemos como representantes de 500.000 trabalhadores do Serviço Postal dos EUA, 
dezenas de milhares dos quais trabalham e vivem no estado de Nova York. Escrevemos em 
solidariedade a mais de 115.000 trabalhadores postais do Brasil que parecem ter sido 
vítimas de fraude e má conduta pelo BNY Mellon Bank de Nova York. Estes colegas 
brasileiros, que pertencem a sindicatos afiliados, assim como os nossos sindicatos, ao UNI 
Global Union, nossa federação de sindicatos, nos procuraram em busca de assistência. 
Escrevemos a vocês em nome deles. 

O fundo de previdência dos trabalhadores brasileiros, Postalis Instituto de Previdência 
Complementar (“Postalis”), moveu uma ação judicial no Brasil contra a BNY Mellon DTVM, 
afiliada da BNY Mellon de Nova York, alegando séria fraude que causou perdas de cerca de 
US$1,5 bilhão entre 2011 e 2015. A ação também acusa a subsidiária da DTVM de 
sobrecarregar o fundo de previdência com despesas excessivas, cobrança excessiva de 
taxas, e de violar   quatro princípios fundamentais das Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Empresas Multinacionais, que se 
aplicam à BNY Mellon e demais empresas nos EUA. 

Postalis também registrou queixa junto ao   Bureau de Segurança e Proteção ao Investidor 
de seu escritório, através de advogados americanos (Bart S. Fisher do escritório de 
advocacia Bart S. Fisher de Washington, D.C.). Escrevemos para solicitar encarecidamente 
sua atenção pessoal a este caso, e que se reúna com o Sr. Fisher e seus clientes brasileiros 
sobre este assunto quando estiverem em Nova York no fim deste mês. Como deixa claro 
este relatório da Bloomberg Businessweek, a fraude no Postalis é o ponto central de   um 
dos piores escândalos de fundos de previdência da história: (http://www.pionline.com/
article/20160906/ONLINE/160909929/brazils-biggest-pension-funds-targeted-in-new-
fraud-probe). 

Caso sejam provadas, as ações da BNY Mellon em relação ao Postalis mancharão 
seriamente a reputação da indústria de serviços financeiros de Nova York, e causarão 
sérios danos à economia de Nova York caso os responsáveis não sejam punidos. Pedimos 
encarecidamente que se reúna com o Sr. Fisher, e que seja dada continuidade às suas 
solicitações de forma contundente. 

Atenciosamente, 

Fredric V. Rolando 

  
Presidente 
Associação Nacional de 
Carteiros 
(National Association of 
Letter Carriers)

Mark Dimondstein 

  

Presidente 
Sindicato dos Trabalhadores 
Postais dos EUA 
(American Postal Workers 
Union)

Paul Hogrogian 

  
Presidente 
Sindicato Nacional dos 
Funcionários dos Correios 
(National Postal Mail 
Handlers Union)
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