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PRESTAÇÃO DE CONTAS AÇÃO DO BNY MELLON NOS EUA 

 

 

R E L A T Ó R I O. 

 

Trata o presente relatório, da prestação de contas dos 

valores arrecadados para pagamento das despesas 

necessárias para ingresso de ação contra o Banco 

Americano BNY MELLON, nos Estados Unidos. 

 

1. DIVULGAÇÃO 

Como é do conhecimento de todos os associados, a ADCAP publicou, em 

26/03/2021, o primeiro informativo oferecendo a possibilidade de ingresso em ação judicial contra 

o BNY Mellon nos Estados Unidos, buscando o pagamento de indenização pelas perdas 

financeiras causadas a cada um dos autores que estiverem nominados na ação. A ação 

judicial seria em nome da ADCAP, mas apenas em representação dos associados que 

confirmassem o interesse. Nesse primeiro momento, o objetivo era verificar a quantidade de 

associados interessados e, consequentemente, avaliar a real condição financeira que se 

teria para arcar com os valores apresentados pelos profissionais responsáveis por conduzir 

a ação. 

A partir do resultado positivo da pesquisa de adesão realizada, 

concluímos que poderíamos avançar na segunda etapa: formalização da adesão através do 

preenchimento e envio dos documentos necessários e pagamento do valor estabelecido para cada 

participante. Foi estabelecida então a meta mínima de 4.008 (Quatro mil e oito), interessados 

pagantes. Para facilitar esse pagamento, a ADCAP firmou convenio com Cooper Correios/MG, 

com a possibilidade de pagamento em até 48 vezes. 
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 Durante o período de 26/03/2021 até 31/05/2021, foram divulgados 

diversos informativos dando conhecimento e esclarecendo dúvidas sobre a ação, além de duas 

lives, que foram assistidas pelos interessados. 

O prazo de 31/05/2021 foi fixado como prazo final para que os associados 

interessados fizessem o pagamento da sua cota e enviassem os documentos necessários. 

Tanto nas lives como nos informativos foi divulgado que, caso o montante 

arrecadado ultrapassasse a meta estabelecida de 4.008 interessados, o valor excedente seria 

rateado e devolvido aos participantes posteriormente, com a dedução, apenas, das despesas 

administrativas/operacionais decorrentes do trabalho desenvolvido.  

Para tanto, foi disponibilizado um sistema, no site da ADCAP Nacional, 

para que os associados informassem seus dados bancários para que se pudesse efetuar o 

depósito desse valor a ser rateado. 

 

2. VALORES RECEBIDOS: 

Após a conferência da documentação recebida e de todos os valores 

arrecadados, com base na conciliação bancária, foi apurado o seguinte: 

2.1. Recebimento de depósitos dos interessados em ingressar com a ação, totalizando o valor de 

valor de R$12.444.227,36 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 

vinte e sete reais e trinta e seis centavos), equivalentes a 4.533 interessados. 

 

2.2. O montante arrecadado e citado no item 2.1, ficou depositado na conta criada pela ADCAP 

Nacional, na Cooper Correios, exclusivamente para esse fim.  

 

2.3. Os valores foram aplicados e nesse período e renderam o valor de R$ 15.893,61 (Quinze mil, 

oitocentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), que somados aos depósitos 

efetuados pelos associados interessados na ação, totalizaram R$12.460.120.97 (Doze 

milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e vinte reais e noventa e sete centavos). 
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3. VALORES DESEMBOLSADOS: 

Os desembolsos realizados para viabilizar a ação foram: 

 

3.1. Pagamento do pró-labore para os escritórios contratados no valor de R$11.000.000.00 (Onze 

milhões de reais), conforme contrato divulgado. 

 

3.2. Criação de sistema informatizado para controle de todas as etapas do processo que seriam: 

adesão inicial (pesquisa), adesão definitiva (envio de documentos e pagamento) e informação 

dos dados bancários, com dispêndio de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). 

 

3.3. Contratação temporária de pessoas para as atividades de recepção, separação, conferência 

e organização dos 18.000 documentos recebidos e de contatos com associados, para 

correção de pendências, com dispêndio de R$18.666,92 (Dezoito mil, seiscentos e sessenta 

e seis reais e noventa e dois centavos). 

 

3.4 Devolução de valores depositados para dois associados que tiveram a filiação indeferida, 

totalizando R$ 5.553,63 (Cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e três 

centavos). 

 

3.5 Despesas de R$ 285,50 (Duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), para 

manutenção da conta bancária criada para movimentação dos recursos da ação.  

 

3.6 Despesas bancárias de R$31.717,00 (trinta e um mil, setecentos e dezessete reais) (TED e 

DOC), que serão realizadas para devolução do valor excedente para os associados que 

ingressaram na ação. 

 

3.7 Imposto de renda sobre as aplicações no valor de R$3.576,06 (Três mil, quinhentos sessenta 

e seis reais e seis centavos). 

 

 

mailto:adcap@adcap.org.br


                        ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS 
 

SCN QD. 01 BL. “E” S/1901-1913 - ED. CENTRAL PARK - BRASILIA-DF - 70711-903 - FONE: (061) 3327-3109FAX:  (061) 3327-2102 

adcap@adcap.org.br 

 

P
ág

in
a 4

 
 

 

 

 

 

4. SALDO PARA DEVOLUÇÃO AOS INSCRITOS NA AÇÃO: 

 

Como foi divulgado anteriormente, se a quantidade de associados 

aderentes a ação fosse superior a 4.008 (quatro mil e oito), o excedente seria devolvido/rateado 

entre os participantes confirmados na ação. 

4.1. Como resultado da conferência dos documentos e conciliação bancária, apuramos a 

quantidade de 4.531 (Quatro mil, quinhentos e trinta e um) associados CONFIRMADOS para 

ingresso na ação contra o BNY Mellon. Isso resultou em uma diferença de 523 interessados 

além da meta inicialmente estipulada. 

4.2. Com referência ao valor arrecadado, adicionando-se o resultado da aplicação e deduzindo-

se os custos administrativos, operacionais e bancários, confirmamos um saldo de 

R$1.396.218,86 (Hum milhão, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e dezoito reais e 

oitenta e dois centavos) 

4.3. Assim, o rateio para cada um dos 4.531 associados ingressantes na ação será de R$308,15 

(trezentos e oito reais e quinze centavos). 

 

5. RESUMO DA ARRECADAÇÃO E DOS CUSTOS 

 

Apresentamos, abaixo, planilha com o resumo dos recebimentos e dos 

custos para a realização dada ação: 

 

RECURSOS ARRECADADOS 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR 

1 
Total dos valores depositados na conta da ADCAP, na COOPER 
Correios, pelos associados interessados a ingressar com a ação 

12.444.227,36 

2 Resultado da aplicação dos recursos em depósitos 15.893,61 
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TOTAL  12.460.120,97 

Obs: Dividindo o valor arrecadado pelo valor da cota, R$2.745,00, encontramos  
  

4.533 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS E DEVOLUÇÕES 
ITEM  DESCRIÇÃO VALOR 

1 
Criação de sistema informatizado para controle administrativo da 
ação.  

4.100,00 

2 
Gastos com equipe contratada para conferência dos documentos 
encaminhados pelos associados no período de 01/06 a 17/09/2021 

18.666,92 

3 Devolução de deposito para 2 associados. 5.556,63 

4 Despesas com devolução dos valores para os associados 31.717,00 

5 Despesas bancárias para manutenção da conta. 285,50 

6 Imposto de renda sobre aplicações 3.576,06 

7 Pagamento de pró-labore para os associados 11.000.000,00 

TOTAL  11.063.902,11 

 

SALDO A DEVOLVER PARA OS ASSOCIADOS 

ITEM  DESCRIÇÃO VALOR 

1 Total dos recursos arrecadados (+) 12.460.120,97 

2 Total de gastos administrativos (-) 11.063.902,11 

TOTAL  1.396.218,86 

Quantidade de associados aceitos na ação: 4.533-2 = 4.531 4.531 

      

Valor para devolução para cada associado  R$        308,15  

 

 

6. CONOGRAMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES: 

O cronograma de devolução dos valores da sobra da arrecadação para 

os associados inscritos na ação iniciará em 30/09/2021 até completada a devolução para todos os 

associados. 

Qualquer dúvida sobre a prestação de contas encaminhar os 

questionamentos para o e-mail: duvidabnyacao@adcap.org.br 

 

Brasília, (DF), 23 de setembro de 2021 
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Grupo dos Diretores responsáveis pela coordenação da ação. 

 

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro 
Diretor Administrativo e Financeiro 

 

Luiz Alberto Meneses Barreto 
Diretor de Atividades Externas 

 

Maria Inês Capelli Fulginiti 
Presidente da ADCAP 
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