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Os dissídos coletivos os quais nos defendemos,
suscitados pelo SEAAC´s e pela sua Federação,

foram extintos sem julgamento de mérito.
Foi uma vitória fundamental para todas as ACF´s filiadas

ao SINDIFRANCO, que teve sua luta e seu trabalho,
agora reconhecidos pelo maior tribunal trabalhista do país.

VITÓRIA!

Julgamento do dissídio
do FEAAC / SEAAC
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SINDIFRANCO envia
carta à FECOMÉRCIO
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Notificação extrajudicial
SEAAC de Americana
e região
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Notificação extrajudicial
SEAAC de Americana e região

Esclarecemos em caráter definitivo que nenhum SEAAC ou mesmo FEAAC tem legitimidade para 
formular cobrança de contribuição de qualquer natureza em relação às ACF’s. Orientamos que quando 
notificados por este sindicato encaminhe como resposta o Acórdão publicado pelo TRT (Tribunal Regional 
do Trabalho).
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Tribunal Regional do

Trabalho decide por unanimidade

a favor do Sindifranco 

Foi uma vitória fundamental para todas as ACF's filiadas ao SINDIFRANCO, que teve sua luta e seu trabalho, reconhecidos pelo maior 
Tribunal Trabalhista do país. Os dissídios coletivos os quais nos defendemos, suscitados pelo SEAAC´s e pela federação que representa 
todos os SEAAC´s do estado de São Paulo, foram extintos sem julgamento de mérito pelo TRT de São Paulo em decisão unânime (8 
desembargadores), que, como desde a posse da atual diretoria do SINDIFRANCO alertávamos à toda a rede franqueada a respeito do 
conflito instaurado.

Ao longo destes mais de dois anos de luta, a diretoria do SINDIFRANCO sempre se manteve coesa, trabalhando determinada em seu 
propósito no sentido de direcionar esforços na busca da organização e unificação de procedimentos da rede franqueada em seu âmbito 
sindical. Neste mesmo período as ACF´s, principalmente as do interior, foram varridas por uma enxurrada de ações judiciais, impostas de 
forma irresponsável e oportunista pelos SEAAC´s, que impuseram à categoria em meio aos tribunais, a necessidade urgente de se 
organizar e principalmente se fortalecer juridicamente, para fazer frente às demandas judiciais impostas, além dos inúmeros ataques 
pessoais e das campanhas difamatórias direcionadas ao SINDIFRANCO e seus associados. 

Nestes dois anos destacamos as seguintes inciativas:

· A contratação do escritório Moro & Scalamandré para fortalecer e integrar o depto. jurídico do SINDIFRANCO. 

· Realização de dois simpósios preparatórios para dirimir dúvidas de representatividade sindical , em Araraquara e na Capital. 

· Ação Declaratória de Nulidade sob nº 20135200800002006, o qual subiu ao TRT em 19/06/2009.

· Comparecimento a oito audiências no TRT e DRT´s. 

· Realização de mais de trinta reuniões oficiais na sede do SINDIFRANCO pela sua diretoria e associados.

· Comparecimento a doze Mesas Redondas de Negociação, convocadas pelos mais variados sindicatos, supostos pretendentes à 
representação dos funcionários de ACF´s na capital e interior do estado. 

· Criação de um Departamento Jurídico com a contratação de uma advogada que atendeu mais de 1.440 consultas.

· Duas Ações Consignatórias, uma de 2008 sob nº 00934200805302001, 53ª vara do trabalho de SP, distribuída em 30/04/2008 e 
outra em 2009, sob nº 00940200901802002, 18ª vara do trabalho de SP, distribuída em 30/04/2009.

Essa é a mais importante vitória judicial do SINDIFRANCO, já que a decisão do TRT poderá ser utilizada a partir de agora, para todos os 
advogados que se defenderam em ações do FEAAC ou SEAAC contra as nossas ACF´s na capital e interior do estado. 

Como sempre alertou o SINDIFRANCO, ajuizar a consignatória das contribuições foi um acerto, já que, agora, teremos que apresentar 
aos juízes de primeira instância que cuidam da consignatória que, antes mesmo de seu julgamento, o TRT já afastou os SEAAC´s e o 
FEAAC como representantes dos empregados em ACF´s. 

As ACF's devem comunicar a decisão aos contadores, notadamente para aqueles que ainda relutam e continuam adotando perigosamente 
a convenção coletiva do SEAAC ou mesmo homologam rescisões contratuais naquele sindicato; devendo fazê-lo, agora nas DRT´s.

No julgamento do TRT, ficou claro que jamais nenhuma ACF ou o sindicato que as representa, o nosso SINDIFRANCO, participou de 
qualquer norma coletiva com SEAAC´s ou FEAAC.

Importante: ficou provado nesta ação, que não existe registro da base de representação dos empregados em franquias 
postais em qualquer um dos SEAAC´s (capital ou interior), da sua federação respectiva (FEAAC), e também dos demais 
sindicatos interessados o Sintect e Sintelpost.

Portanto: 

• Nenhum SEAAC ou mesmo a FEAAC têm legitimidade para formular qualquer cobrança, de qualquer contribuição, de 
qualquer natureza, em relação as ACF`s.

• Nenhum SEAAC ou mesmo a FEAAC têm legitimidade para formular qualquer pedido de negociação coletiva, instauração 
de dissídio coletivo ou processo judicial de cobrança contra qualquer das ACF´s;

• Reconhece a decisão do TRT, que celebramos, durante mais de doze anos, convenções coletivas com o Sindicato dos 
Comerciários, através da Federação do Comércio, que representa o SINDIFRANCO como Federação patronal em todo o 
estado, jamais com o sindicato dos agentes autônomos do comércio, que conhecemos pelos nomes de SEAAC ou sua 
Federação, a FEAAC.
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SINDIFRANCO
protocola carta à Fecomércio
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O SINDIFRANCO pede interveniência da FECOMÉRCIO na área de relações sindicais a fim de forçar o 
sindicato profissional (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio) a assumir definitivamente a 
representatividade de nossos empregados.
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Senhor Presidente, 

Ivo Dall’acqua Júnior

Conselho de Relações do Trabalho

Fecomércio

O Sindifranco ente patronal representativo das agências de correios franqueadas, que congrega cerca de 400 
empresas em todo o estado trava há anos, luta para defender-se de dezenas de ações de sindicatos que não representam a 
categoria profissional dos empregados em agências de correios franqueadas.

Essas ações são, em sua esmagadora maioria, propostas pelos Sindicatos de Agentes Autônomos do Comércio 
e a Federação Profissional respectiva quando instados à manifestação, o real detentor da representação profissional, os 
sindicatos dos comerciários de todo o estado, invariavelmente afirma “não ser detentor” da base respectiva, certamente por 
razões políticas. 

Todavia, às empresas representadas pelo Sindifranco, associado da Fecomércio, outra alternativa não restou 
senão a tomada de providências judiciais como defesas em dúzias de dissídios coletivos, e aforamento de ações de nulidade e 
consignatórias de contribuições compulsórias profissionais. 

Anexo:

Acórdão. 

ACÓRDÃO Nº:SDC - 00110/2009-7 

PROCESSO Nº:20135200800002006 

Dissídio Coletivo 

SUSCITANTE: Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo; Sindicato 
dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Americana e Região e Outros 15.. 

Nunca atuamos como autônomos do Comércio, o SEAAC insiste em afirmar que somos iguais aos lotéricos, os 
lotéricos são permissionários, nós não. Nossa atividade é ímpar atuamos no seguimento comercial.

Para tanto, indispensável seria a interveniência dos companheiros e profissionais da Fecomércio, na área de 
relações sindicais, a fim de que nos auxilie na tarefa de orientar o sindicato profissional representativo de nossos empregados 
(Sindicato dos Trabalhadores no Comércio) até porque, que à ele cabe a defesa dos interesses coletivos de nossos mais de 
12.500 empregados diretos e indiretos, providência que eliminaria o verdadeiro caos instalado na categoria econômica a qual 
representamos.

Anexo:

Lei 11.668 02.05.2008 regulametado pelo decreto n/ 6639 07.11.2008 e n/ 6.805 26.03.2009.

§ 1o As atividades auxiliares relativas ao serviço postal consistem na venda de produtos e serviços disponibilizados 
pela ECT, incluindo a produção ou preparação de objeto de correspondência, valores e encomendas, que antecedem 
o recebimento desses postados pela ECT, para posterior distribuição e entrega aos destinatários finais. (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.805, de 2009)

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE OPERAM “AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA”, SOB O 
REGIME DE FRANQUIA POSTAL.

Era o que  entendemos, nos cumpria aclarar e solicitar, razão pela qual recebam nossas melhores .

Saudações sindicais. 

Samir Nakad

Presidente

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo
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