
Av Paulista 1765 - Cj 72 - 7ºandar - Sls 727/728 - São Paulo - SP - 01311-200
Fone: (11) 3170-3162 • 3170-3129 - e-mail: atendimento@sindifranco.org.br

AÇÃO CONSIGNATÓRIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
PROFISSIONAL COMPULSÓRIA

2008 – já ajuizada e paga pelas ACF´S

O SEAAC que ficou destinatário da contribuição de 2008, por desistência 
do Sindicato dos Comerciários (o que não quer dizer nada quanto à legitimidade, 
já que pendem ações declaratória de anulação de normas coletivas do SEAAC e 
dissídios coletivos posteriormente suscitados), entregou para a Vara do 
Trabalho, boletos com data de vencimento anterior a juntada dos documentos no 
processo, o que faria com que as ACF´S pagassem multa, o que o 
SINDIFRANCO não aceitou. Ficaram de juntar outros boletos, com data correta, 
por determinação da Vara do Trabalho.

Somente depois disso, as ACF´S receberão recibo da vara do Trabalho de 
quitação das contribuições. Para 2009: Deveremos propor a ação até 20 de 
março de 2009, da mesma forma que propusemos no ano anterior, sob idênticos 
argumentos. Para tanto, as ACF´s devem enviar cópia do contrato social 
autenticada, folha de pagamento do mês de março carimbada e assinada pelo 
contador e resumo do cálculo da contribuição sindical profissional carimbada e 
assinada pelo contador.

Tendo sido entregue toda documentação 
ao SINDIFRANCO até 20/03/2009, enviaremos 
boleto bancário no respectivo valor para que 
fique depositado provisoriamente nas contas do 
SINDIFRANCO enquanto tramita o processo 
que resultará na autorização judicial para o 
recolhimento, que será feito através de guia 
específica e encaminhada posteriormente 
como prova de quitação da referida 
contribuição a todos aqueles que aderiram ao 
depósito Consignado em juízo.

Para as eventuais dúvidas e esclarecimentos, 
entre em contato com o Sindifranco e fale com a 
Dra. Camila Rufino.

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Contribuições Sindicais 2008 depositadas
conforme extrato.

Atenção! Reemissão do comunicado enviado em
10/02/2009, o prazo se encerra em 20/03/2009


	Página 1

