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O processo aguarda julgamento em primeira instância, o que 
deverá ocorrer em março de 2009.

Nessa ação, o SINDIFRANCO pede a ineficácia de todos os dissídios 
coletivos anteriores e atuais do SEAAC, que geram pedidos de cobrança de 
contribuição sindical e assistencial, ou chamada atualmente “negocial” em 
favor dos empregados.

O que esperamos é que, julgada procedente essa ação, a vitória nos 
ofereceria a possibilidade de não ficarem as empresas obrigadas a cumprir 
esses dissídios, uma vez que estas convenções foram fechadas sem a 
participação do Sindifranco (legítimo representante da categoria).

Isso terá repercussão positiva em todas as ações em andamento 
contra nossos fraqueados.

Cesta Básica, Vales-Refeição ou qualquer outro benefício, quem concede pode retirar o benefício? 
Não, porque para a legislação trabalhista, basta conceder o benefício para que ele fique agregado ao 
contrato de trabalho.

E quem não concede, deve conceder? 
Não necessariamente, desde que queira e possa. 
Melhor aguardar a definição de quem é o sindicato representativo dos empregados.

 (Maiores esclarecimentos sobre este assunto consulte o Depto Jurídico do Sindifranco).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS CONVENÇÕES
COLETIVAS DO SEAAC EM RELAÇÃO AS ACF´S

SINDIFRANCO ALERTA

Os processos ainda aguardam julgamento, o que deverá ocorrer 
somente em 2009, haja visto envolvimento e apreciação de diversas provas.

A atual posição do SINDIFRANCO em todas as ações neste sentido é de 
que somente negocia e reconhece como legítima a representação sindical 
profissional do SEAAC mediante exibição da carta sindical que consigne, sem 
impugnação e de modo oficial, a representação dos empregados em Agências 
de Correios Franqueadas.

DISSÍDIO COLETIVO FEAAC/SEAAC x SINDIFRANCO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

SEAAC

CONSIGNAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PARA 2009

DISSÍDIO COLETIVO - FEAAC/SEAAC x SINDIFRANCO
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Acreditamos que o mundo se torne melhor e façamos por ele uma prece de 
fé.

Que os nossos lares sejam abençoados com muito amor e prosperidade.

É o que deseja a diretoria do Sindifranco a todos nossos associados e 
colaboradores.
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Foi realizado no dia 27 de outubro de 2008, no Centro de 
Convenções Business Park a segunda etapa do I Fórum de Discussões 
das Relações de Trabalho no Âmbito do Direito Sindical na cidade de 
São Paulo. O evento contou, a exemplo do Fórum realizado na cidade 
de Araraquara, com um grande número de empresários e contadores, 
que cada vez mais entendem a importância de ter um Sindicato 
Patronal forte e representativo. 

O Doutor José Fernando Moro do escritório MORO & 
SCALAMANDRÉ ADVOCACIA, Secretário Geral do Tribunal Regional do 
Trabalho, por três vezes consecutivas, e professor de Processo do 
Trabalho da Escola Superior de Advocacia Trabalhista da Associação de  

I FÓRUM DE DISCUSSÕES NA CAPITAL

 

Caros colegas, a aproximadamente 15 anos, esse 
tema foi dado a um depoimento que fiz para um 
determinado veículo de comunicação 
empresarial; aparentemente ultrapassado, 
devido aos anos que se passaram, relí esse artigo 
que tratava de um outro negócio do qual participo 
e pude ver o quanto ele está atual, se 
considerarmos a situação que enfrentamos hoje 
em nossa franquia. Posso lhes afirmar, que muito 
se tem feito pela nossa permanência no  negócio, 

CONSIGNATÓRIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DOS EMPREGADOS PARA O ANO DE 2009

A consignação da Contribuição Sindical dos Empregados de 2009, será nos mesmos moldes 
de 2008. Em tempo oportuno, provavelmente em janeiro, estaremos solicitando as relações 
nominais e valores da Contribuição Sindical. 

Quanto aos recibos da consignatória de 2008, já pedimos ao juiz que determine ao SEAAC 
uma maior agilidade na entrega dos recibos, tão logo isto ocorra estaremos entregando um a um a 
cada ACF.

Importante: Em 2008 o SEAAC ficou com a Contribuição, por desistência dos Comerciários 
o que não quer dizer que têm legitimidade para cobrar, visto que consignamos apenas para 
obter recibo judicial da contribuição.

mas temos que colocar nossos pés no chão, dedicarmo-nos ainda mais, principalmente contribuindo 
com nossos representantes nas entidades que nos representam, para que haja aglutinação de forças 
e através da união consigamos obter informações que se transformem em diferenciais que nos 
qualifiquem a permanecer no negócio. Em nosso Sindicato, nesse ano, trabalhamos para ajustá-lo as 
novas demandas, principalmente trabalhistas; concluimos ao findar desse período que muitas ações 
foram feitas em prol dos associados, porém, algumas delas já surtiram resultado e outras ainda 
estão dependendo de fatores dos quais não temos controle, como decisões judiciais, por exemplo. 
Aprendi que nem tudo é tão rápido quanto gostaria, mas com honestidade de propósitos, creio que 
seremos vencedores em nossas lutas.

Quero aproveitar e dizer da minha gratidão a cada um que confiou no trabalho dessa 
diretoria, não só contribuindo financeiramente, como também participando dos eventos que fizemos 
nos últimos meses. Aproveito ainda para agradecer a todos os diretores que deram tranquilidade na 
condução do Sindicato nesse ano e prestar publicamente minha homenagem a eles. Nesse momento 
de findar o ano, coloque sua vida e seu negócio nas Mãos de Deus, confia Nele e tudo mais Ele fará.

Boas Festas!

Samir Nakad

Palavra do Presidente

“Com os Pés no Chão, nas Mãos de Deus!”

Advogados Trabalhistas de São Paulo, convidado para ministrar a palestra, destacou a importância de eventos 
desta natureza, ”pois aprimoram e ampliam os conhecimentos, tornando a rede cada vez mais coesa e 
preparada para enfrentar os desafios e as dificuldades no Âmbito Sindical”.

A diretoria do Sindifranco acredita que os objetivos foram plenamente alcançados e que a partir de 
agora, os franqueados e contadores, que tiveram a oportunidade de participar, estarão mais preparados para 
avaliarem os riscos e as implicações que poderão advir de uma ação isolada, sem que haja ao menos uma 
orientação ou intermediação do seu Sindicato Patronal. 

Principais orientações resultantes do Fórum 
para a Rede Franqueada: 

1. Sindicato Patronal - O Sindifranco é o 
único representante legal da categoria; 
2. Sindicato dos Empregados - nenhum 
sindicato até o momento, tem a legitimação 
comprovada em sua Carta Sindical, 
documento exigido pelo Ministério do 
Trabalho para a representação da nossa 
categoria;
3. Sindicato dos Comerciários(Empregados) 
- até que se reconheça a legitimidade de 
outro sindicato ou exiba o SEAAC registro 
válido, em última análise, ainda são 
representantes dos empregados nas ACF´S. 

Assim, quem ainda estiver conseguindo 
recolher em favor dos comerciários,

poderá permanecer, muito embora orientemos a consignar em março de 2009 as contribuições sindicais dos 
empregados em Juízo, pois atualmente são quatro os sindicatos que se auto intitulam representantes dos 
nossos empregados.

Em suma, a lei que regulamenta a Franquia Postal 11668 de 2008 define as ACF´s como comerciantes, que 
comercializam “produtos e serviços”, da ECT. Por isso a representação dos comerciários é válida. Porquanto a lei

nos define como comerciantes, Justiça alguma, Ministério nenhum, 
e muito menos sindicato profissional de qualquer origem estão 
acima da lei. 
4. Homologação - devem ser feitas na DRT, para que o empregado 
possa obter guias para o levantamento do seguro desemprego e 
FGTS, caso o franqueado tenha alguma dificuldade em realizar a 
homologação, deve se imediatamente comunicar o Sindifranco, 
para que as orientações e documentações necessárias sejam 
disponibilizadas a fim de que o problema seja solucionado.
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