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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



Responsável

Reintegrado ao Serviço Postal em:

Desconhecido

Recusado

Endereço Insulficiente

Mudou - se

Falecido

Ausente

Não Procurado

Não Existente nº indicado Informações escritas
pelo porteiro ou
Síndico

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Sindicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo

Av Paulista 1765 - Cj 72 - 7ºandar - Sls 727/728 - São Paulo - SP - 01311-200
Fone: (11) 3170-3162 • 3170-3129

atendimento@sindifranco.org.br


	Página 1
	Página 2

