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Processos

Prezados franqueados,

Neste momento de mudanças e de definições do atual cenário sindical do nosso estado, cabe-nos 
ressaltar a importância de estarmos unidos e coordenados, pois o Sindifranco, em breve, estará numa 
mesa de negociação frente ao SINTELPOST, para discutir uma pauta de reivindicações, que envolverá 
e abrangerá indistintamente os funcionários do nosso segmento em todo o estado.          

Por essa razão, ressaltamos fato de que o nosso Sindicato Patronal tem entre as suas funções 
primordiais, a defesa dos interesses da categoria econômica e promover a negociação coletiva. O 
Sindicato juridicamente é uma associação (Código Civil, art. 44, inciso I). 

As associações representam seus sócios: diz-se que o Sindicato é uma associação "sui-generis", pois, 
além dos seus sócios, representa também os integrantes da categoria, ou seja, as negociações 
coletivas, por exemplo, se estendem também aos membros da categoria não associados 
compulsoriamente.

Sempre que surgem problemas de natureza trabalhista, que possam causar prejuízos aos associados, o 
Sindifranco tem se colocado à frente dos processos de forma vigorosa, amparado por uma consultoria 
jurídica de primeira grandeza, para assessorar e auxiliar nas defesas, face os riscos e os “estragos”, que 
um insucesso, mesmo que de forma isolada, possa causar à Rede Franqueada como um todo. Para 
tanto podemos citar as inúmeras ações em andamento, promovidas por sindicatos profissionais que se 
intitulam representantes de nossos funcionários tanto na capital e no interior do estado, que 
demandam grande esforço e recursos que oneram de forma significativa a entidade. (Veja quadro 
abaixo). 

Um outro tipo de atuação que o Sindifranco tem tido com uma grande freqüência, tem sido o 
comparecimento em mesas redondas nas DRT(Delegacia Regional do Trabalho), promovidas por 
diversos sindicatos que pleiteam a representação dos nossos funcionários. 

Enfim, estamos sempre atentos e alertas para defender os interesses da categoria em todo o estado, a 
responsabilidade da diretoria tem sido muito grande, e felizmente as vitórias e acertos tem 
predominado. Ainda temos alguns franqueados que só entendem o valor do seu Sindicato Patronal, 
depois que a justiça bate em suas portas, em busca de uma penhora de bens, como pudemos vivenciar 
em diversos casos ao longo dos últimos meses, mas temos esperanças de que em breve toda a rede 
estará associada. Acreditamos ser esta uma questão de cultura e conscientização .

Atualmente o SINDIFRANCO congrega 214 Associados, seja mais um!  

* O SINDIFRANCO foi constituído por nós e para nós.

Ação declaratória Processo nr. 1525/2009-6 em Franca - SEAAC

Ação declaratória Processo nr. 01604/2009 em Presidente Prudente - SEAAC

Ação declaratória Processo nr. 01691/2009 em Ribeirão Preto - SEAAC

Ação declaratória Processo nr. 01182/2009 em Bauru - SEAAC

Processo ação anulatória  nr. 20135200800002006 - TRT (SEAAC x SINDIFRANCO)

Ação consignatória contribuição sindical 2008 nr. 00934200805302001 – 53ª Vara do Trabalho de São Paulo

Ação consignatória contribuição sindical 2009 nr. 00940200901802002 – 18ª Vara do Trabalho de São Paulo

Processo de dissídio instaurado pelo SEAAC nr. 20135.2008.000.02.00-6

Comparecimento em 5 Mesas redondas junto à (DRT) em todo o estado de São Paulo.
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Nota Diário OficialPesquisa para definição salarial e cargos

Prezado Franqueado,

Estamos conclamando a todos os empresários do setor, para que juntos possamos trabalhar e concluir a 
pesquisa que visa de forma inédita à formalização e padronização dos cargos e salários dos funcionários 
de Agência de Correios Franqueada.  Este estudo se faz necessário, em função da recente 
publicação e do reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social do 
SINTELPOST - Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Privadas de Comunicação e 
Logística Postal, Agências de Correios Franqueadas e de Correspondências Expressas no 
Estado de São Paulo, através do Registro Sindical n.º 46219.053859/2008-22 de 15/10/2009. 
Isto significa dizer que este sindicato, a partir de agora, após superar uma série de impugnações 
patrocinadas pelos demais sindicatos interessados pela representação da categoria, entre eles o SEAAC 
e o SINTECT/ ECT, passa a ser de forma legítima, o representante legal da categoria profissional dos 
nossos funcionários, e que infelizmente de maneira tempestiva, já se manifestou no sentido de dar início 
à sua pauta de reivindicações.  

Por essa razão pedimos que respondam por e-mail (atendimento@sindifranco.org.br), ou repassem via 
fax a pesquisa em anexo, com letra de forma legível, para o nº (11) 3170-3162 aos cuidados da Dra. 
Camila, no prazo máximo até 10/11/2009 às 12:00 horas. Não serão consideradas na tabulação desta 
pesquisa, as respostas que chegarem após a data estabelecida. Contamos com o pronto atendimento de 
todos os empresários que congregam este setor econômico, pois será de fundamental importância 
conhecer-mos de forma precisa, os pisos mínimos e máximos praticados na rede, a fim de que possa ser 
definida uma política de remuneração média para o setor, assim como também poder estabelecer não 
mais que quatro faixas salariais distintas por função, nunca perdendo de vista nossas diferenças 
econômicas e regionais. 

Importante: O resultado deste estudo será apresentado e ratificado em Assembléia, afim de que 
possamos adotar a partir de então, uma estratégia conjunta e homogenea de atuação, que vise 
principalmente a defesa e a proteção dos anseios da categoria nas negociações que já se anunciam. 

* Agora, mais do que nunca, a nossa união e coesão farão à diferença.

Uma vez deliberado em Assembléia, toda a categoria deverá seguir a nova convenção, 
portanto prezado associado, o custo financeiro da sua folha de pagamento e benefícios 
depende muito da sua colaboração e participação.  

Atenciosamente,
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