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Sindifranco em defesa das ACFs por todo o estado

ACF´s estão sendo acionadas judicialmente para pagamento de contribuição sindical a sindicato estranho a nossa categoria 
econômica. Temos que ficar em alerta, pois existem Sindicatos Patronais que se auto-intitulam representantes de nossa categoria 
econômica, por conta principalmente da nomenclatura constante na denominação social de nossas empresas como por exemplo: 
informática, comercio, papelarias ,assessoria postal, manuseio, etc. Chamamos atenção pelo fato de que independente destas 
denominações o que vale é a atividade principal predominantemente exercida, ou seja, somos na nossa essência vendedores de 
produtos para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Por outro lado temos ACF's sendo acionadas judicialmente para 
cumprir Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC e pela FENTECT(Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas 
de Correios e Telégrafos e Similares), que também de forma oportunista pleiteam a representação dos nossos funcionários, e que 
tem buscado na justiça equiparação de todos os benefícios concedidos pela ECT. Já temos várias sentenças favoráveis que 
legitima o Sindifranco como Sindicato Patronal, bem como ratifica nossa tese de que não sendo suscitado o Patronal nenhum 
acordo coletivo terá validade.

Recolhimento da Contribuição Patronal 
 

223 Franqueados já a fizeram de forma correta.
Os demais estão correndo sérios riscos.           

Cuidado com o recolhimento errado.  

Visite nossa SEDE

Contamos agora com nosso gerente administrativo Sr. Evandro 
Justino, que juntamente com a diretoria estará à disposição para 
recebê-lo em nossa sede. Agende sua visita, venha dar sua sugestão 
e conhecer melhor nossos projetos para o futuro.

Lembre-se, que o Sindicato Patronal é formado por empresários que 
atuam no mesmo seguimento econômico que você também faz parte.

Conforme §1º, do Art. 511, da CLT. “A solidariedade de interesses 
econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou 
conexas, constitui o vínculo básico que se denomina categoria 
econômica”, portanto, você é o Sindicato Patronal, nós somos o 
SINDIFRANCO.

Fale conosco: (11) 3170-3162 • 3170-3129

E-mail: atendimento@sindifranco.org.br

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

O SINDIFRANCO está acompanhando com muita atenção, a evolução do quadro referente ao 
recolhimento da Contribuição Patronal da nossa categoria. 
Esta ação é de vital importância para que o nosso Sindicato possa se fortalecer ainda mais ,e 
dará mostras ao atual cenário sindical , de que somos uma atividade econômica organizada e 
que não ficaremos à mercê dos seus vícios arrecadatórios . 
Informamos que ao longo do mês de janeiro foram registradas inúmeras ligações e emails de 
associados, que buscavam na sua grande maioria esclarecimentos e orientações a respeito 
deste assunto, e que apesar do número expressivo de franqueados (223) que fizeram o 
recolhimento de forma correta, o SINDIFRANCO não tem motivos para comemorar, pois é 
preocupante o fato de não termos atingido os 100% , uma vez que aqueles que ainda não o 
fizeram ou fizeram de forma errada, estarão vulneráveis às especulações e aos ataques 
oportunistas de outros sindicatos estranhos à nossa categoria como por exemplo SINCOESP, 
SINDEPRES, COMÉRCIO , FENTECT etc .                                                                                                                                

IMPORTANTE ;  Por esta razão, você que ainda não se definiu , peça orientação ao seu 
contador com relação ao correto recolhimento da contribuição sindical patronal,ainda há 
tempo. Caso venha ocorrer alguma demanda trabalhista, seja ela movida por ex-

funcionários, funcionários ou por supostos sindicatos que se
prova de vínculo sindical, juntar ao processo de defesa as devidas quitações destas Contribuições Sindicais Patronais 
anuais.

 dizem representá-los, deveremos obrigatoriamente como 

Vencimento Exercício 

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical 

Dados da Entidade Sindical 

Nome da Entidade Código da Entidade Sindical 

Endereço Número Complemento CNPJ da Entidade 

Bairro/Distrito CEP Cidade/Município UF 

Dados do Contribuinte 

Nome/Razão Social/Denominação Social  CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 

Endereço Número Complemento 

CEP Bairro/Distrito  Cidade/Município UF Código Atividade 

Dados de Referência da Contribuição Dados da Contribuição 

Categoria (=) Valor do Documento 

Patronal/Empregador Empregados Prof. Liberal Autônomos 

Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes (-) Desconto/Abatimento 

Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes (-) Outras Deduções 

Total Empregados - Estabelecimento (+) Mora/Multa 

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE  

(+) Outros Acréscimos 

(=) Valor Cobrado 

104-0 
Código do Cedente Nosso Número Valor do Documento Data Vencimento Exercício 

Autenticação mecânica 

104-0
Local de Pagamento Vencimento 

Cedente Agência/Código Cedente 

Data do Documento Número do Documento Esp. Docum. Aceite Data Processamento Nosso Número 

GRCS 

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 

SIND R$ 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras Deduções 

(+) Mora/Multa 

(+) Outros Acréscimos 

(=) Valor Cobrado 

Sacado 

Sacador/Avalista:      

Código de Barras Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica 
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CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS CAIXA E REDE BANCÁRIA

EXERC(2007)

INSTRUÇÕES  (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

- APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA
- MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO), NOS 30 PRIMEIROS DIAS, COM O ADICIONAL DE 2%
  (DOIS POR CENTO) POR MÊS SUBSEQÜENTE DE ATRASO
- JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA
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