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Prezados Associados,

Recebemos informações de ACF´s associadas, de que os empregados das agências franqueadas 
estão sendo procurados pelo sindicato de nome Sintelpost, para que participem de supostas assembléias 
e firmem lista de presença lá mesmo, no interior das nossas agências, como se estivessem os 
empregados das ACF´s, na sede desse sindicato (Sintelpost), quando, na realidade, estão no local de 
trabalho (ACF´s).

Afirma o sindicato de nome Sintelpost que o Sindifranco (nosso sindicato patronal, que 
representa as ACF´s) estaria concordando com essa prática, e confirmando e concordando com as 
reivindicações desse sindicato (Sintelpost).

Evidentemente, repudiamos esse comportamento, razão pela qual esclarecemos: 

a) Até o momento, não podemos identificar esse sindicato como legítimo, já que, até agora, não 
nos foi exibido ou comprovada a existência de registro dessa entidade no Ministério do Trabalho, único
órgão habilitado a conferir legitimação para qualquer sindicato patronal ou profissional; 

b) Sindicato profissional algum, com ou sem registro, está autorizado a falar em nome do 
Sindifranco; 

c) Quaisquer convocações, reuniões ou assembléias comunicadas por esse sindicato não tem 
qualquer apoio, patrocínio ou incentivo do Sindifranco.

d) Inexiste manifestação judicial conferindo legitimidade ao Sintelpost, até porque não incumbe à 

justiça essa declaração. É livre a associação sindical de nossos empregados, na forma do artigo 8º da  
constituição federal.

CARTA SINDICAL PROCESSO NR 46000.007437/94, D.O.U. DE 30.06.95, SEÇÃO I, PÁG.9698

Todavia, o Sindifranco não autoriza 
tampouco autorizará, em tempo algum, qualquer 
sindicato a falar em seu nome.

Assim ficam as ACF´s livres para autorizar 
ou não o ingresso desse sindicato, mas sugerimos 
que tenham postura flexível desde que não 
atrapalhe os serviços, todavia, utilizar a agência 
como sub-sede sindical e fazer com que sirva de 
palco para assembléia entendemos ser medida 
perigosa que deve ser evitada.

Desta forma ressaltamos novamente 
que caso venha a ser molestado por alguma 
entidade que se julgue representante legal dos 
empregados, por favor entre em contato 
conosco através do telefone (11) 3170-3162, 
desta forma poderemos orientá-lo sobre os 
procedimentos a serem tomados.

Era o quanto nos cumpria informar.

Diretoria Sindifranco.
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