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1.  OBJETIVO 
Fornecer diretrizes para o trabalho de assessoria e para o trabalho de consultoria pela Assessoria 
Jurídica - ASJUR. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
      Consultas e pedidos formulados à Assessoria Jurídica. 

 

3.  PROCEDIMENTO 

 
CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção 
Descarte 

Documento H:/Jurídico 
Eletrônico 

Acesso Restrito 

H: Jurídico/ 

Jurídico/Tipo/Nome 
Permanente 

 

- 

 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Solicitação de 
serviços à 
Assessoria Jurídica 

Receber solicitação via telefone, fax, e-mail, pessoalmente e outros, 
registrando a ocorrência no Sistema, exceto se já registrado em outro meio, 
p.ex., na pauta da presidência. 

Colaborador  

Desnecessário 
verificar filiação ou 
pendências 
financeiras 

O trabalho da Assessoria Jurídica pode ter, também, natureza de atendimento 
social pela Entidade, o que possibilita seja atendida qualquer empresa 
atacadista e outros entes, sem a verificação de qualquer requisito. 
 

Colaborador 

Acionar a Assessoria 
Jurídica  

Encaminhar a solicitação à Assessoria Jurídica. Colaborador 

Encaminhamento à 
Presidência  

Sendo assunto relevante ou de grande impacto na representatividade, 
encaminhar o assunto à presidência e seguir as determinações.  
 

ASJUR 

Prestação do 
Serviço 

Realizar o serviço solicitado para responder às necessidades do(a) 
consulente: 1. quanto à consultoria, emitindo a resposta, inclusive através de 
documento próprio, se necessário (parecer, comunicação interna ou externa, 
etc.); ou 2. quanto à assessoria, inclusive elaboração de documentos, se for o 
caso (contratos, comunicações, petições, modelos e outros).  
 

ASJUR 

Indicação de outros 
profissionais 

Se impróprio ou impossível atender à solicitação, indicar outro profissional, 
conveniado ou não, para que o atendimento seja concluído. 

ASJUR 

Lançar atendimento Lançar a realização do atendimento.  ASJUR 

Lançamento na 
milhagem 

Em se tratando de empresa associada, lançar a ocorrência de utilização no 
registro de milhagem.  

Atendimento 

 


