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Comitê Jurídico é fonte
DE INFORMAÇÕES PARA ASSOCIADOS

A Associação Mineira de Supermercados, ciente 
dos desafios que o empreendedor supermer-
cadista mineiro vivencia em sua atividade co-
mercial, criou o Comitê Jurídico – um grupo de 

juristas especializados nos assuntos que envolvem os su-
permercados. O Comitê é composto por empresas super-
mercadistas, que podem inscrever seus representantes 
ou, ainda, enviar dúvidas ou temas para consultas.

 Os trabalhos do Comitê são coordenados interna-
mente pelo Departamento Jurídico da AMIS, que, além 
disso, atende a demandas dos supermercadistas através 
da elaboração de pareceres.

  Os associados têm no Comitê um espaço para 
compartilhar experiências com os seus pares, que irão 
lhes auxiliar nas questões jurídicas que permeiam a situa-
ção, verificando o tema perante o setor como um todo, 
bem como as exigências legais e formas de adequação à 
legislação vigente.

Pontualmente, as reuniões periódicas são uma 
excelente fonte de atualização e aperfeiçoamento, rece-
bendo a visita de especialistas em diversas áreas afetas ao 
negócio e, por vezes, pouco exploradas academicamente, 
tal como a aplicação do Direito de Energia no dia a dia das 
empresas, a efetiva implantação do e-Social, a rastreabili-
dade dos alimentos – exigências legais e formas práticas 
de implantação.

Foi desenvolvido um trabalho importantíssimo 
para atualização e estudo dos impactos da Reforma Tra-

balhista no setor, desde as primeiras redações até as últi-
mas atualizações legislativas, o que fortaleceu e unificou 
o setor em um momento delicado de verificação do en-
tendimento dos órgãos fiscalizadores e judiciais sobre as 
mudanças vivenciadas. 

  Coletivamente, a AMIS tem avançado nos temas 
atinentes ao Direito Sindical, sensibilizando os empresá-
rios quanto à importância da participação nas negocia-
ções coletivas e defendendo ativamente os interesses da 
categoria.

Como entidade representativa, participa e se posi-
ciona defendendo os interesses da categoria nos fóruns 
e seminários especializados nos mais variados ramos do 
Direito, atuando junto a Promotorias e Procuradorias do 
Ministério Público e Fiscalização do Trabalho, entre outros 
órgãos, sempre demonstrando para as autoridades que 
o Setor Supermercadista hoje é um dos grandes empre-
gadores do Estado, desenvolvendo uma atividade social 
responsável, contribuindo para o sustento de milhares de 
famílias mineiras e para a garantia do abastecimento de 
diversas regiões do estado.

Trimestralmente publicaremos nesta coluna infor-
mações debatidas no Comitê Jurídico. Fique atento para 
conhecer nossas principais pautas.

 Se você é um associado AMIS, envie seu represen-
tante para participar do Comitê Jurídico. O contato pode 
ser feito por meio do telefone (31) 2122-0500 ou e-mail: 
katya@amis.org.br.    
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