MARISA LOJAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89
NIRE 35.300.374.801
Companhia Aberta

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA
ESTATUTÁRIA
1.
OBJETIVO
1.1.
O presente Regimento Interno, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de
março de 2019 (“Regimento”), objetiva regulamentar as regras gerais relativas à composição, eleição,
investidura, funcionamento, estrutura, organização e atividades da Diretoria Estatutária da Companhia
(“Diretoria”), para fins de desempenhar suas atribuições conforme estabelecido na legislação em vigor,
notadamente na Lei n.º 6.404/76, e de acordo com o Estatuto Social da Marisa Lojas S.A. (“Companhia”).
2.
DA COMPOSIÇÃO
2.1.
A Diretoria cujos membros serão eleitos pelo mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição e destituíveis
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis)
membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 2 (dois) Diretores
Executivos sem designação específica de suas atribuições, todos eleitos por maioria de votos pelo Conselho de
Administração.
2.1.1. A eleição da Diretoria ocorrerá até 15 (quinze) dias úteis após a data da realização da Assembleia Geral
Ordinária, devendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores.
2.1.2. A função de membro da Diretoria é indelegável e a investidura nos cargos far-se-á mediante termo
lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador eleito, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Estatuto Social da Companhia e sua anuência ao Regulamento do Novo Mercado,
condicionada à subscrição do Código de Conduta da Companhia e de posse deste Regimento Interno da Diretoria,
bem como a declaração de que trata a Instrução CVM nº 358.
2.1.3. Os cargos de Diretor Presidente e de Presidente do Conselho de Administração não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, com exceção da hipótese de vacância do cargo, sendo que, nesse caso, a
Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da
ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para
cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de até 1 (um) ano.
2.1.4. No seu impedimento ou ausência temporária, o Diretor Presidente será substituído por Diretor por ele
indicado. Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Diretor de Relações com Investidores assumirá
cumulativamente a Presidência até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que lhe
designará substituto pelo restante do período de mandato.
2.1.5. Os demais Diretores serão substituídos, em casos de ausência ou impedimento temporário, por outro
Diretor, escolhido pelo Diretor Presidente. Em caso de vacância do cargo, o Diretor Presidente indicará substituto
provisório, até que o Conselho de Administração eleja o substituto definitivo pelo restante do período de
mandato.
3.
DAS RESPONSABILIDADES
3.1.
Os membros da Diretoria têm o dever de diligência, informar, sigilo e lealdade para com a Companhia de
que tratam os artigos 153 a 157 da Lei n.º 6.404/76, e respondem pelos danos resultantes de omissão no
cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei e do Estatuto Social
da Companhia.
3.2.
A responsabilidade dos membros da Diretoria por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária,
mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião da Diretoria e a
comunicar ao Conselho de Administração e aos Acionistas em Assembleia Geral.
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4.
4.1.

DA COMPETÊNCIA
Compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente:

(i)

cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e de seus
Acionistas em Assembleia Geral;

(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração, a cada ano, o plano estratégico, suas revisões anuais
e o orçamento geral da Companhia, cuidando das respectivas execuções;

(iii) deliberar sobre a criação, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e
quaisquer outros estabelecimentos da Companhia;
(iv)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as
contas da Diretoria, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de
aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;

(v)

representar a Companhia na qualidade de sócia ou acionista de suas sociedades coligadas, controladas
ou afiliadas, observadas as diretrizes do Conselho de Administração;

(vi)

apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o balancete econômico-financeiro e
patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; e

(vii) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa dos Acionistas em Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração, desde que respeitada a alçada de valor envolvido disposta no
inciso XXIII do artigo 19 do Estatuto Social.
4.2.
Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e de dirigir a execução das
atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia:
(i)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

(ii)

manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o
andamento de suas operações;

(iii) indicar, para aprovação do Conselho de Administração, os nomes para eleição de cargos de Diretores da
Companhia;
(iv)

exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Conselho de Administração;

(v)

indicar o substituto dos demais Diretores nos casos de ausência ou impedimento temporário;

(vi)

estabelecer as diretrizes básicas das políticas de gestão de pessoas da Companhia; e

(vii) praticar atos de urgência, ad referendum do Conselho de Administração.
4.3.
Adicionalmente ao disposto no item abaixo, compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente
na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades que competem à Diretoria designada no
Estatuto Social da Companhia.
4.3.1. Sem prejuízos dos deveres a ele atribuídos no Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor de
Relações com Investidores:
(i)

superintender e dirigir as atividades das áreas administrativas da Companhia, exceto recursos humanos;

(ii)

dirigir as áreas contábil, jurídica e de planejamento fiscal;
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(iii) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia e de suas
controladas e coligadas;
(iv)

dirigir a área financeira da Companhia, decidindo sobre captações e aplicações de recursos financeiros;

(v)

prestar informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado
em que a Companhia estiver registrada; e

(vi)

manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e
regulamentação aplicável às companhias abertas;

(vii) comparecer às Assembleias Gerais, para responder aos pedidos de informações eventualmente
formulados pelos Acionistas.
5.
FUNCIONAMENTO
5.1.
A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por semana, salvo quando houver a Reunião Mensal
ou Trimestral de Resultados ou outra reunião de equivalente relevância que demande a presença da maioria dos
Diretores, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Diretor Presidente ou pela maioria de seus
membros.
5.2.
As convocações para as reuniões da Diretoria deverão ser realizadas por escrito, via e-mail, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, especificando horário, local e matérias a serem discutidas em reunião.
Estas matérias serão objeto de análise prévia às reuniões, com o envio antecipado de documentos a ela
pertinentes. As reuniões realizar-se-ão independentemente de convocação caso verifique-se a totalidade dos
membros em exercício presentes à reunião, devendo, no entanto, ser instaladas com a presença de, no mínimo,
3 (três) de seus membros.
5.2.1. Não havendo quórum mínimo para instalação de reunião da Diretoria, o Diretor Presidente convocará
nova reunião no prazo mínimo de 2 (dois) dias, que instalar-se-á com qualquer número de presentes, devendo
se realizar de acordo com a urgência requerida para o assunto a ser tratado.
5.3.
Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da
Diretoria, que devem ser redigidas com clareza, contendo o registro das decisões tomadas, as pessoas presentes,
os votos divergentes, as abstenções de voto, bem como a assinatura de todos os diretores presentes.
5.4.
As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas na sede da Companhia ou em qualquer outro lugar
previamente acordado pelos membros da Diretoria, podendo, ainda, ser realizadas por conferência telefônica ou
videoconferência.
5.5.
A Diretoria, através de seu Diretor Presidente ou Diretores, poderá convidar para participar de suas
reuniões Diretores não estatutários, gestores, colaboradores internos e externos que detenham informações
relevantes relacionados a assuntos que constem da ordem do dia e que sejam pertinentes às matérias de sua
responsabilidade.
5.6.
Os membros da Diretoria não poderão ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho
de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com suas
atribuições. O membro da Diretoria, que tenha qualquer conflito de interesse em relação a alguma matéria em
discussão ou deliberação em reunião, deve comunicar, imediatamente, seu conflito de interesse ou interesse
particular, aos demais membros. Caso não o faça, caso outro membro da Diretoria, dele tenha ciência, deverá
imediatamente informa-lo. Tão logo identificado o conflito de interesses em relação a um tema específico, o
diretor envolvido deve se abster e se afastar, inclusive fisicamente, de todas as discussões e deliberações sobre o
tema, sendo que esse afastamento temporário deve ser registrado na ata da reunião.
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5.7.
Durante as reuniões, qualquer membro em exercício da Diretoria poderá solicitar e examinar,
individualmente, todos os documentos sociais que julgar necessários para o exercício de suas funções, podendo
fazer anotações e observações, que serão discutidas e deliberadas nas respectivas reuniões. As solicitações de
exame de documentos ou de cópia de documentos sociais deverão ser apresentadas ao Diretor Presidente da
Companhia, de forma fundamentada pelo membro da Diretoria que a requerer.
5.8.
Os membros da Diretoria poderão, ainda, formalizar pedidos de informações e/ou esclarecimentos, de
forma fundamentada, sobre os negócios sociais da Companhia aos auditores internos e externos, desde que
comunique o conteúdo da sua solicitação, previamente, ao Diretor Presidente.
5.9.
Sem prejuízo das vedações legais, os membros da Diretoria não poderão participar, direta ou
indiretamente, de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, nas
seguintes hipóteses:
(i)

anteriormente à divulgação ao mercado de ato ou fato relevante relativo à Companhia;

(ii)

no período de 15 (quinze) dias anterior à data de divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP) da Companhia;

(iii) se houver a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização da Companhia; ou
(iv)

sempre que estiver em curso ou existir a intenção de aquisição ou a alienação de ações de emissão da
Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum.

5.9.1. Na hipótese de renúncia, destituição ou término do prazo de mandato de membro da Diretoria,
previamente à divulgação de negócio ou fato iniciado ao longo de seu mandato, aplica-se a vedação contida no
caput deste item, a qual se estenderá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o seu afastamento do cargo
de membro da Diretoria.
5.10. A Diretoria terá, para auxiliar diretamente os seus trabalhos, um Secretário a ser escolhido pelo Diretor
Presidente e disponibilizado pela Companhia dentro do seu quadro funcional, com as seguintes atribuições:
(i)

organizar a pauta dos assuntos a serem tratados;

(ii)

convocar as reuniões da Diretoria, por solicitação do Diretor Presidente;

(iii) registrar em ata, as discussões, pendências e atividades da Diretoria e, após a aprovação da mesma,
coletar as assinaturas dos Diretores;
(iv)

providenciar o arquivamento das atas e documentos referentes às reuniões;

(v)

encaminhar ao Jurídico os documentos pertinentes para registros nos órgãos públicos competentes.

5.10.1. O Secretário estará sujeito ao mesmo dever de confidencialidade que se aplica aos membros da Diretoria.
6.
DA REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA PELA DIRETORIA
6.1.
Conforme Estatuto Social da Companhia e ressalvados os casos objeto dos itens subsequentes, a
Companhia será representada por 2 (dois) membros da Diretoria, ou ainda por 1 (um) membro da Diretoria e 1
(um) procurador, no limite dos respectivos mandatos.
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6.1.1. Os atos para os quais o Estatuto Social exija autorização prévia do Conselho de Administração só poderão
ser praticados, uma vez preenchida tal condição.
6.1.2. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador nos seguintes
casos:
a)

quando o ato a ser praticado impuser representação singular; e

b)

quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejam devidos à Companhia, emitir e negociar,
inclusive endossar e descontar, duplicatas relativas às suas vendas, bem como nos casos de
correspondência que não crie obrigações para a Companhia e da prática de atos de simples rotina
administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas, sociedades de economia mista,
Secretaria da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais,
Juntas Comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica
natureza e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

6.1.3. O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de outros atos que vinculem a Companhia por
apenas um dos membros da Diretoria, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir,
em determinados casos, a representação da Companhia a apenas um Diretor.
7.
DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO
7.1.
A Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comissões ou grupos de trabalho com
objetivos definidos, sempre no intuito de assessorar a Diretoria, sendo integrados por pessoas por ele designadas
dentre os membros da Diretoria e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia.
8.
8.1.

DA REMUNERAÇÃO
A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual dos Administradores.

8.2.
Caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente, após considerar o
parecer do Comitê de Recursos Humanos que trata da remuneração dos Administradores.
8.3.
Os Diretores da Companhia que forem membros de Comitês do Conselho de Administração não serão
remunerados pela função exercida nesses Comitês, uma vez que são atividades inerentes ao cargo de
administradores da Companhia.
9.
DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e revoga
quaisquer normas e procedimentos em contrário, devendo ser arquivado na sede da Companhia, e
permanecendo em vigor por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário pelo Conselho
de Administração.
9.2.
Uma vez aprovado este Regimento, ele será observado imediatamente pela Companhia, seus Diretores, e
pelos membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, e demais colaboradores, somente podendo
ser alterado por deliberação do Conselho de Administração.
9.3.
Os membros da Diretoria deverão manter total sigilo das informações da Companhia às quais tiverem
acesso.
9.4.
Os casos omissos serão resolvidos em reuniões da própria Diretoria da Companhia, de acordo com a
legislação e o Estatuto Social da Companhia.
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