
Trilha Governança

Conselho Fiscal 
na Prática
O conselheiro fiscal tem o papel de fiscalização dos atos dos administradores e emitir opinião 
acerca do relatório anual, além de contribuir para a preservação de valor da empresa por meio 
do monitoramento dos processos de gestão dos riscos, da criação de condições mais propícias à 
redução do custo de capital da empresa e da disseminação de uma cultura de controles.

O curso Conselho Fiscal na Prática aborda a atuação prática do conselheiro fiscal dentro do 
sistema de governança, explorando o exercício da função individual e coletiva dos membros deste 
órgão.

Síncrono



Objetivos
Apresentar as atribuições do 
conselho fiscal.

Demonstrar a legislação aplicável  
ao órgão.

Discutir, de forma prática, os 
relacionamentos do conselho 
fiscal com os demais agentes da 
governança, sua forma de interação 
e os instrumentos existentes para  
a melhor realização de suas 
responsabilidades e emissão  
de pareceres.

Abordar, de forma prática, os 
principais temas sobre os quais o 
conselheiro fiscal deve opinar.

Público-alvo
Conselheiros fiscais atuantes ou 
profissionais que desejam se preparar 
para a posição e investidores 
e demais profissionais que se 
relacionam com o conselho fiscal.

Metodologia
Aulas ao vivo.

Leituras prévias.

Fóruns de discussão.

Casos práticos.

Estrutura do programa
Legislação do Conselho Fiscal
Direito de fiscalização dos 
sócios x deveres fiduciários dos 
administradores.

Conselho Fiscal nas sociedades 
anônimas.

Conselho Fiscal nas sociedades 
limitadas.

Conselho Fiscal nas empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista.

Conselho Fiscal na visão da 
governança corporativa.

O Conselho Fiscal
Retrospecto do sistema de 
governança e órgãos colegiados.

O papel do Conselho Fiscal.

A compreensão dos negócios pelo 
Conselho Fiscal e a conveniente 
expertise dos conselheiros.

A estruturação do órgão, seu 
regimento interno e o programa de 
trabalho anual.

O exercício da função individual e 
coletiva dos membros do Conselho. 
Fiscal e documentação para fins de 
comprovação da atuação.

Os diversos relacionamentos do 
Conselho Fiscal (internos e externos).

Acompanhamento do programa de 
trabalho anual.

Atuação prática do  
Conselheiro Fiscal
Análise crítica de aspectos 
relevantes das demonstrações 
financeiras a serem observados, 
orçamento de capital, fusão,  
cisão, incorporação:

• Dificuldades e dilemas no  
exercício da função com relação a 
estas atribuições.

• Casos práticos relativos a estas 
atribuições.

Conflito de Interesses, de acordo 
com o Código Brasileiro das 
Melhores Práticas de GC.

Acompanhamento da gestão de 
riscos, controles internos, e das 
atividades da auditoria externa e 
auditoria interna:

• Dificuldades e dilemas no  
exercício da função com relação  
a estas atribuições.

• Casos práticos relativos a  
estas atribuições.

Painel: Conselho Fiscal:  
a visão do stakeholder.

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 20h

Este curso confere  
10 (dez) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.

Av. das Nações Unidas, 12.551  
21º andar - São Paulo - SP  
CEP 04578-903  
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