
Conselho
Fiscal na Prática

O conselho fiscal, parte integrante do 
sistema de governança corporativa, 
é responsável principalmente, por 
fiscalizar a atuação dos administradores 
e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários, bem como 
agregar valor aos sócios por trazer 
um monitoramento independente.

Segmento 
Aperfeiçoamento em 
Governança

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

Incluído almoço, coffee breaks, material 
didático digital e certificado

São Paulo e região 11 3185 4200  
Outras localidades 4020 1733 
cursosibgc@ibgc.org.br  |  www.ibgc.org.br



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

APERFEIÇOAMENTO EM GOVERNANÇA 

Conselho Fiscal na Prática

Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

PÚBLICO-ALVO

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

Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros Fiscais 

Eleição e Composição 

Competências 

O Conselho Fiscal das sociedades limitadas 

O Conselho Fiscal das empresas sujeitas à Lei Sarbanes-Oxley

O Conselho Fiscal 

Legislação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal na Prática 

Atuação prática do Conselheiro Fiscal: 

Regimento

Acompanhamento do programa de trabalho 
anual

Conflitos de interesses

Dificuldades e dilemas no exercício da função.

Principais controles internos e processos de gestão 
de riscos a serem monitorados: 

Análise crítica de aspectos relevantes das 
demonstrações financeiras a serem observados

Exercícios práticos

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

O parecer do Conselho Fiscal e suas responsabilidades

Os diversos relacionamentos do Conselho Fiscal (internos e 
externos)

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. 

OBJETIVOS
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O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos 
de atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança 
nas organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC 
promove palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre profissionais, além de 
produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta ainda com o Programa de Certificação para 
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa 
estimular o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança nas organizações, 
por meio da educação continuada dos conselheiros.

Com sede em São Paulo, o Instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, 
hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes 
internacionais Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e Global Network of Director 
Institutes (GNDI).

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das 
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e 
responsabilidade.

Mais informações em www.ibgc.org.br

ASSOCIADOS MANTENEDORES

https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/?trk=company_name
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw



