GOVERNANÇA E DIREITOS DOS ACIONISTAS
Este curso é voltado aos profissionais que desejam entender o funcionamento dos principais órgãos societários de uma companhia aberta e os
direitos dos acionistas. No primeiro módulo, além dos fundamentos da governança corporativa, são abordadas as responsabilidades de conselheiros
e diretores, o papel dos órgãos de fiscalização e controle e a importância da adoção de práticas que mitiguem possíveis desvios de conduta e conflitos
de interesses. Já o segundo módulo apresenta as obrigações das companhias abertas, além de um amplo panorama dos direitos dos acionistas e do
que é preciso para exercê-los. Por fim, o terceiro módulo analisa situações em que os direitos dos acionistas foram colocados à prova.
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Os fundamentos da boa governança corporativa

Princípios básicos da governança corporativa – definições
e os 4 pilares
Estrutura dos órgãos: fórum de sócios, conselho,
auditoria, comitês, diretoria, entre outros
Atribuições do conselho da administração e da diretoria
Conselho de administração: composição, independência
dos membros, importância da separação de papéis
(chairman e CEO), conselheiros externos, conselheiros
independentes, comitês de assessoramento ao conselho
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Como se informar: fato relevante, comunicado ao
mercado, aviso aos acionistas, demonstrações financeiras,
sites de RI e da CVM
O direito de voto, as assembleias de acionistas e os
quóruns de decisões

Pedidos públicos de procuração e pedido de lista de acionistas
Direito de preferência e direito de retirada

Papel dos órgãos de fiscalização e controle: comitê de
auditoria, auditoria externa independente, auditoria
interna, conselho fiscal e conselho fiscal turbinado

Voto a distância

Pedido da lista de acionistas
As diferentes listas de acionistas na Lei das S.A. e seus
requisitos
Problemas na eleição de representante para o conselho de
administração

Eleição de representante ao conselho de administração;
pedido de instalação e eleição de representante ao
conselho fiscal

Avaliação dos conselheiros e remuneração

Ética e compliance

03

Análise de casos – Desafios práticos no
exercício dos direitos dos acionistas

Direitos dos acionistas

O voto múltiplo e a eleição em separado
Direito de retirada em reorganização societária
A titularidade ininterrupta das ações

Tag along e oferta pública para aquisição originária de
controle (OPA 20/30)
Outras ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs) e
fechamento de capital
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