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Editorial

Acesse nosso site.

Renato Mansur, 
presidente do SESCON-RJ

Trabalho em evolução
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Mudanças legislativas fazem parte do trabalho dos profissionais contábeis e, com 
isso em mente, procuramos realizar cursos e eventos voltados para a atualização 
dos nossos associados sobre as novas leis, como a MP da Liberdade Econômica, 
tema principal do Fórum Jurídico, realizado em novembro, e o impacto do texto 
para órgãos como JUCERJA e RCPJ-RJ. 

Outra legislação recente, a MP nº 905/2019, que instituiu o Contrato Verde e 
Amarelo e outras mudanças na área trabalhista, também é abordada nesta edição, 
assim como o eSocial, cujo cronograma e obrigações previstas também são 
impactadas pela medida provisória.

Assim como os aspectos legislativos, a segurança digital é cada vez mais 
importante para os profissionais contábeis, já que a digitalização dos serviços 
é crescente, assim como o uso de dispositivos móveis para acesso a internet e, 
por consequência, a várias informações de trabalho, como dados confidenciais 
de clientes. Por isso, reunimos medidas de segurança para aparelhos como 
smartphones e tablets. 

Também no âmbito da gestão das empresas contábeis, abordamos a importância 
de delegar tarefas no cotidiano de trabalho para aumentar a disponibilidade dos 
empresários contábeis para realizarem outras tarefas, como serviços de maior 
valor agregado, visitas aos clientes e prospecção. 

Ao final deste ano, faço votos que as empresas associadas ao SESCON-RJ tenham 
sucesso em 2020 e que contem conosco como parceiras para obter cada vez mais 
conquistas para todos, educação continuada e proximidade com outras entidades 
importantes para a classe contábil. Contamos com a participação de todos para 
levarmos o nosso trabalho adiante e disseminar a importância do associativismo a 
outras empresas contábeis.  

Obrigado e boa leitura.



4

Frente Parlamentar de 
Desburocratização
O Cogire realizou uma apresentação à Frente 
Parlamentar de Desburocratização no dia 1º de 
novembro. Na ocasião, foram pontuados assuntos 
como dados do relatório Doing Business 2020, 
mapa de simplificação no estado do Rio de Janeiro e 
conceitos de inovação na área pública. O presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, representou a entidade 
na ocasião. Firaj, CRCRJ, Sebrae-RJ e Fecomércio-RJ 
também estiveram no evento. 

Reunião do Cogire
No dia 13 de novembro, o diretor do SESCON-RJ 
Marco Dalponte participou do encontro mensal 
do Cogire, no qual foram tratados temas como 
os dados do relatório Doing Business e a adesão 
de Mesquita ao sistema de alvará automatizado. 
No total, 47 cidades fluminenses fazem parte 
da plataforma. O ex-presidente da Jucerja, Luiz 
Velloso, o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda e 
a coordenadora de Arrecadação da cidade, Elsa 
Drummond, foram alguns dos presentes. 

18ª Conescap
Entre os dias 13 e 15 de novembro, o presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, a vice-presidente Ilan 
Renz e os diretores Felipe Oliveira, Hélio Donin Jr e 
Luiz Marcelo Duarte representaram a entidade na 
18ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas, realizado pela Fenacon 
em Vitória (ES). O tema centra da 18ª Conescap foi 
A Evolução das Transformações e Seus Impactos no 
Setor de Serviços. Durante o evento, também ocorreu 
a Assembleia Geral Ordinária da Fenacon, da qual o 
presidente Renato Mansur participou como parte da 
mesa de leitura da convocação. 

2º Fórum Fisco Cidadão
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e 
o diretor Luiz Marcelo Duarte participaram do 2º 
Fórum Fisco Cidadão, evento da Subsecretaria de 
Estado. No encontro, o órgão abordou os novos 
procedimentos de atendimento e fiscalização do 
fisco estadual para 2020. 

SESCON-RJ participa da apresentação do Cogire à Frente Parlamentar 
de Desburocratização

Marco Dalponte representou o SESCON-RJ na reunião do Cogire

SESCON-RJ na 18ª Conescap

SESCON-RJ e outras entidades de classe participaram do 2º Fórum 
Fisco Cidadão



Aconteceu
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Homenagem do CRCRJ
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, foi 
homenageado com uma moção de aplausos pelo 
CRCRJ na última plenária da entidade no ano, ocorrida 
em 20 de dezembro. Também foram homenageados 
o presidente da Fecomércio, Antonio Florêncio, e as 
universidades Mackenzie, IBMR e Veiga de Almeida. 

Lançamento no Rio de Janeiro
No dia 26 de novembro, o SESCON-RJ participou do 
lançamento do sistema QuickBooks para Contadores 
no hotel Hilton, em Copacabana. O diretor Sérvulo 
Mendonça foi um dos palestrantes do evento, no 
qual abordou as principais mudanças causadas pela 
Lei da Liberdade Econômica e os Desafios Atuais da 
Integridade e Transparência. 

3ª Convercon
A vice-presidente do SESCON-RJ, Ilan Renz e os diretores 
Hélio Donin Jr e Sérvulo Mendonça, participaram da 3ª 
Convergência dos Profissionais Contábeis da Região 
dos Lagos (Convercon), realizado pela Unicon em Cabo 
Frio no dia 22 de novembro. O evento teve como tema 
central Tecnologia: Do Papel a Contabilidade 4.0 e teve 
entre os palestrantes o diretor Sérvulo Mendonça. 

Open Gov Rio
No dia 10 de dezembro, o SESCON-RJ participou do 
Open Gov Rio – Inovação para Governos, realizado 
pelo Sebrae e Associação Estadual de Municípios 
do Rio de Janeiro (Aemerj) no qual foram tratados 
temas como Governança Empreendedora para o 
Desenvolvimento Regional, Governo 4.0 e Cidades 
Inteligentes e Colaborativas. No evento também foram 
entregues premiações a dez cidades do Rio de Janeiro 
participantes do Programa Cidades Empreendedoras. 
O SESCON-RJ foi representado na ocasião pelo 
presidente Renato Mansur. 

Facilitador Fiscal do Varejo
O SESCON-RJ esteve no dia 19 de dezembro na 
apresentação do Projeto Piloto Fiscalizador Fiscal do 
Varejo 2020, iniciativa da Sefaz-RJ com o objetivo de 
integrar dados da Secretaria e do comércio fluminense. 
O projeto é voltado para a prevenção de fraudes no 
comércio estadual, redução de cobranças indevidas 
e erros operacionais. O presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou do evento. 

SESCON-RJ participou do lançamento do QuickBooks para contadores 
no Rio de Janeiro

SESCON-RJ prestigiou a 3ª Covercon em Cabo Frio

SESCON-RJ no Open Gov Rio

Renato Mansur recebeu homenagem sugerida pelo conselheiro do 
CRCRJ Joper Padrão



Valores e mudanças
Definição dos honorários contábeis e novidades do eSocial para 2020 foram 
tratadas no Café com Palestra de novembro e dezembro
A Formação de Preços e Honorários Contábeis foi o tema 
do Café com Palestra de 18 de novembro, ministrado 
pelo empresário contábil e conselheiro do CRCRJ 
Alexandre Andrade. Ele falou sobre os diferentes critérios 
para estipular o valor a ser cobrado aos clientes pelos 
serviços, como preços de outras empresas contábeis, 
valores definidos pelos clientes, mesmo valor para 
clientes do mesmo setor, entre outras possibilidades. 

A escolha desses critérios pode trazer consequências 
como não saber o retorno real de cada cliente, quais 
áreas são mais lucrativas e não ter argumentos em 
renegociações de contrato. Para auxiliar na definição 
dos honorários, o palestrante sugeriu que o cálculo seja 
a partir do custo por hora para executar o trabalho para 
cada cliente. Para estipular o valor, ele sugeriu incluir 
variáveis como custo mensal dos colaboradores a partir 
do número de horas trabalhadas mensalmente, custo de 
transporte e encargos trabalhistas. 

Sobre concorrentes com honorários muito abaixo das 
empresas contábeis, o palestrante sugeriu apresentar 
os serviços que a companhia tem à disposição dos seus 
clientes, o que muitas vezes não é o caso de serviços 
mais baratos, além dos riscos inerentes à contabilidade.  

No dia 11 de dezembro, a advogada e consultora 
trabalhista Cândida Machado falou sobre as novidades 
do eSocial para 2020, assim como da EFD-Reinf e DCTF 
Web. Ela lembrou os presentes sobre a importância de 
conscientizar os clientes as mudanças de comportamento 
que o eSocial demanda e informações sobre o “fim” da 
plataforma, que não ocorrerá, assim como alertou sobre 

o armazenamento das versões dos manuais divulgados 
ao longo dos anos para se prevenirem sobre eventuais 
mudanças nos trâmites e possíveis autuações. 

Cândida pontou que, por conta das mudanças na área 
trabalhistas causadas pela criação do Contrato Verde e 
Amarelo (MP 905/19), duas Notas Técnicas do eSocial 
(15 e 16/2019) foram publicadas. Além disso, o site da 
plataforma informou que os eventos obrigatórios a 
partir de janeiro de 2020 serão adiados para adequações 
por conta dessas mudanças causadas, o que engloba 
eventos de folha de pagamento para micro e pequenas 
empresas e MEIs (grupo 3), de saúde e segurança do 
trabalho para empresas com faturamento acima de R$ 
78 milhões (grupo 1) e a entrada dos órgãos públicos 
(grupo 4) na plataforma.  

Entre outras alterações pontuadas pela palestrante, 
está a carteira de trabalho digital, que será atualizada 
com informações cadastradas no eSocial. No caso de 
trabalhadores formalizados com o documento físico, ela 
sugeriu atualizar as carteiras até a data da MP, incluir um 
aviso sobre a legislação e fazer as novas mudanças de 
forma eletrônica. Para Cândida, a mudança melhora os 
processos e reduz riscos. Ela também sugeriu avisar os 
clientes sobre a alteração e comunicar as suas equipes, 
iniciativa que também se aplica ao Livro de Registro de 
Empregador, que também migrou para o digital. 

Entretanto, nesse contexto, ela lembrou a vigência da Lei 
Geral de Proteção de Dados a partir de agosto de 2020, 
o que demandará confidencialidade de todos que lidam 
com as informações sensíveis. 
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No dia 27 de novembro, o Proages debateu o tema 
Como Cobrar Honorários Contábeis, além das 
variáveis que impactam na definição dos preços 
e o trabalho nas empresas contábeis em si, como 
os riscos inerentes à atividade, como eventuais 
multas a serem ressarcidas aos clientes. 

Os critérios para estabelecer os preços, como 
regime tributário, quantidade de funcionários e 
por horas necessárias para executar o trabalho. 
Formatos, como um preço fixo com eventuais 
adicionais também foi discutido. Entretanto, outros 
aspectos anteriores à contratação do serviço, como 
ter informações sobre o potencial cliente antes 
de definir o orçamento. Para isso, alternativas 
como enviar um questionário prévio para saber 
mais detalhes da empresa para que o empresário 

contábil tenha mais embasamento para definir o 
preço. Uma vez definida a proposta, foi sugerido 
incluir os parâmetros para estabelecer o honorário. 

Além da definição dos preços, outros 
procedimentos podem ser adotados no começo da 
prestação dos serviços, como o estabelecimento 
de uma mensalidade temporária até definição das 
rotinas, cobrança para implementação no cliente 
e designar um colaborador para acompanhar a 
entrada da nova empresa. 

Além dos aspectos operacionais, os riscos do 
trabalho devem ser considerados na precificação e 
a cobertura dos casos estipulada em contrato, visto 
que, além das multas, eventuais erros podem afetar 
as empresas dos clientes. Para isso, a contratação 
de uma apólice de seguro foi sugerida. 

Preço  
adequado
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Cobrança de Honorários Contábeis foi o tema do proages de novembro

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio fenacon.pdf   1   11/04/2014   11:42:06



8

Em 2020, o eSocial terá mudanças causadas pelas 
mudanças legislativas ocasionadas pela MP da 
Liberdade Econômica e pela criação do Contrato Verde 
Amarelo, modalidade instituída pela MP nº 905/19. 
Entre os objetivos do governo com as novas legislações, 
está a simplificação de procedimentos presentes no 
eSocial, como redução de eventos declarados. 

Por conta dessas alterações, foi divulgada em 
dezembro a Portaria nº 1419/2019, na qual o novo 
cronograma de implementação da ferramenta 
foi publicado. Entre as mudanças, está a criação a 
criação de dois novos grupos, voltados para entes 
estaduais e municipais, e a extensão do prazo para 
envio de informações de saúde e segurança do 
trabalho, que inicia em setembro de 2020 (veja os 
demais prazos no box).  

Saúde e segurança do trabalho
Como as mesmas legislações que impactam o eSocial 
também alteraram regras relacionadas à saúde do 
trabalhador, a advogada e consultora trabalhista 
Cândida Machado alerta que o cuidado sobre o 
assunto deve ser o mesmo, ainda que as companhias 
sejam dispensadas de alguns documentos. “Elas terão 
que procurar um profissional de SST de qualquer 
forma para que ele ateste que não há riscos. Por mais 
que ele não vá fazer transmissão ao eSocial relativa 
ao tema, a empresa terá um documento arquivado 
de qualquer forma”, explica Cândida.  

Apesar da extensão do prazo para esses 
documentos, ela alerta. “Com as mudanças 

legislativas, não sabemos se o layout anterior será 
mantido ou alterado. O que esperamos é que, 
no meio do caminho, ele seja ajustado. O que 
preocupa é eventualmente ocorrer a inserção de 
alguma informação ou campo que não estava antes. 
O profissional contábil terá que voltar a ter cuidado 
com esse assunto e não esperar a data limite”. 

Assim como novos prazos e ajustes, modalidades 
mais recentes de contratação, como o trabalho 
intermitente, já que as convocações de trabalho 
podem ocorrer ou não a partir do momento da 
admissão, e o contrato verde e amarelo. “Haverá 
uma questão por conta da retenção mensal relativa 
à arte previdenciária e ao FGTS. O que se recomenta 
é que, nas rubricas das folhas de pagamento 
desse grupo, incluir uma própria. A chance de no 
momento da transmissão ter erro no sistema é 
melhor”, orienta Cândida. 

Com eventos já implantados, a especialista observa 
que existe possibilidade de autuação no eSocial, 
visto que, com dados mais atualizados e etapas já 
implementadas em alguns grupos, a fiscalização tem 
acesso a informações mais realista. 

“Grupos 1 e 2 estão mais sujeitos a autuação por 
uma transmissão fora do prazo, já que começaram a 
transmitir a folha. Não podemos perder de vista que 
o risco não é somente por envio fora do prazo ou 
não envio. Vejo potencialização em outros temas, 
como um recolhimento errado, uma Darf com 
pagamento incompleto, por exemplo”. 

Atenção  
necessária
Alterações legislativas e novo cronograma mudam implementação do eSocial
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eSocial

Grupo 1 – Empresas com faturamento superior a R$78 milhões

Eventos de tabela, não periódicos e periódicos – já implantados

8 de setembro de 2020 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador: S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 2 – Empresas com faturamento inferior a R$78 milhões, exceto do Simples

Eventos de tabela, não periódicos e periódicos – já implantados

8 de janeiro de 2021 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador: S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 3 – ME e EPP optantes pelo Simples, MEI, empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), 
entidades sem fins lucrativos

Eventos de tabela e não periódicos – já implantados

Eventos Periódicos (folha de pagamento) – S-1200 a S-1299:

8 de setembro de 2020 – CNPJ básico com final 0, 1, 2 ou 3;

8 de outubro de 2020 – CNPJ básico com final 4, 5, 6 ou 7;

9 de novembro de 2020 – CNPJ básico com final 8, 9 e pessoas físicas;

8 de julho de 2021 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador: S-2210, S-2220 e S-2240;

Grupo 4 – Entes públicos federais e organizações internacionais

8 de setembro de 2020 – Eventos de tabela S-1000 a S-1070, do leiaute do eSocial, exceto o evento S-1010;

9 de novembro de 2020 – Eventos não periódicos S-2190 a S-2420

8 de março de 2021 – Evento de tabela S-1010

10 de maio de 2021 – Eventos periódicos – S-1200 a S-1299

10 de janeiro de 2022 – Eventos de SST – Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 5 – Entes públicos estaduais e do Distrito Federal

Eventos de tabela, não periódicos e periódicos – cronograma a ser estabelecido em ato específico

8 de julho de 2022 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador: S-2210, S-2220 e S-2240

Grupo 6 – Entes públicos municipais, comissões polinacionais e consórcios públicos

Eventos de tabela, não periódicos e periódicos – cronograma a ser estabelecido em ato específico

09/01/2023 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador S-2210, S-2220 e S-2240

Novo cronograma do eSocial



Legislação
Uma parceria feita
apenas de vantagens.
ONBALANCE:
agora com licenças gratuitas.

#ContadorNoCentro

Melhorar a rotina do seu escritório é a nossa prioridade e você, contador, o nosso foco.

Por isso, mudamos. Nossos clientes que possuem o Contábil Plus ou Premium agora

contam com licenças gratuitas* do OnBalance. Ofereça a solução aos seus clientes

sem preços adicionais, pagando apenas o valor investido no sistema contábil do seu 

escritório. Trabalhe com todas as vantagens, sem pagar nada a mais por isso.

Saiba mais em:
dominiosistemas.com.br/contador-no-centro/

*Licenças gratuitas limitadas.

Em dezembro (3), foi publicada a Lei Complementar 
nº 169/2019, que autoriza a criação de Sociedades 
de Garantia Solidária (SGSs) formadas por micro e 
pequenas empresas. A nova modalidade, cuja finalidade 
é serem avalistas de empréstimos, foi incluída na Lei 
do Simples Nacional e entra em vigor 180 dias após 
a publicação. O texto também autoriza a criação de 
sociedades de contragarantia, cujo objetivo é conceder 
apoio financeiro às SGSs.

A Lei também abrange o contrato de garantia solidária, 
que tem como objetivo regular a concessão da garantia 
pela sociedade aos sócios, mediante recebimento de taxa 
de remuneração pelo serviço prestado. O documento 
também deve reunir cláusulas necessárias para o 
cumprimento das obrigações dos sócios beneficiários.

De acordo com a LC, as sociedades serão feitas por ações, 
permitindo a participação de empresas de pequeno 
porte a investidores maiores, que poderão negociar 
entre si as suas participações. Além disso, os atos das 
SGSs serão arquivados no Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins. 

O texto teve três vetos presidenciais, que serão analisados 
pelo Congresso: limitação acionária de cada sócio de até 
10% do capital social e participação de pessoas físicas e 
jurídicas como sócios investidores com a finalidade de 
obter rendimentos com participação limitada a 49%. Outro 
veto foi sobre o trecho que pontuava que as SGSs teriam 
como fim exclusivo de conceder garantias aos sócios. E, 
por fim, foi vetado o texto que autorizava as Sociedades de 
Garantia Solidária a receberem recursos públicos. 

Novos formatos societários
Lei Complementar altera legislação do Simples e institui criação de Sociedades 
de Garantia Solidária
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Mudanças no trabalho
Medida Provisória altera CLT e institui modalidade de contratação para 
pessoas entre 18 e 29 anos

Em novembro, o governo federal publicou a Medida 
Provisória nº 905/19, que instituiu o Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo, voltado para o incentivo 
da contratação de profissionais entre 18 a 29 anos 
cuja remuneração é de até 1,5 salário mínimo mensal 
(R$ 1497 em 2019). Além de instituir a modalidade, o 
texto também reúne alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) em temas como funcionamento 
das empresas e fiscalização trabalhista. 

Com vigência entre janeiro e 2020 e dezembro 
de 2022, o programa retira obrigações como 
contribuições do INSS patronal, Incra, Sistema S 
e salário-educação. Além disso, há redução da 
alíquota de contribuição do FGTS (8% para 2%), da 
multa em caso de demissão sem justa causa (40% 
para 20%, se houver acordo entre as partes). O 
total máximo de trabalhadores sob o novo regime 
é de 20% do total de empregados da empresa. 

Aos vencimentos, também serão acrescidos os 
valores proporcionais de férias e décimo-terceiro 
salário e, se foi feito acordo entre patrão e 
empregado, o valor do FGTS. Se ultrapassado o 
prazo de dois anos, automaticamente o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo será convertido em 
contrato por prazo indeterminado. 

O texto passa a permitir o trabalho aos domingos 
em todos as áreas econômicas, inclusive 
professores, assim como o funcionamento dos 
bancos aos sábados, com possibilidade de 
extensão da jornada de trabalho dos bancários 
para 8 horas, com exceção dos caixas, que 
permanecem com seis horas. A obrigatoriedade 
de registro para atuação profissional de profissões 
como corretor de seguro, sociólogo, jornalista, 
radialista e arquivista também foi revogada. 

Débitos e participação nos lucros
No caso das dívidas trabalhistas, a legislação 
estabelece que as correções dos débitos seguirão 
os mesmos da caderneta de poupança. O cálculo 
atual leva em consideração o IPCA para valores 
que antecedem à condenação e 1% ao mês após a 
condenação. Em relação à fiscalização trabalhista, o 
texto amplia as situações que demanda dupla visita 
dos fiscais (Leia mais sobre as mudanças trabalhistas 
da MP 905/19 entre as páginas 14 e 17). 

O texto também alterou a Lei 10.101/2001, com 
mudanças nas regras de programa de participação 
nos lucros e resultados, com ampliação das 
possibilidades de pagamento. Sobre as gorjetas, a MP 
instituiu que as empresas do Simples Nacional devem 
incluir o valor na nota fiscal, facultada a retenção de 
20% da arrecadação para custeio de encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas. Para outros regimes 
tributários, a retenção pode ser de até 33%. Além 
disso, os critérios de distribuição dos valores entre os 
empregados devem ser estabelecidos em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. Caso o documento 
não exista, a forma de distribuição será definida em 
assembleia geral dos trabalhadores. 

Saúde e segurança do trabalho
A MP também permite que a empresa contrate 
um seguro privado de acidentes pessoais no 
lugar do adicional de periculosidade, desde que 
acordado individualmente com o trabalhador. 
Se assim for feito, a empresa continua obrigada 
a pagar os 5% de adicional sobre o salário-base. 
Hoje, o percentual é de 30%.

Os acidentes de trajeto de trabalho deixam de ser 
considerados acidentes de trabalho e a concessão 
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de auxílio-acidente passa a ser condicionada 
a situações previstas em um regulamente a ser 
feito pelo Executivo, com atualização a cada três 
anos. Na área, o texto também padronizou a 
variação das multas previstas na CLT entre R$ 1 
mil e R$ 100 mil, com metade desses valores em 
caso de microempresas, empresas de pequeno 
porte, companhias com até 20 trabalhadores e 
empregados domésticos. O texto também instituiu 
o Programa de Habilitação e Reabilitação Física 
Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes 
de Trabalho, cujo objetivo é financiar o serviço de 
habilitação e reabilitação profissional do INSS e 
iniciativas de prevenção e redução de acidentes 
de trabalho. 

A MP 905/19 é válida desde a sua publicação. 
Porém, está em tramitação na Câmara dos 
Deputados e no Senado, onde precisa ser 
aprovada pelas duas casas e pode ter alterações 
em até 120 dias. 

Mudanças no eSocial
Com a criação do Contrato Verde e 
Amarelo, a Nota Técnica nº 15/2019, 
abrange informações relativas às 
mudanças da nova modalidade, como 
inclusão opcional de dados como 
registro de ponto, além de identidade 
e carteira de trabalho na admissão de 
novas pessoas, além das datas para 
implantação de ambientes de produção 
de testes. Outro documento, a Nota 
Técnica nº 16/2019, também reúne 
alterações em eventos relacionados ao 
FGTS e incidências previdenciárias.



A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), 
instituída em setembro deste ano, trouxe 
mudanças em diversos aspectos para o trabalho 
dos profissionais contábeis. Para esclarecer as 
principais alterações e as demais legislações 
impactadas pelo novo texto, o SESCON-RJ realizou 
no dia 29 de novembro o Fórum Jurídico, que 
tratou dos aspectos jurídicos contábeis do tema. 

Na primeira palestra, o vogal da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) e auditor 
fiscal do trabalho Ronald Sharp Jr. falou sobre as 
alterações que a lei trouxe no âmbito trabalhista, 
assim como outras legislações posteriores, como 

SESCON-RJ realiza Fórum Jurídico sobre mudanças causadas pela Lei da 
Liberdade Econômica

Adaptações  
necessárias
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a MP nº 905/19 (Programa Verde e Amarelo). 
Segundo o palestrante, a primeira legislação 
dispõe principalmente sobre desburocratização 
de procedimentos para empresas e modernizações 
do governo federal. 

Sharp enumerou algumas mudanças causadas 
pela lei, como obrigatoriedade de registro em 
ponto para empresas com 20 empregados ou 
mais, permissão para acordos individuais ou 
coletivos para uso do ponto por exceção, e o fim 
do eSocial, a ser substituído por um sistema mais 
simples. Para o palestrante, a plataforma não será 
extinta, tanto que outra MP institui que o registro 
de empregados deve ocorrer por meio do eSocial. 
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Capa

Os prazos para uso obrigatório da plataforma, à 
princípio, também estão mantidos. 

Sobre as carteiras de trabalho digitais, o 
especialista explicou que o documento já está 
em vigor e que se relaciona com o eSocial. “Na 
medida que o registro eletrônico no eSocial se 
torna obrigatório, a carteira física entrará em 
desuso”, contextualizou Sharp, acrescentando 
que é preciso incluir o trabalhador em até um dia 
antes do começo do trabalho e completar todos 
os dados em até 30 dias. 

Regras trabalhistas
Em relação à MP 905/19, o palestrante pontou que 
a medida altera 90 artigos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). A título de comparação, ele 

explicou que a reforma trabalhista ocorrida em 
2017 mudou cem artigos da legislação. O texto 
trouxe mudanças como extinção da multa de 10% 
na rescisão, mantendo os 40% de multa sobre o 
saldo do FGTS. Acidentes de trajeto também não 
serão mais considerados acidentes de trabalho. 
Não há mais Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT), o que traz desdobramentos como 
fim da estabilidade provisória e FGTS em caso de 
afastamento, mantendo o auxílio-doença comum. 

Para trabalhadores específicos, o texto também 
possibilita a ampliação da jornada de trabalho 
dos bancários para oito horas diárias e a abertura 
das agências aos sábados. Sobre os professores, 
a proibição de trabalho aos domingos também foi 
extinguida, assim como foi estabelecida uma nova 
disciplina de gorjetas e participação nos lucros.

O auditor explicou que a nova MP também 
alterou aspectos sobre a fiscalização trabalhista 
nas empresas, como ampliação dos critérios 
para dupla visita. Para companhias com até 20 
empregados, não poderá mais haver autuação 
imediata e ampliação do prazo para retorno de 90 
para 180 dias. Em relação ao Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), as empresas passam a ser 
obrigadas um deles. A legislação também permite 
envio de notificações pelo Domicílio Eletrônico 
Trabalhista e ampliação do prazo para defesa de 
recurso para auto de infração de dez para 30 dias. 

Sobre as multas da área, o palestrante explicou 
que as punições foram padronizadas em quatro 
gradações, de acordo com a gravidade, podendo 
ser dobrada em caso de reincidência. A MP 
também desobriga o uso do livro de inspeção 
do trabalho e traz a possibilidade de criar um 
Conselho Administrativo de Recursos Trabalhistas.  

Para trabalhadores sem registro e sem elementos 
de vínculo com a empresa, a MP prevê que se 
presume que a contratação ocorreu há 3 meses. 
Se houverem elementos de que há mais tempo, 
pode-se considerar o tempo pressuposto. As 
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informações desse quadro serão incluídas no 
sistema eletrônico pelo auditor. 

Ronald Sharp Jr. explicou que, por ainda não ser lei, 
a MP ainda pode ser alterada. Para os auditores, 
a orientação é aplicar imediatamente aspectos 
como os critérios da segunda visita, prazos de 
defesa e a nova padronização das multas. 

Registro
Em seguida, o oficial substituto do Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro (RCPJ-
RJ), Jalber Buannafina, falou sobre as funções do 
registro, as mudanças com a Lei nº 13.874/19 e o 
RCPJ Digital. 

Tornar as ações das pessoas jurídicas públicos, 
assim como trazer segurança e eficácia para os 
procedimentos realizados por essas empresas 
são algumas das atribuições do registro. De 
acordo com o palestrante, em relação aos fatos 
e escrituração contábeis, a ação contribui para 
tornar clara a lisura diante da sociedade, tanto em 

publicação física como digital, formato indicado 
pelo palestrante, já que o resgate da informação 
é mais fácil. 

Jalber explicou que a Eireli permanece em vigor 
com a nova legislação e que a transformação 
em sociedade limitada unipessoal é facultativa. 
Outros pontos alterados pela Lei, como permissão 
de autenticação do contador ou advogado, 
manifestação clara de vontade de um dos 
sócios sair de uma sociedade limitada, e Eirelis e 
sociedades unipessoais arquivarem balanços sem 
deliberação foram alguns dos pontos tratados. 

Sobre o RCPJ Digital, o palestrante observou que 
o serviço é 100% digital e disponível em qualquer 
lugar. Documentos como CNPJ e inscrição 
estadual são disponibilizados em até 40 minutos, 
assim como os registros. No caso do Rio de 
Janeiro, os RCPJs fluminenses estão na Redesim e 
aos poucos entrarão no RCPJ Digital.  

A julgadora singular da JUCERJA, Paola Jacob, 
falou sobre o impacto da nova legislação no 

01 02
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Capa

01. Ronald Sharp Jr. falou sobre as alterações que as mudanças que 
a MP da Liberdade Econômica e a MP 905/19 trouxe no âmbito 
trabalhista; 02. O oficial substituto do RCPJ-RJ, Jalber Buannafina, falou 
sobre as funções do registro, as mudanças com a Lei nº 13.874/19 
e o RCPJ Digital; 03. O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
no Fórum Jurídico; 04. A julgadora singular da Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro, Paola Jacob, falou sobre o impacto da MP da 
Liberdade Econômica no órgão

órgão, lembrando que nos últimos anos houveram 
outras leis voltadas para a desburocratização. 

Segundo a palestrante, mudanças como fim 
da obrigatoriedade do Nire e regularização da 
criação do DREI e criação do registro automático 
foram algumas das alterações. Apesar de extinto, 
ela pontuou que a Junta ainda recebe o Nire 
ao constituir as sociedades e as Juntas deverão 
continuar a emiti-lo. 

O registro automático, por sua vez, contempla o 
exame das formalidades em até dois dias. Porém, 
o processo da Junta está mais ágil que esse 
prazo, o que torna a possibilidade desnecessária 
e pode causar insegurança jurídica. A ampliação 
da competência de decisão singular é uma das 
mudanças, que passou a ter competência para 
analisar as atas de assembleias gerais e outros 
atos das sociedades anônimas. 

A legislação também aborda o uso de contrato 
padrão com deferimento automático dos atos 
constitutivos e alterações de Empresa Individual, 

Eireli, Sociedade Limitada e Cooperativa desde 
que o requerente use o documento padrão 
estabelecido na legislação. Paola pontuou que 
o documento tem cláusulas básicas e que cada 
empresa tem interesses e necessidades distintas.

Além disso, a legislação implementou que o 
registro de atos constitutivos, suas alterações 
e extinções ocorrerão independentemente de 
autorização governamental prévia. Em relação 
ao processo revisional, a última instância recursal 
foi deslocada para o DREI. Também foi vedada 
a cobrança de preço pelo arquivamento de 
documentos relativos à extinção do registro do 
empresário individual, Eireli e Sociedade Limitada. 

Entre outras medidas, Paola pontuou que o 
requerimento de empresário foi extinto pela 
Junta, a ser substituído por ato semelhante ao 
usado por Eirelis. Ela também destacou que, além 
da desburocratização, é preciso ter segurança 
jurídica nos procedimentos, já que há muitos 
casos de falsificação. 

03

04
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Atenção 
adequada
Apesar de não ter cura, hipertensão pode 
ser controlada com hábitos saudáveis

Silenciosa e com consequências em várias partes 
do corpo. Essas são algumas das características da 
hipertensão, doença que costuma atingir homens 
a partir dos 35 anos e mulheres entre os 45 e 50 
anos, durante a menopausa. Segundo o Ministério 
da Saúde, a doença afeta um em cada quatro 
brasileiros adultos.  

Sem sintomas na fase inicial, a doença ocorre por 
conta da pressão dentro dos vasos sanguíneos 
acima da normalidade, o que leva a um aumento 
de desgaste do coração e outras áreas, como 
artérias, cérebro e rins, onde ocorrem as 
principais doenças relacionadas à hipertensão, 
como doenças cardiovasculares e derrames, que 
causaram a morte de mais de 300 mil pessoas no 
país em 2017.

“Aumenta o risco de as pessoas terem derrame, 
infarto, doenças renais, na retina e nos vasos”, 
enumera Dr. Armando Nogueira, presidente do 
Departamento de Hipertensão da Sociedade de 
Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Socerj).

Para identificar se a pressão está adequada, 
é preciso medi-la em todos os atendimentos 
médicos. “Qualquer indivíduo, criança, idoso, 
adulto, mulher ou homem, seja no posto de saúde 
ou em consultório, deve ter sua pressão aferida. E 
não precisa ser o cardiologista, pode ser o clínico, 
pediatra, ginecologista...É a única maneira de 
identificar precocemente a hipertensão arterial”, 
orienta o especialista. Os índices são considerados 
hipertensão quando a aferição indica pressão igual 
ou maior que 14 por 9. 
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Saúde

O problema do sal
Comumente associado à pressão alta, 
o excesso de consumo de sal é um dos 
principais desencadeadores da doença pelo 
seu impacto no funcionamento de órgãos 
como os rins. “Com isso, se retém mais 
água, aumenta o volume corporal e ocasiona 
mudanças na parede dos vasos e aumento de 
volume. Dessa forma, há aumento da pressão 
arterial.”, explica Dr. Armando. 

Segundo o médico, a quantidade máxima 
de sal a ser consumida por dia sugerida pela 
OMS é de 6 gramas, porém, a média nacional 
é o dobro disso. “Não se deve adicionar sal 
na comida de maneira nenhuma. O sal da 
cocção dos alimentos é mais que suficiente. 
Ao adicionar na mesa, normalmente, será em 
excesso. É um grande problema que precisa 
ser divulgado”, alerta o especialista.

Além da idade, pessoas com histórico familiar 
tem mais predisposição a desenvolver a doença, 
assim como outros aspectos, como os hábitos 
de vida, podem influenciar nesse sentido. “Se 
associado ao consumo elevado de sal, obesidade, 
sedentarismo, pouca ingestão de alimentos ricos 
em potássio, como frutas e vegetais in natura, o 
risco de ter pressão alta é cada vez maior”, explica 
Dr. Armando, ressaltando que, com a manutenção 
desses hábitos saudáveis, ainda que haja histórico 
familiar, é possível evitar a doença. 

Tratamento
Apesar de não ter cura, a hipertensão pode ser 
controlada com medicamentos e incorporação 
de hábitos, como a prática de exercícios físicos 

e redução da ingestão de sal. “Dependendo 
do nível no momento do diagnóstico, haverão 
tratamentos mais ou menos intensos. A mudança 
de vida é sempre importante no tratamento. 
Quem não faz exercício, precisa passar a fazer, já 
que são importantes para prevenir e controlar a 
hipertensão”, ressalta o médico. 

Segundo o especialista, os exercícios físicos 
permitem o controle da pressão arterial de várias 
formas. “Ao fazer atividade física continuamente, 
no longo prazo há uma melhoria no sistema 
nervoso autônomo, que é importante em 
relação à frequência cardíaca, a construção de 
vaso dilatação e outros fatores que controlam a 
pressão arterial”. 
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Diversos prazos para entregas de documentos, 
alterações legislativas, informações e e-mails 
pendentes, demandas com prazos curtos. As 
diversas atribuições do cotidiano dos profissionais 
contábeis requerem atenção, porém, o tempo 
escasso dificulta a execução do trabalho. Uma 
das soluções é distribuir as tarefas entre a equipe, 
mas fatores como falta de confiança dificultam a 
tomada deste passo. Porém, a decisão é importante 
para o desenvolvimento da empresa, das pessoas 
envolvidas e eficiência dos processos. 

De acordo com uma pesquisa da Universidade 
de Stanford, 35% dos executivos têm dificuldades 
em delegar tarefas e necessitam aprender essa 
competência, assim como 37% deles afirmaram se 
empenhar no desenvolvimento dessa habilidade. De 
acordo com a diretora da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos Seccional São Paulo (ABRH-SP), 
Edna Bedani, isso se deve a aspectos como falta de 
maturidade e segurança da liderança, aspecto que, 
segundo a especialista, também pode ser estendido 
a colaboradores que também são responsáveis por 
atribuir tarefas aos colegas.

Delegar tarefas nas empresas contribui para o trabalho do empresário 
e seus colaboradores

Dividir para multiplicar
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Gestão de Pessoas

Segundo a especialista, a competência é 
importante e deve ocorrer com a gestão da 
empresa, pois é essencial para o crescimento 
do negócio, e também abrange a seleção e 
treinamento adequado dos colaboradores. 

“Delegar envolve confiar nas pessoas com quem 
trabalhamos e prepará-las, por isso a importância de 
selecionar bem as pessoas e desenvolvê-las para realizar 
o que precisa ser feito, somado ao autodesenvolvimento 
com foco na autoconfiança”, pondera Edna. 

Uma vez estabelecidas as tarefas a serem passadas, 
o tempo estipulado para execução e as pessoas 
selecionadas estão relacionadas à capacidade de 
aprendizado de cada indivíduo, assim como outras 
características profissionais. 

“Precisamos conhecer as pessoas com quem 
trabalhamos, seu perfil profissional, competências 
e interesses. Dessa forma conseguimos ensinar, 
orientar e acompanha-las para uma realização com 
qualidade efetiva”, explica a especialista. 

Por que delegar?
Ainda que passar suas atribuições a um colaborador seja uma decisão que requer reflexão e preparo, há 
uma série de benefícios para o líder e a equipe. “Liberar o tempo para realizar atividades que outros não 
podem realizar, com foco nas prioridades do trabalho. Também é uma fonte de motivação para quem 
recebe as delegações. É uma ação importante de desenvolvimento focada no potencial das pessoas e das 
equipes, que contribui para o plano de sucessão do executivo”, avalia Edna.

Associados do SESCON-RJ têm acesso 
a benefícios exclusivos, como a 

participação gratuita em eventos, 
descontos na Certificação Digital, 

convênios com empresas e instituições 
de ensino, entre outros.

Mais informações:  
(21) 2216-5353 e (21) 2216-5399

APOIO ao  
ASSOCIATIVISMO

2020

Fortaleça a categoria contábil e 
aproveite condições diferenciadas 

na renovação.
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De acordo com dados da pesquisa TIC 
Domicílios, do Centro Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da Sociedade da Informações 
(Cetic.br), NIC.br e CGI.br, em 2019, 71 milhões de 
pessoas no Brasil acessam a internet exclusivamente 
pelo celular. O total equivale a 56% dos usuários da 
rede no país. Há cinco anos, segundo o histórico 
do levantamento, o percentual de pessoas que 
usavam a internet via mobile era de 20%.

O crescimento do uso da rede por dispositivos 
móveis, ferramentas que armazenam informações 
como contatos, fotos, senhas, mensagens enviadas 
e recebidas, e-mails, informações profissionais e 
financeiras, aumenta a necessidade de medidas de 
segurança nos aparelhos para evitar ocorrências 
como golpes digitais para obter dados pessoais e 
operações financeiras. 

Além disso, o Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no 
Brasil (Cert.br), pontua que hábitos como troca 
frequente dos aparelhos por versões mais 
modernas e a maior possibilidade de perda em 
relação a outras ferramentas o tornam mais 
suscetíveis a usos inadequados. 

Segundo o Centro, ao comprar o aparelho, 
deve-se observar os mecanismos de segurança 
existentes para diferentes modelos e fabricantes 
e escolher o que for considerado mais adequado. 
No caso de um celular usado, é preciso restaurar 
as configurações originais antes de começar a 
usá-lo. A medida também é necessária em caso 
de se desfazer do aparelho, o que deve ser feito 
após excluir os dados contidos no mesmo.  

Uso de dispositivos móveis requer atenção e medidas de segurança

Atenção  
redobrada
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Tecnologia

Primeiros passos 
A instalação de um programa antivírus também 
é recomendada antes do download de qualquer 
aplicativo assim como o uso de outras ferramentas de 
segurança, como antispam e antimalware, que devem 
ser mantidos atualizados com as versões mais recentes. 

No uso do aparelho, todo o cuidado com mensagens 
e links enviados, mesmo que por pessoas conhecidas, 
é pouco. Deve-se evitar acessar endereços enviados 
por mensagens como SMS, e-mails e por redes 
sociais. Além disso, é preciso ter atenção ao aparelho 
em locais públicos e cuidado ao guardá-lo em bolsos 
e bolsas nessas circunstâncias. 

Em relação aos aplicativos, eles devem ser 
instalados de lojas oficiais ou do site do fabricante e 
selecionados pelos usuários por critérios como boas 
avaliações e grande número de usuários. Além disso, 
é preciso checar se as permissões para execução são 
coerentes com a finalidade do app. 

??
?

?
?

Em caso de perda do celular
Informe a operadora e peça o bloqueio 
do número;

Se haviam dados profissionais no aparelho, 
avise a empresa em que trabalha;

Mude as senhas que estavam salvas  
no dispositivo;

Bloqueie cartões de crédito cujos números 
estavam salvos no smarthphone.

Fonte: Cert.br
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Bloqueios
Assim como em outros dispositivos, como computadores e 
ao realizar transações bancárias, senhas são fundamentais 
para proteger os dados em smartphones e tablets. 
Inicialmente, com um código de bloqueio da tela do 
aparelho. A senha deve evitar informações como nome, 
sobrenome e datas, sequências de letras e números do 
teclado e outras informações pessoais fáceis de serem 
obtidas. O código de acesso deve ser longo e complexo, 
com letras, números e outros caracteres. Outros cuidados, 
como publicar a geolocalização e permitir que apps acessem 
dados pessoais devem ser considerados.



Tecnologia

Segurança digital
O Cert.br dispõe de documentos e cartilhas 
sobre segurança na internet. As informações 
podem ser acessadas em Cert.br/docs.
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Acesso a informações 
Além das senhas, o armazenamento e uso dos 
dados requer cuidados, como uso de criptografia 
para informações sensíveis, realização de backups 
periodicamente e uso de conexão segura em 
procedimentos que envolvam dados pessoais. Por 
conta disso, é necessário ter cuidado ao usar wi-fi 
público e desativar funções que tornam o aparelho 
vulnerável, como infravermelho e bluetooth. No 
caso do bluetooth, deve-se configurar a conexão 
para evitar que o aparelho não seja identificado 
por outros dispositivos. 

CONHEÇA OMIE.STORE   
SEJA AINDA MAIS ESTRATÉGICO NA 
CONTABILIDADE DOS SEUS CLIENTES

A loja de aplicativos complementares da Omie tem mais de 
30 opções que atendem demandas específicas de diversos 
segmentos e resolvem dores específicas de seus parceiros.

Apps  
integrados
ao ERP Omie

Alta  
segurança  
de dados

Soluções em  
segmentos como:  
frente de loja, loja 
virtual, transporte, 
produtividade, vendas, 
restaurantes, marketing 
digital,  BI – Business 
Intelligence, hospitalidade,  
e indústria.

INDIQUE OMIE.STORE 
PARA SEUS CLIENTES E
VIVA TODO SEU POTENCIAL!
store.omie.com.br
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Curso de Capacitação

Nos dias 12, 16, 17, 18 e 19 de dezembro, o 
SESCON Rio de Janeiro promoveu um curso de 
capacitação intensivo sobre ICMS, ICMS-ST e 
ST. A atividade, ministrada pelo fiscal Fernando 
Mattos, analisou os Convênios ICMS 18/2017 e 
142/2018, as mudanças promovidas por eles, os 
procedimentos relacionados com o regime da 
substituição tributária do Imposto, além de outras 
legislações relacionadas, como a Constituição, a 
Lei Complementar nº 87/96 e outros Convênios. 

SESCON-RJ realiza Curso de Capacitação sobre ICMS e eSocial

Estudo constante

Adilson Torres ministra curso de capacitação no SESCON-RJ sobre ICMS

Acompanhe o calendário de cursos e eventos 
do SESCON Rio de Janeiro no site da entidade: 
sescon-rj.org.br.





                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30 Locação para final de semana

Auditório “A” Até 50 Pessoas R$ 500,00 R$ 396,00 100% de 
acréscimo no 
valor cobrado  
de segunda à 

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

15% De Desconto
Auditório “B” Até 30 Pessoas R$ 420,00 R$ 336,00

Sala De Negócios Até 20 Pessoas R$ 315,00 R$ 250,00

Auditório “A” + “B” Até 100 Pessoas R$ 720,00 R$ 580,00

Locação das salas “A” e “B” incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Sala de Negócios, arrumação em formato reunião, nesta locação não estão incluídos: projetor, caixa de som* e microfone

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

Para Coffe Break contratado externamente, será cobrado uma taxa de R$ 10 por pessoa, a arrumação com utensílios (descartáveis e/ou louças) devem ser 
feitas pelo cliente, dentro do tempo de serviço de 20 minutos.

Obs 0.1 : Esta opção deve ser contratada de acordo com o número de pessoas presentes no evento, respeitando a quantidade mínima de 15 pessoas.

Obs 0.2 - É proibido o consumo de alimentos e bebidas em nossas dependências sem o pagamento da taxa de serviço, o não cumprimento da norma, 
implicará em multa de três vezes o valor da diária (locação da sala utilizada).

Todos os alimentos devem ser consumidos no foyer onde estará exposto o Coffe Break, ficando proibido levar para as salas de treinamento.

Agende sua visita!
(21) 2216-5353
eventos@sescon-rj.org.br

Coffee Break - 20 minutos
Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios** R$ 120

Microfone sem Fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50

Venha fazer o seu evento 
corporativo conosco!
Empresas de todos os portes estão investimento em 
treinamentos corporativos. Cursos, palestras, treinamentos, 
workshops, seminários e inúmeras opções estão 
disponíveis no mercado. E o SESCON-RJ oferece o espaço 
corporativo ideal para tornar seu evento ainda mais único.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para diferentes produções. 
Contamos com sistemas individuais de sonorização e 
acesso à internet, data show e ar condicionado.


