
Impacto das Novas Tecnologias - Aspectos 
Tributários e Trabalhistas

PROSPECTO DA APRESENTAÇÃO



Palestra:  Palestra:  Impacto das Novas Tecnologias – Aspectos Tributários e 
Trabalhistas.

ObjetivoObjetivo : : Conscientizar os participantes quanto aos impactos da 
tecnologia da informação no ambiente de trabalho, de acordo 
com as recentes alterações na legislação, com o intuito de 
minimizar riscos e potencializar oportunidades.

Carga HorCarga Hor áária: ria: 1:30 horas

Publico alvoPublico alvo : : Advogados, contadores, profissionais da área fiscal e de 
recursos humanos, administradores e empresários.



Impacto das Novas Tecnologias – Aspectos Tributários  e Trabalhistas .

A informática é, talvez, a área que mais influenciou o curso dos últimos 
tempos. Hoje vivemos na “Era da Informação”, e isto se deve ao avanço 
tecnológico na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação 
- impensável viver hoje sem as mesmas.

A administração pública brasileira também passa por um processo de 
aperfeiçoamento - adaptando-se às tendências mundiais. Isso tem levado as 
entidades públicas a realizarem investimentos relevantes em tecnologias da 
informação - trata-se da “Informatização da Administração Pública”, que leva, 
entre outras, à fiscalização eletrônica, como um componente de 
transparência na gestão da máquina pública.



Serão abordados relevantes aspectos tributários e trabalhistas que afetam 
as empresas, tais como:

TributTribut ááriorio

· Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – Informatização do Fisco

· Monitoramento das Operações Fiscais 

· Riscos pelo Descumprimento de Obrigações Acessórias 

· Como lidar com a informatização da Administração Pública 

· Perspectivas para o Futuro



TrabalhistaTrabalhista

· Redes Sociais no Ambiente de Trabalho - Impactos no Contrato de Trabalho

· Uso de e-mail corporativo

· Trabalho a distância - Home-Office – como minimizar riscos trabalhistas 

· Alteração do artigo 6º da CLT (Lei 12.551/2011) – o que mudou na prática?



PalestrantesPalestrantes :

Eliza Remédio Alecrim - Formada em Direito e Ciências Contábeis e pós-
graduada em Direito Tributário. Experiência de 15 anos em multinacionais e em 
escritório de advocacia de grande porte. Sólidos conhecimentos de legislação 
tributária e empresarial. Palestrante e seminarista. Vivência no atendimento a 
clientes internos e externos. Membro da OAB/SP e CRC. Inglês fluente.

Ana Paula Gonçalves Maia - Advogada especializada na área trabalhista, com 
mais de 15 anos de experiência em escritório de grande porte, atendendo 
clientes locais e multinacionais. Atuação nas áreas contenciosa e consultiva. 
Gestão de equipe de advogados e auxiliares jurídicos. Elaboração de artigos para 
a imprensa e participação em eventos. Membro da OAB/SP. Inglês fluente.



www.remedioegoncalves.com.br
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