
Arbitragem e Contencioso Tributário em debate no 
próximo dia 5 de Abril
ARTIGO | TER, 02/04/2013 - 12:22

A ACIF-CCIM promove no próximo dia 5 de Abril 

uma conferência intitulada “Arbitragem e 

Contencioso Tributário. Balanço e tendências”. Esta 

decorrerá no auditório da Secretaria Regional do 

Ambiente, iniciando-se pelas 9:30 horas com uma 

intervenção de Cristina Pedra, presidente da ACIF-

CCIM e Manuel Freitas Pita, da MLGTS (Funchal).

Às 10 horas, debate-se o papel do juíz-árbitro na 

arbitragem tributária, contando com a participação 

de Benjamim Rodrigues, juiz Conselheiro Jubilado 

do Supremo Tribunal de Justiça e antigo Juiz do 

Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
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Constitucional.

Pelas 10:30 horas, João Machado, diretor regional dos Assuntos Fiscais, abordará a temática das “Tendências 

sobre a resolução de conflitos tributários”.

Após uma pausa, a conferência prossegue às 11:30 horas com o tema “Avaliação do contencioso tributário visto 

do STA”, sendo oradora Dulce Neto, juíza Conselheira e Vice-Presidente do Supremo Tribunal Administrativo.

Às 12 horas, Francisco de Sousa da Câmara, sócio da MLGTS (empresa responsável pela prática do Direito 

Fiscal em Lisboa e Madeira) falará da “Arbitragem Tributária: balanço estatístico e opções estratégicas”.

Segue-se um período de perguntas e respostas e depois um almoço.

Os trabalhos serão retomados às 15 horas, sendo interveniente Jorge Vinagre, juiz do Tribunal Administrativo 

e Fiscal do Funchal, que falará da experiência do juiz tributário.

Pelas 15:30 horas, novo tema. Desta feita, as tendências e avaliação no contencioso tributário: perspectiva do 

advogado e do consultor de empresas. Serão oradores Bruno Santiago, Nuno de Oliveira Garcia e Sara 

Teixeira, advogados da MLGTS (Lisboa e Funchal).

Às 16:30 horas, está previsto o encerramento da conferência.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Para mais informações: dfp@acif-ccim.pt

RELACIONADO: Regional
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