São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Ref.: Encerramento e reinício de atividades

Prezados Associados.
A mente humana sempre se regozija com o encerramento de um ano e o
começo do outro, tal como se a vida pudesse ser compartimentalizada ao invés de
seguir sua existência momento após momento, independentemente do calendário.
Mas as festividades de fim de ano têm suas razões afetivas e mesmo as originadas
nos ciclos do universo, sendo justo que se repitam umas após as outras.
Neste ano de 2020, em virtude da pandemia muitas restrições existirão
para as reuniões e os encontros tradicionais, mas nossos pensamentos estão
acalentados pela esperança da breve vacinação.
Para nós do IBDT, o fechamento deste ano traz justificados motivos
para contentamento e comemoração, pois conseguimos atravessar estes tempos
difíceis sem suspender nossas atividades, apenas transferindo-as para a realidade
virtual, na qual, felizmente, conseguimos realizar:
- nossos cursos regulares (Introdução e Atualização em Direito
Tributário que neste ano completou seu quadragésimo quinto aniversário; Curso
de Especialização em Direito Tributário; Curso de Especialização em Direito
Tributário Internacional; Mestrado Profissional em Direito Tributário
Internacional e Desenvolvimento);
- nossos cursos avulsos (Temas Tributários Atuais na Jurisprudência,
em parceria com o IET; Temas Avançados de Tributação Internacional; Direito
Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional; Temas Avançados de Preços de
Transferência);
- o VIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional (com
mais de oitocentos inscritos e mais de setenta painelistas oriundos de dezoito
países);
- e outros eventos, especialmente nossas Mesas de Debates, sendo que a
de hoje foi a 1.624ª.
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Em todos esses acontecimentos, tivemos significativas participações de
alunos e assistentes, além de mestres, palestrantes e ilustres convidados, tendo
sido constatado que tudo pôde ser feito sem perda de qualidade e eficiência.
Também por via virtual, participamos da reunião anual do Observatorio
Iberoamericano de Tributación Internacional, e mais uma equipe de alunos do
IBDT logrou ser vencedora do respectivo Tax Moot Court, repetindo o feito de
equipes anteriores.
Mantivemos acesas nossas importantes parcerias com o IBFD, o OITI, o
IET e a FIPECAFI, e concluímos mais um convênio de cooperação científica e
acadêmica, desta vez com o Instituto Cearense de Estudos Tributários – ICET, o
qual esperamos ser tão profícuo quanto têm sido os demais. Vale, inclusive,
ressaltar o Seminário de Controvérsias Jurídico Contábeis, que realizamos em
novembro juntamente com a FIPECAFI.
Nossas publicações prosseguiram com excelente qualidade e em ritmo
elevado, com três edições da Revista Direito Tributário Atual e cinco da série
Doutrina Tributária, entregues gratuitamente aos Associados, além da Revista
Direito Tributário Internacional Atual, disponibilizada no site do Instituto, e de
outros livros avulsos.
Para aumentar nossa satisfação, durante 2020 um expressivo número
de novos associados se juntou ao nosso quadro associativo. Juntamente com
nossas boas vindas, esperamos que todos passem a fazer parte da vida do Instituto
e colaborem para suas realizações como puderem, com isto contribuindo para que
continuemos cumprindo nossas várias funções institucionais inscritas no art. 1º do
Estatuto Social do IBDT.
Esta presidência agradece a todos os que trabalharam para que fossem
atingidos resultados tão auspiciosos, incluindo seus Diretores, Conselheiros,
Gerente Geral, Funcionários, Professores, Monitores e demais Colaboradores.
Em 2021 esperamos continuar cumprindo nosso papel na comunidade
jurídica e acadêmica, bem como atendendo nossos Associados e Alunos, com
cursos já programados para o início do ano, cujas informações estão disponíveis no
site juntamente com instruções para inscrições. Nossa previsão é de até sete cursos
avulsos: IFRS/Tributário, em parceria com a FIPECAFI; Imposto de Renda –
Realização da Renda; Controvérsias e Temas Tributários Atuais na Jurisprudência,
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em parceria com o IET; Temas Controvertidos na Tributação sobre o Consumo;
Previdenciário; Aduaneiro; Mercado Financeiro.
Reiniciaremos nossas atividades com a Mesa de Debates do dia 4 de
fevereiro de 2021, mas nossas secretarias administrativa e de cursos estarão
abertas até lá, bem como nossa biblioteca, mediante agendamento para consultas
presenciais. Em nosso site divulgaremos o calendário das Mesas de Debates,
inclusive das Mesas Conjuntas IBDT – FIPECAFI.
A Diretoria e o Conselho Consultivo do IBDT desejam aos seus
Associados, Alunos, Funcionários, Professores e Amigos, bem como aos seus
familiares, um Natal com muita paz, uma passagem de ano com muita alegria e um
ano novo com muitas realizações e muita saúde.
Atenciosamente.

Ricardo Mariz de Oliveira
Presidente
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