São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

Ref.: Encerramento e reinício de atividades

Prezados Associados e demais Amigos.
Terminamos mais um ano sob as restrições da pandemia, a qual,
contudo, nos trouxe alguns ensinamentos, como a possibilidade de realizar por via
virtual nossas Mesas de Debates, nossos congressos e nossos cursos regulares ou
não, com as vantagens de atingir um número maior de participantes e um universo
ilimitado pelas fronteiras físicas de São Paulo e do Brasil.
Certamente esta experiência nos será benéfica nos próximos anos,
inclusive no de 2022, no qual nossos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu estão sendo convocados para aulas presenciais em virtude de exigências
regulatórias. Todavia, os demais cursos, inclusive o Curso de Introdução e
Atualização em Direito Tributário e outros de especialização, poderão ser
realizados virtualmente, e mesmo aqueles que sofrem restrições estão sendo
objeto de estudos sobre a possibilidade da sua disponibilização via internet, sem
violar as respectivas regras. As Mesas também continuarão a se realizar
virtualmente.
O ano de 2021 foi promissor para o IBDT, pois atingimos 1.297
associados, com um incremento de 28% em relação a 2020 (em 2019 éramos
pouco mais de 700), assim como tivemos um aumento de 55% nas matrículas para
todos os cursos, as quais chegaram a 1.036 novos alunos, de um total de 1.091
alunos que os frequentaram.
Em 2021, além dos cursos regulares de pós-graduação lato sensu em
Direito Tributário Brasileiro e Direito Tributário Internacional e do nosso curso de
mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Direito Comparado,
realizamos os seguintes cursos de especialização, que contaram com grande
afluência de interessados: Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio
Internacional – 2ª Edição; Sanções e Crimes Tributários (em parceria com o IET);
Temas Avançados em Tributação Internacional – 6ª Edição; Controvérsias e Temas
Tributários Atuais na Jurisprudência (em parceria com o IET) - 3ª Edição;
Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais – 2ª Edição; Normas
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Internacionais de Contabilidade e Tributação (em parceria com a FIPECAFI)– 2ª
Edição.
Igual sucesso logrou o nosso VII Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Atual (em parceria com a AJUFE/AJUFESP e com o DEF-FDUSP), sobre o
relevante e atual tema da consistência decisória em matéria tributária nos
tribunais superiores, tendo sido abordados os respectivos aspectos materiais e
processuais.
Dignas de menção são as nossas semanais Mesas de Debates, que em
2021 completaram 1.669 encontros, bem como as mensais Mesas de Debates
IBDT/FIPECAFI. Se elas foram continuidade de anos anteriores, neste ano tivemos
duas novas Mesas de Debates IBDT/WIT, com integrantes da instituição Women in
Tax.
O IBDT também participou virtualmente da reunião anual do
Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, e contou com sua
equipe de alunos no respectivo Tax Moot Court. Outra equipe participou do
IBFD/KU Leuven – Tax Moot Court Competition 2020/2021.
Durante mais este ano, foram mantidas nossas importantes parcerias
com o IBFD, o OITI, o IET, o ICET e a FIPECAFI. Com esta última, além do curso e
das Mesas mencionados acima, realizamos mais um o Seminário de Controvérsias
Jurídico Contábeis, participando igualmente do respectivo livro.
Também tivemos um incremento nos incentivos aos jovens associados
do IBDT, através do que denominamos “IBDT Jovem”, que é um grupo de
aproximadamente trinta associados já ligados intensamente ao Instituto e que
discutem a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, apresentando nas
Mesas de Debates resumos dos casos que selecionam.
Paralelamente, no Núcleo de Pesquisas do Mestrado Profissional
(NUPEM) um grupo de professores e mestrandos desenvolveu uma pesquisa sobre
o tema “Tributação Internacional em Países em Desenvolvimento: o caso
brasileiro”, e esses pesquisadores apresentaram seus resultados na sala reservada
ao IBDT no XXIV Congresso Internacional de Direito Tributário da ABRADT.
Nossa biblioteca foi engrandecida em 2021 com o recebimento de livros
das bibliotecas dos Professores Alcides Jorge Costa, Gerd Willi Rothmann e Klaus
Vogel, as quais foram doadas pelas famílias desses eminentes mestres, as quais
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 290, Centro| Cep 01318-000 - São Paulo – SP
Fones (11) 3105.8206 | Whatsapp (11) 96475-9535 | Site: ibdt.org.
E-mail: ibdt@ibdt.org.br | Linkedin: ibdt | Instagram e Facebook: institutoIBDT

merecem nossos respeitos e nossos profundos agradecimentos. Com isto, temos
aproximadamente vinte mil títulos, tornando nosso acervo um dos melhores e
mais completos do Brasil em sua área.
Nossos trabalhos editoriais continuaram sem redução de quantidade e
de qualidade, com o que pudemos entregar (ou estamos entregando)
gratuitamente aos Associados três edições da Revista Direito Tributário Atual (que
chegou ao seu n. 49) e nove da série Doutrina Tributária (que chegou ao n. 44),
além da Revista Direito Tributário Internacional Atual, disponibilizada no site do
Instituto.
Além disso, criamos a série Tributação Aplicada, publicando seu
primeiro trabalho sobre as diretrizes da OCDE para preços de transferência de
intangíveis e sua compatibilidade com o sistema tributário brasileiro.
E ainda disponibilizamos pela nossa Biblioteca Digital três importantes
trabalhos, um deles tratando da legalidade tributária face ao Recurso
Extraordinário n. 1.043.313 e a ADI n. 5.277, outro o “Manual da Tributação Direta
da Renda”, com o qual os Professores Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera ensinam seus alunos no bacharelado da FDUSP, além dos Anais do VII
Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual.
Foi mencionado acima o expressivo aumento de novos associados, o
que é motivo especial de satisfação, não apenas por termos mais colegas
participando da vida do Instituto, como também porque podemos contar com mais
colaboradores para suas realizações, com isto contribuindo para que continuemos
cumprindo nossas várias funções institucionais inscritas no art. 1º do Estatuto
Social do IBDT, o qual é bom sempre termos em mente: o IBDT “é uma associação
civil sem fins lucrativos e tem por objeto preponderante o ensino, objetivando
precipuamente o ensino superior, a pesquisa e o aperfeiçoamento do direito
tributário, a colaboração no ensino das respectivas disciplinas afins, divulgação de
bibliografia, legislação e jurisprudência, publicação de trabalhos e promoção de
congressos, conferências e cursos e, bem assim, a permanente realização da Mesa de
Debates de assuntos tributários”.
Também foi referido o grande número de alunos que passaram por
nossos cursos, e deles o IBDT também espera que continuem ligados, ou através de
novos cursos ou como associados, lembrando que a condição de associado também
está aberta para os alunos que preencham as qualificações estatutárias.
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Acrescente-se que as nove novas edições da série Doutrina Tributária
representaram um recorde anual, o que muito nos agrada porque é
progressivamente maior o número de mestres e doutores da FDUSP interessados
em divulgar suas dissertações e teses, o que se deve à certeza de que no mínimo
1.500 exemplares chegarão às universidades, aos tribunais e aos leitores em geral,
além de contarem com o prestígio do selo IBDT.
Esta presidência agradece a todos os que trabalharam para que fossem
atingidos resultados tão auspiciosos, incluindo seus Diretores, Conselheiros,
Gerente Geral, Funcionários, Professores, Revisores em blind peer review,
Monitores, Pesquisador e outros Colaboradores.
Certamente em 2022 vamos continuar cumprindo nosso papel na
comunidade jurídica e acadêmica, bem como continuaremos 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.
Reiniciaremos nossas atividades com a Mesa de Debates do dia 3 de
fevereiro de 2022, 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, mas
desde logo está prevista a primeira Mesa para 3.2.2022, sendo que a segunda, no
dia 10 de fevereiro, será presencial no Auditório Professor Ruy Barbosa Nogueira
da FDUSP, pois nesse dia serão inauguradas as salas contíguas com os nomes Sala
Professor Alcides Jorge Costa e Sala Professor Antônio Roberto Sampaio Dória,
dois ilustres tributaristas muito caros ao IBDT.
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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