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ROL DE CATEGORIAS2 3 

 

 

Rol de categorias que o Autor considera estratégicas à compreensão do 

seu trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

 

Direito Internacional Privado 

“Direito Internacional Privado é o ramo do Direito que resolve, essencialmente, 

conflitos de leis no espaço referentes ao direito privado, determinando o direito 

aplicável a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional.” 4 

 

Direito Internacional Público 

“O Direito Internacional Público é o conjunto de normas positivas, costumes, 

princípios, tratados internacionais e outros elementos jurídicos que tenham por 

objetivo regular o relacionamento entre países.” 5 

 

Direito Tributário 

O direito tributário é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam e regulam os 

fatos tributários, ou seja, uma estrutura constituída por elementos objetivos e 

subjetivos. 6 

 

Direito Tributário Internacional 

É compreendido por um complexo de normas tributárias de conflitos, que podem 

ser reveladas tanto por fontes internas como por fontes externas, contribuindo 
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significativamente para a dirimir conflitos entre relações Estado x Estado como 

Estado x indivíduo. 7 

 

Globalização 

Num conceito geral traduz-se como a crescente interdempendencia entre os 

povos, nasce “com as migrações do homo sapiens, transita pelas conquistas dos 

antigos romanos, pela expansão do Cristianismo e do Islã, pelas grandes 

navegações da Era Moderna, pela difusão dos ideais da Revolução Francesa, 

pelo neocolonialismo do Século das Luzes e pelos embates ideológicos da 

centúria passada, culminando com a aldeia global que caracteriza o mundo de 

hoje”. 8 

 

Integração 

Vocábulo empregado indistintamente por sociólogos, políticos e economistas, 

expressa de forma genérica unir as partes separadas de um universo. [...] Ação 

ou efeito de integrar ou integrar-se,constituir as partes de um todo, completar um 

todo com as partes que faltavam, unir-se a um grupo para formar parte dele.9 

 

Harmonizar 

Harmonizar é fazer com que não discordem ou não se afastem duas ou mais 

partes de um todo, ou duas ou mais coisas que objetivam o mesmo fim. Implica 

na conduta de adaptar, adequar ou mesmo aproximar dois pontos diferentes. 10 
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Harmonização Tributária 

É um processo por meio do qual diferentes Estados efetuam de comum acordo 

modificações em seus sistemas tributários a fim de os tornar compatíveis, de 

modo a não gerar distorções que afetem suas relações econômicas. 11 

 

Natureza Jurídica 

“Natureza jurídica é afinidade que um instituto jurídico tem, em diversos pontos, 

com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser incluído a título de 

classificação.” 12  

 

Ordenamento Jurídico 

O ordenamento jurídico é o conjunto de normas jurídicas vigentes em um país.13 

 

Princípio 

“Princípio é o mandamento nuclear de um sistema, uma disposição fundamental 

que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de 

critério para sua exata compreensão e inteligência.” 14 

 

Segurança Jurídica 

Segurança Jurídica é a garantia concedida às partes de que não ocorrerá 

alteração brusca no ordenamento jurídico de um país.  

 

Soberania 

A soberania é o poder jurídico supremo e repousa em dois elementos essenciais, 

população, como o poder do Estado em legislar sobre as pessoas que por sua 

nacionalidade a ele se sujeitam; e território, que externa o poder do Estado de 

                                            
11 LISBOA, Grazielle Hyczy. Harmonização das legislações tributárias no MERCOSUL. In 
PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração e Relações Internacionais: ALCA, 
MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 254. 
12 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 381. 
13 Conceito Operacional proposto por composição a partir do conceito de: BOBBIO, Norberto. 

Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: UNB, 
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legislar sobre pessoas, coisas ou fatos que se localizam dentro de suas fronteiras. 
15 

 

Tratados e Convenções Internacionais 

“Tratado e Convenções Internacionais são acordos formais negociados entre 

representantes de dois ou mais Estados, sujeitos de direito internacional público, 

que ganha força obrigacional internacional de aplicação, quando ratificado e 

confirmado por cada Estado, de acordo com a legislação interna de cada um.”16 

 

Transnacionalidade 

A transnacionalidade pode ser compreendida como um fenômeno reflexivo da 

globalização; é evidenciada pela desterritorialização dos relacionamentos político-

sociais e liga-se fortemente à concepção do transpasse estatal, pois está 

articulada por um ordenamento jurídico de caráter mundial à margem das 

soberanias dos Estados. 17 

 

 

 

 

 

                                            
15 KREMPEL, Angélica Aparecida Ferraz. Soberania tributária em tempos de globalização 
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16 CRETELLA NETO, José. Contratos Internacionais do Comércio. Campinas: Millennium Editora, 

2010, p. 150. 
17 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica in Direito e 
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RESUMO 

 

 

O objeto desta Dissertação é o estudo necessidade da Harmonização dos 

Sistemas Tributários no MERCOSUL. O objetivo é demonstrar os benefícios da 

desta realização, examinar os fatores que atualmente são obstáculos a ela, e por 

fim demonstrar como é possível implementar um harmonização dos sistemas 

tributários dentro do principal bloco econômico da América do Sul. Para tanto, 

passa-se pelos aspectos da integração, globalização e transnacionalização, 

demonstra-se a relevância do Direito Tributário Internacional, cuida-se da criação 

e desenvolvimento do MERCOSUL, e por fim apresenta-se os obstáculos e a 

necessidade de proceder-se com a Harmonização dos Sistemas Tributários do 

MERCOSUL. No que tange à metodologia, o Método utilizado na fase de 

investigação foi o indutivo. Na fase de Tratamento de Dados foi empregado o 

Método Cartesiano, e o presente Relatório de Pesquisa é estruturado na base 

indutiva. A presente Dissertação está vinculada à Linha de Pesquisa Direito 

Internacional, Comunitário e Transnacionalidade. 

 

Palavras-Chave: Globalização. Direito Tributário Internacional. Harmonização 

Tributária. 



 

ABSTRACT 

 

 

The object of this Dissertation is the need for Harmonization of the Tax Systems of 

the MERCOSUL. Its objective is to demonstrate the benefits of this process, to 

examine the factors that are currently posing obstacles to the achievement of this 

goal, and finally, to demonstrate how it is possible to implement a harmonization of 

the tax systems within the main economic bloc of South America. With this aim, it 

discusses the aspects of integration, globalization and Transnationality, 

demonstrating the importance of International Tributary Law, and the creation and 

development of the MERCOSUL. Finally, it presents the obstacles and the need to 

carry out Harmonization of the Tax Systems of the MERCOSUL. In terms of 

methodology, the inductive method was used in the investigation phase. The 

Cartesian Method was used in the analysis of the data, and this Research Report 

is structured on an inductive basis. This Dissertation is linked to the Line of 

Research International Law, Community and Transnationality. 

 

Keywords: Globalization. International Tributary Law. Tributary Harmonization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente Dissertação tem como objeto o estudo da harmonização 

tributária no MERCOSUL, e, para tanto, com o intuito de a implantar e planificar, 

faz-se um breve exame da história do Direito Internacional e de integração dos 

povos dentro do contexto da globalização e transnacionalidade 

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre em Ciência 

Jurídica pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale 

do Itajaí – UNIVALI. 

O seu objetivo científico é estudar as características e possibilidades de 

cooperação e harmonização tributária com o fim de diminuir as distorções fiscais 

e concorrência desleal entre os Estados do globo.  

Para o equacionamento do problema foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) Existe a possibilidade de harmonizar tributariamente o MERCOSUL 

apesar dos diversos interesses, posições econômicas e heterogeneidades de 

legislação de seus Estados-membros; 

b) A harmonização tributária do MERCOSUL traz diversos benefícios 

para o bloco, como a facilitação de intercambio de produtos e trabalhadores e, por 

conseqüência, diminui a utilização de benefícios fiscais que oneram e 

obstaculizam o desenvolvimento de seus Estados-membros e do bloco em geral.  

Justifica-se, e tem como motivo a adoção do tema estudado as diversas 

dificuldades e obstáculos gerados pelas diferentes tributações existentes dentro do 

território do MERCOSUL. Os entraves criados pelas diferentes cargas tributárias 

muitas vezes podem causar sérios prejuízos tanto para os Estados-membros como 

para o bloco como um todo, visto que inibe a uniforme distribuição de renda e ainda 

onera o comércio, circulação de bens, serviços e de pessoas intrabloco, o que acaba 

por fulminar seu progresso. 

Os resultados do estudo e exame das hipóteses estão demonstrados ao 

longo da presente Dissertação e, de forma sintetizada, expõe-se a estrutura da 

pesquisa: 
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O Capítulo 1 cuida da formatação do Direito Internacional, sua história 

antiga e moderna, o início da aproximação dos Estados, a integração entre os 

povos, a globalização do mercado com a queda das fronteiras interestatais, 

finaliza-se com as novas características e conceitos da perspectiva mundial 

moderna denominada transnacionalidade.  

No Capítulo 2, abordar-se-á os conceitos e as problemáticas do Direito 

Tributário Internacional com as questões da soberania fiscal, e a natureza, objeto, 

fontes e principais aspectos deste ramo do Direito. Tratar-se-á também dos 

problemas tributários comuns entre a grande maioria dos Estados e ainda da 

tributação como mecanismo regulatório da economia internacional. 

No Capítulo 3, buscar-se-á explanar os fatos que contribuíram para a 

formação do bloco econômico do MERCOSUL. Será dada atenção às iniciativas 

integracionistas dos países hoje membros do bloco, e aos fatos que antecederam 

a assinatura do tratado constituinte, bem como aos acordos e protocolos 

adicionais que formaram sua estrutura organizacional. 

No último capítulo será dada especial e focalizada atenção à 

implementação da harmonização tributária no MERCOSUL. Por meio do conceito 

de harmonização simples e pura, da análise dos diferentes sistemas tributários 

utilizados pelos países do bloco, e ainda dos fatores que influenciam na efetiva 

realização de uma harmonização tributária. Procurar-se-á demonstrar a concreta 

necessidade de se fazer uma aproximação das leis tributárias dentro do bloco 

econômico.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais apresentar-se-á os pontos conclusivos destacados, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a realização da 

harmonização dos sistemas tributários no MERCOSUL. 

No tocante à Metodologia empregada, registra-se que na Fase de 

Investigação18 foi utilizado o Método Indutivo19, na Fase de Tratamento de Dados 

                                            
18 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhedados, sob a moldura do Referente 

estabelecido”. In: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 
11. ed. rev. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 103. 

19 “[...] nele se opera a coleta de elementos que são reunidos e concatenados para caracterizar o 
Tema pesquisado.” In: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e 
Prática. 11. ed. rev. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 92. 
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o Método Cartesiano20, sendo por último o Relatório dos Resultados expresso na 

presente Dissertação constituído com base na lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente21, da Categoria22, do Conceito Operacional23 e da Pesquisa Bibliográfica24. 

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas com a letra 

inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em 

glossário inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 “nunca aceita, por verdadeira, cousa nenhuma que não conhecesse como evidente [...]; dividir 

cada uma das dificuldades [...]; conduzir por ordem [...]; fazer sempre enumerações tão 
completas e revisões tão gerais, que ficasse certo nada omitir”. In: PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. ed. rev. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2008, p. 88. 

21 [...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa”.In: PASOLD, Cesar Luiz. Medotologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. 
ed. rev.  Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 54.  

22 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Medotologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. ed. rev. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2008, p. 34. 

23“[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos [...]”. In: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. ed. rev. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 37. 

24 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. In: 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. ed. rev. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 209. 
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CAPÍTULO 1 

INTEGRAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO E TRANSNACIONALIDADE 

 

 

1.1 O DIREITO INTERNACIONAL – DEFINIÇÃO 

 

O termo “direito internacional” foi utilizado pela primeira vez por Jeremy 

Benthan, no ano de 1789, desde esta época este termo vem sendo utilizado para 

substituir a antiga terminologia de origem romana denominada ius gentium, ou 

direito das gentes. 25 

Neste período a definição do direito internacional era simples, uma vez que 

era considerado sinônimo do atual direito internacional público, pois regia 

somente a relação entre os Estados, considerados os únicos sujeitos com direitos 

e deveres internacionais e também detentores do direito de interpor ações 

internacionais, sendo assim, os únicos participantes da Comunidade 

Internacional. 26 

No entanto, a partir da Primeira Guerra Mundial o Direito Internacional se 

expandiu, surgiram novos sujeitos da sociedade internacional, como organizações 

intergovernamentais criadas pelos Estados, organizações não-governamentais 

criadas por particulares, grupos minoritários, empresas transnacionais, entre 

outros, que adquiriram personalidade legal internacional, assim passou-se a 

dividir o Direito Internacional em duas vertentes, a pública e a privada. 27 

O Direito Internacional Público é aquele definido como o conjunto de 

princípios, normas e instituições que regulam os direitos e deveres, reconhecidos 

como de necessidade social e consentidos expressa ou tacitamente pelos sujeitos 

que compõem e relacionam-se na Comunidade Internacional. 28 

                                            
25 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 39. 
26 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 39. 
27 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 40-41. 
28 GAMBOA, Fernando Serazzi e FERNÁNDEZ, Macarena Undurraga. TRATADO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE INTEGRACIÓN. Santiago: LexisNexis, 2006, p. 4-
5. 
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Também conhecido como direito das gentes, o Direito Internacional 

Público,  

[...] é a ordem jurídica que regula as relações entre os sujeitos de 

direito do direito internacional público. Sujeito de direitos, nesse 

sentido, são os Estados soberanos, as organizações 

internacionais, como, p. ex., a Organização das Nações Unidas, e 

entidades tradicionalmente reconhecidas como sujeitos de direito, 

ao lado dos Estados [...]. 29 

Já o Direito Internacional Privado é conhecido por ser aquele ramo da 

ciência jurídica que, no caso de existir várias legislações concorrentes ou 

divergentes aplicáveis a um caso concreto, determina a lei competente para 

resolver o conflito e o tribunal que conhecerá e deliberará acerca do caso. 30 

Destaca Rechsteiner que, “no mundo inteiro, cada vez mais são freqüentes 

as relações jurídicas com conexão internacional a transcender as fronteiras 

nacionais”.  Cada nação possui um ordenamento jurídico peculiar, portanto, o 

Direito Internacional Privado é aquele representado por normas que definem qual 

o direito a ser aplicado em uma relação jurídica com conexão internacional. Por 

sua vez, o Direito Internacional Privado não resolve propriamente a questão 

jurídica, apenas indica o direito e foro aplicável, assim, tem suas normas 

denominadas de indicativas ou indiretas. 31 

Demonstrado seu conceito, bem como suas duas ramificações, cumpre 

lembrar que Direito Internacional serve como pilar das relações internacionais, 

que foi e continua a ser inevitável fonte garantidora de segurança jurídica nas 

relações comerciais, interpessoais, ainda sendo um dos principais artífices da paz 

entre as nações, conforme se demonstrará adiante no estudo de sua história. 

 

 

                                            
29 RECHSTEINER. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 10. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 38. 
30 MOLSÁVEZ, Aldo Müller. Derecho Internacional Privado. 3. ed. Santiago de Chile: Alfabeta 
Artes Gráficas, 2007. p. 20. 
31 RECHSTEINER. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 10. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 1-5. 
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1.2 A HISTÓRIA DO DIREITO INTERNACIONAL – ATÉ A PRIMEIRA GUERRA 

MUNDIAL 

  

Tema de grande evolução na atualidade, mas já existente há longa data, as 

primeiras relações internacionais possuem como interessante característica o fato 

de ter seu princípio vinculado a normas de um direito laico. Isto porque os 

Estados e Cidades-estados que iniciaram a relacionar-se economicamente eram 

numerosos, de pequena extensão, e destacadamente marcados por grande 

particularismo religioso, onde cada grupo social possuía religião e divindades 

próprias. 32 

 As primeiras normativas que se tem notícia foram as intervenções 

governamentais nas relações econômicas entre os reinos da Antiguidade, quando 

fazia-se nos postos fronteiriços a cobrança de taxas sobre a circulação de bens 

dos particulares. 33 

 Registros também demonstram relações jurídicas entre as Cidades-

estados gregas e entre elas e outros Estados não pertencentes à nação grega, 

porém ainda muito primitivo eram estas, uma vez que as Cidades-estados 

individualmente não possuíam soberania34 e suas relações com terceiros 

evidenciavam a existência de uma espécie de direito público externo, baseadas 

no interesse público grego. 35 

 Portanto, as relações jurídicas exercidas pelos gregos ainda não são 

capazes de afirmar a existência do direito internacional nesta época, como 

destaca Dal Ri Júnior, 

A afirmação da existência de um direito internacional entre as 

cidades-Estado gregas não encontra, até os nossos dias, uma 

                                            
32 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 18-19. 
33 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 19. 
34 As Cidades-estados eram regidas pelo interesse supremo da Ellade, que exercia o primado 
sobre os interesses locais.  KELSEN, Hans; CAMPAGNOLO, Umberto. Op. cit., p. 259 in DAL RI 
Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e Nacionalidade. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 21-22. 
35 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 22-23. 
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unanimidade entre os principais pesquisadores do direito 

internacional. [...] Isto devido ao fato de os gregos terem tido 

uma consciência muito pouco desenvolvida dos elementos que 

viriam a compor o jus gentium romano e medieval, ou mesmo o 

moderno direito internacional. 

 Apesar da construção de seus princípios e normas iniciar-se com toda o 

desenvolvimento histórico acima descrito, é no mundo romano que denota-se 

maior desenvolvimento do direito internacional. 

 A partir de sua expansão comercial romana, diversos tratados comerciais 

bilaterais são celebrados estabelecendo zonas de influência, monopólios 

comerciais, e também limitantes de expansão territorial. Neste contexto o direito 

romano se difunde formando um sistema de normas jurídicas coerente e uniforme 

regulamentador das atividades de todo o Império, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e comercial da Antiguidade pela instituição da pax 

romana, longo período consolidado de paz e ordem possibilitado pela imposição 

de um único ordenamento. 36 

 Conseqüência deste desenvolvimento econômico e comercial romano foi a 

necessidade de refinar os aparatos basilares das relações comerciais de Roma 

com os outros povos, revestindo-os de caráter jurídico. Nesta época, já instituídos 

no Império estavam os aspectos formais do direito civil romano, que aprimorados 

originaram o jus gentium, ou, o direito das nações. 37 

 Elaborado a partir do sistema romano e instituído como instrumento para 

prover maior eficiência comércio internacional, o jus gentium passou a 

proporcionar maior flexibilidade e agilidade para a circulação de mercadorias e 

fatores produtivos bem como para a resolução de litígios provenientes do 

comércio entre diferentes nações. 38 

 Apesar de um contexto desfavorável e nada incentivador ao comércio 

internacional em virtude de normas severamente limitadoras à atividade 
                                            
36 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 24-25. 
37 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 27-28. 
38 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 28. 
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comercial, período em que os feudos praticamente voltavam-se para a agricultura 

e pecuária de subsistência interior. 

Na Idade Média, período compreendido entre a queda do Império Romano 

até a formação dos Estados soberanos e caracterizado pelo desenvolvimento do 

transporte marítimo e formação da comunidade católica na Europa39, houve a 

necessidade de implantação de políticas mais estruturadas em virtude das 

ameaças de invasões de grupos muçulmanos, que, conjuntamente com o 

crescimento demográfico organizado, foi responsável por promover o início de um 

importante desenvolvimento econômico no velho continente. 40 41 

 Com o estabelecimento de comunidades muçulmanas já no continente 

europeu, pressões do clero exigiram dos governantes a flexibilização das 

fronteiras dos Estados Cristãos da península ibérica, itálica e sul da Gália com o 

fim de alcançar maior integração entre estes e, conseqüentemente, aumentar o 

poder de defesa desses Estados perante mais investidas estrangeiras, assim 

abriu-se parcialmente as portas para a circulação de mercadorias e fatores 

produtivos. 42 

 Advinda a integração econômica, o início nos século XI e XII das primeiras 

Cruzadas e com o conseqüente fortalecimento dos Estados, mudanças 

significativas ocorreram, iniciaram-se as primeiras contestações que corroeram o 

poder do Papado, distanciando a Igreja do Estado. Consolidaram-se os pequenos 

Estados como nações politicamente soberanas que prontamente sentiram a 

possibilidade de se auto-organizar. 43  

 Visando seu fortalecimento e independência, os Estados soberanos 

adotaram a teoria da soberania absoluta, desenvolvida por Maquiavel, 

aperfeiçoada por Jean Bodin, e posteriormente fortalecida por Thomas Hobbes, 

                                            
39 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 55. 
40 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 38-40. 
41

 GUIMARÃES, Samuel P. Nação, nacionalismo, Estado, 2008. 
42 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 40-41. 
43 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 42-43. 
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que afirmava que o soberano exerceria o poder incondicional e irrevogável e 

ilimitadamente através do contrato social.  

 No entanto, pela necessidade de reforçar suas próprias finanças, os 

Estados soberanos impuseram condições jurídicas que proporcionavam maior 

segurança aos mercadores estrangeiros44, o que culminou no aumento da 

circulação de mercadores e suas mercadorias. Paralelamente expandiram-se as 

atividades tributárias e assim aumentaram significativamente as controvérsias 

geradas dentro comércio internacional, exigindo que os soberanos passassem a 

firmar acordos internacionais prevendo modos de solução para tais desajustes. 

 Neste momento de desenvolvimento acelerado dos Estados cristãos é que 

tem-se o real e próspero início do direito e comércio internacional, como bem 

ensina Dal Ri Júnior, 

No que diz respeito aos tratados internacionais firmados na 

Idade Média, é possível verificar, já naquele período, a 

utilização de cláusulas que apresentam alinhamentos muito 

próximos das que atualmente regem grande parte das relações 

econômicas internacionais, como as cláusulas da Nação-Mais-

Favorecida e do Tratamento Nacional.45 

 A elaboração de inúmeros acordos entre as cidades mercantes européias e 

muçulmanas, o aumento significativo das trocas comerciais e a consolidação do 

pensamento mercantilista e político culminaram no estabelecimento dos 

fundamentos políticos do comércio internacional propostos pelo pensador francês 

Jean Bodin já no século XVI, que no início da Idade Moderna, quando a 

sociedade européia passava a desvencilhar-se das instituições feudais, elaborou 

e estabeleceu um sistema de normas que taxava e regulava as relações 

comerciais de seu país, França. Estas mesmas idéias disseminaram-se e 

formaram a base da normativa internacional da Idade Moderna. 4647  

                                            
44 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 42-43. 
45 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 47. 
46 BARROS, Alberto R. G. de. Direito Natural e Propriedade em Jean Bodin, Trans/Form/Ação. 
Vol. 29, no. 1, 2006. 
47 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 71-77. 
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Neste período, compreendido entre os Séculos XVI e XVII prosperava nas 

relações internacionais o jusnaturalismo capitaneado por Hugo Grotius, o qual 

possuía como tese fundamental o princípio de que qualquer lei, seja nacional ou 

internacional, derivava dos princípios da justiça, e que por sua vez possuíam 

validade eterna e universal, podendo ser descobertas pela razão pura. Chamado 

também de lei natural, o jusnaturalismo para os pensadores da época era 

baseado naquilo em que todo homem racional compreenderia ser justo e 

necessário para a preservação da sociedade humana. 48 

Desta maneira e neste contexto, estabeleceram-se relações internacionais 

entre esses novos Estados soberanos, dando-se origem a um sistema 

internacional interestatal. Para Hee Moon Jo,  

Desde que os Estados soberanos fossem independentes e 

iguais, esse sistema de interestatismo significava no fundo, a 

convivência dos Estados soberanos de forma independente e 

paralela. Nesse sistema internacional, o DI49 significava a lei 

entre os Estados, cuja formação se dava pelo consentimento, 

explicito ou tácito, dos Estados, cuja interpretação era feita 

pelos próprios Estados. 50 

O Século XVII foi marcado pelo estabelecimento oficial do sistema do 

interestatismo, quando a Paz de Vestfália pôs fim às guerras religiosas entre 

católicos e protestantes com a perda determinante de poder da Igreja51 e a 

supremacia do poder do Estado independente e soberano. 52 

A Paz de Vestfália além de desmontar o poderio da Igreja estabeleceu um 

sistema internacional estritamente baseado na pluralidade de Estados 

independentes e iguais, visando a auto-proteção dos Estados pertencentes ao 

sistema perante Estados-terceiros e primando pela solução pacífica das 

controvérsias eventualmente surgidas. 53 

Acrescenta-se ainda que, 

                                            
48 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 62-63. 
49 Direito Internacional 
50 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 57. 
51 Sacro Império Romano. 
52 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 57. 
53 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 58. 
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Los tratados de Westfalia marcan un hito em el desarrollo Del 

Derecho Internacional, porque en ellos se proclamó por primera 

vez la igualdad de todos los Estados, sin discriminar por sus 

credos religiosos o estructura política. Se establece así el 

sistema de equilibrio europeu de poderes; se acepta el principio 

de autoderterminación de los diferentes principados; se produce 

el nacimiento de los Estados modernos y se organiza el sistema 

de las llamadas misiones diplomáticas permanentes. 54 

Assim um novo padrão internacional foi desenvolvido, caracterizado pela 

desvinculação do Estado da Igreja e com a abertura das fronteiras internacionais 

dentro da Europa como também para o além-mar, como com a China, Japão, 

Império Otomano e também América. 55 

Já no Século XVIII a iniciativa do positivismo liderada por Emerich de 

Vattel, a qual estabeleceu uma ponte advinda do jusnaturalismo afirmando que 

somente estaria gerada a obrigação em cumprir qualquer dever do Direito Natural 

quando aquelas que estivessem previamente acordadas pelos Estados através do 

Direito Positivo. Possuíam como base fundamentadora a teoria de que direito e 

justiça não eram sinônimos, pois as leis poderiam variar no tempo e espaço 

conforme a vontade dos legisladores, ou seja, o direito era feito pelo homem, e 

direcionado especificamente para determinada sociedade. 56 

Também neste século, com os principais filósofos da época sendo Voltaire, 

Rousseau, Montesquieu e Kant, no período conhecido como o Iluminismo, ficou 

evidenciado a tendência da liberação do comércio internacional. Esta liberação 

possuía como principal interesse a corrosão do poder absoluto do soberano, a 

intenção de equilibrar as relações internacionais e proporcionar a manutenção da 

paz entre as nações, visto que todas elas possuiriam acordos bilaterais umas com 

as outras, e, portanto, mútuas necessidades. 57 

                                            
54 GAMBOA, Fernando Serazzi e FERNÁNDEZ, Macarena Undurraga. TRATADO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE INTEGRACIÓN. Santiago: LexisNexis, 2006. p. 
12. 
55 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 57. 
56 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 64-65. 
57 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 83-90. 
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O equilíbrio entre os Estados, a sociedade e o poder, logrado com a 

liberação do comércio internacional também é exposto por Kant quando afirmava 

que a partir desta atingir-se-ia uma interdependência crescente entre as 

sociedades em virtude do amplo processo de circulação de informações, pessoas 

e mercadorias, e assim, no globo invariavelmente estaria instalada a paz 

perpétua. 58 

 Adiante, foi o filósofo inglês John Locke quem apresentou uma versão de 

contratualismo político e econômico, severo limitador do poder político, 

colocando-se a favor dos interesses dos cidadãos e da desobstrução do 

comércio, contrapondo a intervenção estatal na economia. Ideal seguido de perto 

por James Steuart que afirmava que seria a liberação do comércio a medida 

eficaz contra as insanidades do despotismo. 59 Neste sentido observa-se 

claramente a superação do poder político pelo poder econômico. 

 A Revolução Industrial, ocorrida nos idos do século XIX, colocou alguns 

obstáculos a toda esta liberalização do comércio internacional, medidas 

protecionistas como o aumento das taxas aduaneiras, incentivos à produção 

interna, subsídios e ainda facilidades no âmbito tributário, frearam, certo que não 

por muito tempo, o período de crescimento do poder econômico. No entanto, 

acordo bilateral entre Império Britânico e França forçou o abandono a alguns 

desses postulados da política protecionista, normas que faziam barreiras ao 

comércio foram suprimidas ou transformadas em obrigações tanto quanto mais 

leves. Único empecilho ainda existente para uma relação mais segura e integrada 

entre os Estados era a grande diversidade do direito e das legislações entre as 

nações. 60 

 Ainda em virtude da Revolução Industrial e o conseqüente exponencial 

aumento de tratados bilaterais que visavam a liberação comercial, é que tem-se 

notícia da disseminação da cláusula da Nação-Mais-Favorecida, cláusula que 

                                            
58 HABERMAS, Júergen. Kants Idee des Ewigen Friedens – aus dem historischen Abstamd von 
200 Jahren. In DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. 
Cidadania e Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 93-93. 
59 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 95-100. 
60 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 101-106. 
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trata basicamente da proibição de concessão gratuita a uma determinada nação a 

algo que outra obtém somente mediante pagamento. 61 

 Após o sucesso desta cláusula e também a contínua e ampla expansão do 

comércio internacional, novos instrumentos voltados a abrir os mercados 

nacionais foram criados e adaptados. Acordos de liberação comercial e também 

de integração normativa aduaneira entre nações tornaram-se abundantes, tanto 

no campo econômico como no político, como afirma Dal Ri Júnior, “foi através 

destes instrumentos de integração regional que se tornou possível, por exemplo, 

dar início ao processo de harmonização do direito alemão e a unificação política 

do país”. 62 

 Percebendo o sucesso da iniciativa alemã, vários foram os Estados 

europeus que instituíram uniões aduaneiras. Conclui-se, portanto, que a liberação 

e expansão do comércio internacional durante o século XIX introduziu 

conseqüências significativas no campo político-jurídico do Velho Continente, e 

apesar da eclosão da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914, os avanços 

produzidos até esta época formam hoje a base do Direito Internacional moderno. 

 

 

1.3 A HISTÓRIA DO DIREITO INTERNACIONAL MODERNO 

 

 A experiência da guerra mudou significativamente o sistema legal 

internacional, a partir dela os juristas começaram a interpretar o direito 

internacional tanto no aspecto econômico como no aspecto social, além de iniciar 

debates que demonstravam a necessidade de estabelecer-se o primado da 

política em relação à economia. 63 

Após a primeira grande batalha é que o Direito Internacional passou a ter 

suas atenções voltadas para todo o cenário internacional e não somente aos 
                                            
61 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 106-107. 
62 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 109. 
63 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 114-115. 
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ideais europeus. 64 No ano de 1919 foi criada a Liga das Nações65, que deu um 

grande passo para o desenvolvimento do sistema interestatal, porém apesar de 

conter em seu Pacto princípios que implicavam na não diferenciação de um 

Estado europeu de um não-europeu e da multilateralidade das regras, a 

Sociedade criada não conseguiu estabelecer uma genuína comunidade 

internacional devido a não aderência à Liga por parte de Estados com destaque 

no cenário global. 66 

Desta maneira, apesar de possibilitar um notável avanço formal e fomentar 

uma série de congressos e conferências internacionais destinadas a atender 

interesses das diversas nações participantes, em virtude da desarmonia entre os 

interesses dos Estados, da humilhação imposta aos países vencidos na Guerra 

pelo Tratado de Versailles, da grande quantidade de problemas políticos, e, 

principalmente, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações foi 

condenada já em seu berço, não sendo sequer implantada.67  

Para os juristas chilenos Gamboa e Fernández,  

Es con la creación de la Sociedad de las Naciones que se 

pretende organizar jurídicamente una comunidad internacional. 

No obstante, durante este período de creación de las SND y la 

creación de las Naciones Unidas, se ven frustrados los 

esfuerzos de la primera por los encontrados intereses políticos 

que estaban en pugna en Europa y el mundo en general. 68 

Finda a Segunda Guerra, os estados vencedores desta vez criaram um 

organismo mais aprofundado e melhor organizado denominado Organização das 

Nações Unidas (ONU), nova ordem jurídica internacional que abarcava 

disposições multilaterais claras em matérias financeira, monetária e comercial, 

além de gerar os pressupostos jurídicos estruturais que dariam início ao 

                                            
64 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 68. 
65 Ou Sociedade das Nações, SDN. 
66 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 68. 
67 GAMBOA, Fernando Serazzi e FERNÁNDEZ, Macarena Undurraga. TRATADO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE INTEGRACIÓN. Santiago: LexisNexis, 2006. p. 
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fenômeno da integração econômica mundial tanto almejada pelos Estados 

firmatários. 69 

 A partir da criação da ONU, esforços foram feitos para a elaboração de 

uma sistematização normativa da sociedade internacional para que funcionasse 

conforme a regra de lei. Esta normativa advinha em sua grande maioria do 

costume internacional, teria o escopo de garantir a estabilidade e segurança da 

vida internacional e ainda obrigar os atores do cenário global a atuar em 

conformidade com o Direito Internacional. 70 

 Embora referidas normas ainda não tenham garantido uma completa 

segurança e terminado definitivamente com conflitos políticos, econômicos e até 

mesmo terroristas, é evidente que o cenário atual é voltado à integração e 

cooperação econômica e política entre os Estados, aspecto que estudar-se-á a 

seguir. 

 

 

1.4 INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

Em virtude do desenvolvimento extenuado do comércio exterior e da 

economia internacional, diversos mecanismos de integração entre Estados foram 

e estão sendo instituídos com o objetivo de estabelecer parcerias sólidas e 

aprofundadas que possibilitem uma melhor inserção e posicionamento de uma 

nação no mercado mundial. 

Ensina Dal Ri Júnior, que 

O primeiro passo concreto voltado a constituir um mecanismo 

de integração econômica mundial ocorreu com a conferência 

intergovernamental realizada de 1º. a 22 de julho de 1944, na 

cidade de Bretton Woods (em New Hampshire, Estados 

Unidos). Nela, os representantes de 44 países aprovaram os 

                                            
69 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
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70 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 70. 
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documentos que se contextualizaram como base do movimento 

que culminou na regulamentação das relações econômicas 

internacionais. 71 

Nesta conjuntura foram firmados os acordos que instituíram o Fundo 

Monetário Internacional (FMI)72, Banco Mundial (BM)73, e ainda recomendaram a 

criação de outros organismos como a Organização Internacional do Comércio 

(ITO)74. 75 

Estas parcerias, por sua vez, proporcionaram o surgimento de uma 

integração progressiva com o fim de atingir objetivos comuns de estímulo à paz, 

ao respeito aos direitos do homem, desenvolvimento mútuo e cooperação 

comercial. 

Neste contexto evidente fica a caminhada da sociedade humana para uma 

integração planetária, no entanto, o que se denota atualmente é uma aceleração 

rápida deste processo devido aos impulsos da tecnologia. 76 

 O terreno econômico é o principal ator desta integração, haja vista que 

praticamente todos os países do mundo encontram-se dentro de algum sistema 

de integração econômica, seja ela caracterizada pela forma de acordos bilaterais, 

uniões aduaneiras, comunidade, entre outras. 

 No ponto de vista econômico, a integração é um processo, e é através dela 

que mercados nacionais que se encontravam separados e voltados para o público 

interno unem-se para formar um só mercado de dimensão global e maximizada. 77 

                                            
71 DAL RI Jr., Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e 
Nacionalidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 118. 
72 Tem como princípio básico o multilateralismo e abolição de práticas discriminatórias, foi 
instituído para organizar as grandes desordens monetárias causadas tanto pela quebra de 1929 
como pela Segunda Guerra Mundial. 
73 Instituído para otimizar a reconstrução e desenvolvimento dos países atingidos severamente 
pela Segunda Guerra Mundial 
74 Com o principal objetivo abolir a restrições ao comércio internacional e instituir sólido sistema de 
normas jurídicas multilaterais voltadas à liberalização do comércio. No entanto acabou por não ser 
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origem do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e da atual Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 
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76 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
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 O processo de integração é dotado de algumas características essenciais, 

seus sujeitos são os Estados soberanos, que empreendem o processo 

integracionista de forma voluntária, deliberada e gradual, com etapas 

progressivamente mais profundas que são desenvolvidas com o passar do tempo 

e possuem como característica essencial a convergência. 78 

 Com o intuito de alcançar o propósito de um mercado integrado 

globalmente, é necessário realizar uma série de mudanças estruturais em uma 

nação que ora estava voltada somente para a economia interna. Estas mudanças 

exigem um período transitório a fim de evitar transformações demasiadamente 

bruscas ou drásticas que possam interferir negativamente no processo de 

integração ou ainda no desenvolvimento da nação singular. 79 

 Nas referidas mudanças estruturais, a partir de certo momento, se faz 

necessária a transferência de parcelas de soberania nacional para instituições 

comuns que passam a adquirir um caráter supranacional, após esta transferência 

o processo de integração adquire e impõe uma coordenação mais estreita entre 

os países participantes, que num futuro pode desembocar ainda numa união 

política. 80 

Os processos integracionistas e a implantação das políticas de cunho 

neoliberal que enfatizam a viabilização de mercados livres elevaram a integração 

regional a um novo e importante patamar, passando a ser tratado como tema 

prioritário na agenda internacional. 81 

O aumento da interdependência econômica possibilitou a efetivação e o 

aprofundamento de diversos tipos de acordos entre grupos de países ou ainda 

entre países singulares. São múltiplos acordos de complementação, integração 

                                                                                                                                    
77 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 207-208. 
78 GAMBOA, Fernando Serazzi e FERNÁNDEZ, Macarena Undurraga. TRATADO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE INTEGRACIÓN. Santiago: LexisNexis, 2006, p. 
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79 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 208. 
80 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 208. 
81 WERNER, Felipe P., SILVA, Karine de S. A Harmonização Tributária do MERCOSUL, 2009. 
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econômica e de liberalização de comércio entre países ou entre um país e um 

grupo, além de acordos com países ou grupos extra-regionais. 

A integração econômica não é um processo isolado ou fechado em torno 

de si. Tal fenômeno surge e sofre alterações, inserindo-se em um contexto 

mundial cada vez mais interligado e interdependente, ou seja, a análise dos 

distintos modelos de integração regional deve considerar os aspectos externos 

consonantemente aos eventos internos. 82 

A integração econômica apresenta distintas etapas evolutivas 

diferenciadas, de tipo ideal. Observa-se desde já que cada fase do processo 

integracionista compreende integralmente a fase anterior, acrescentando-lhe 

outras características peculiares que refletem o aprofundamento do modelo. 

São as etapas: 

Áreas de preferência tarifária: caracterizada por ser a mais simples 

modalidade de integração econômica, neste regime os Estados firmatários 

concedem a determinados setores econômicos regimes tarifários preferenciais, 

iniciando uma forma simplificada de cooperação comercial entre os países 

envolvidos. 83 

Zonas de livre comércio84: são marcadas principalmente pela extinção de 

barreiras alfandegárias entre os países aderentes, sejam eles vizinhos ou não. 

Possuem como objetivo buscar maior competitividade interna e externamente de 

seus produtos e ainda suprir o mercado interno de uma forma menos onerosa 

para cada Estado pertencente a essas zonas específicas. 85 

Uniões aduaneiras86: são um pouco mais evoluídas que as zonas de livre 

comércio, pois além de não possuírem barreiras alfandegárias entre os países 

integrantes, possuem uma taxação comum em relação aos produtos e serviços 

importados de países terceiros. Esta taxa igual perante Estados terceiros é 
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denominada tarifa externa comum, e pode recair sobre todos os produtos e 

serviços ou, por decisão dos países integrantes da união aduaneira, há ainda a 

possibilidade de haver listas de exceções sobre determinados produtos ou 

serviços. 87 

Mercado comum88: supõe, além da etapa anterior, a adoção de uma tarifa 

exterior comum (TEC) sobre os produtos provenientes de países terceiros. 89 

A última etapa até então conhecida nos processos de integração 

econômica é a união monetária90, que se caracteriza pela adoção de um 

instrumento padrão de troca comum a todos os países-membros, ou seja, pela 

aplicação de uma moeda única comunitária e pela harmonização de suas políticas 

econômicas. 91 Esta fase de integração é considerada bastante avançada, no 

entanto é tida como fundamental para atingir o almejado fim dos países que 

buscam uma parceria exitosa e consistente. 

Dispõem Gamboa e Fernández acerca de tais etapas de integração:  

cada una de ellas sirve de soporte para la etapa posterior, 

pero sin significar que los bloques u organizaciones 

internacionales que participan de esos diversos procesos, 

se dispongan a alcanzar su fase máxima, que es la unión 

econômica y monetária. 92 

Essa tipologia tem sido utilizada como categorias analíticas dos distintos 

processos de integração econômica existentes atualmente no mundo, como por 

exemplo, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), Tratado de Livre Comércio da 
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América do Norte (NAFTA) e da União Européia. Ela serve para revelar de forma 

sucinta o nível de desenvolvimento atingido, e também para compreender, definir 

e conceituar a definição de determinado processo de integração. 

 Os processos estudados contribuem de diversas maneiras para o 

desenvolvimento econômico e conseqüentemente social dos Estados, uma vez 

que causa transformações estruturais que culminam por facultar ou determinar 

uma evolução em toda a organização deste Estado ou associação de Estados 

pertencentes a um processo de integração. 

` Ensina Labrano que 

[...] la integración puede fortalecer a los Estados que si 

actuaran aisladamente no podrían encarar ningún plan de 

desarrollo. La posibilidad de unión voluntaria de los Estados 

con este propísito constituye la opción que debemos impulsar y 

lograr asú un nuevo objetivo y modelo de diálogo internacional. 
93 

 Deve-se atentar ainda que um processo de integração obrigatoriamente 

deve afetar os setores sociais, econômicos, políticos e jurídicos, por esta maneira 

deve ser estudado e encarado multidisciplinarmente. Sua evolução deve surgir de 

ações previamente programadas e sua instituição e desenvolvimento mediante 

livre acordo entre as partes pactuantes.  

  

 

1.4.1 Vantagens da Integração Econômica e suas Transformações 

Estruturais 

 

Conforme já visto anteriormente, a integração é inerente ao ser humano e à 

sociedade. Neste aspecto, alguns são os argumentos empregados no apoio aos 

processos de integração econômica. Entre eles destacam-se a economia de 

escala, intensificação da concorrência, atenuação nos problemas com o comércio 
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internacional, possibilidade do desenvolvimento de atividades incompatíveis de 

empreender isoladamente e o aumento no poder de negociação. 

 De uma ótica industrial, as economias de escala possibilitam uma maior 

eficiência, permitindo, desta maneira, dimensionar a produção e diminuir 

sensivelmente seus custos. Desta feita, tal economia fica numa posição 

privilegiada diante da concorrência internacional. 

 As economias de escala somente se tornam possíveis quando a produção 

é extremamente alta, organizada e ainda apoiada num forte avanço tecnológico. 

Estes são os casos de grandes empresas voltadas a mercados amplos (nacionais 

ou internacionais), as quais são extremamente favorecidas na ocorrência de um 

processo de integração. 94 

 A integração econômica também favorece a intensificação da concorrência 

internacional, visto que na ocasião de um vasto mercado comum aumenta-se 

significativamente o número de empresas competindo entre si, que por sua vez 

favorecem diretamente o consumidor final com preços baixos, produtos de maior 

qualidade e ainda providos de tecnologia mais avançada. 

 Outra vantagem que ocorre após a integração e cooperação entre países é 

o aumento da agilidade do comércio internacional, vez que os problemas com a 

balança comercial e com as aduanas são diminuídos drasticamente. 95 A 

recorrente agilização do comércio internacional também beneficia o consumidor 

final, pois acaba por baixar os preços de desentranhamento e transporte da 

mercadoria entre as fronteiras. 

 A cooperação e integração econômica também viabilizam, segundo 

Tamames, “el desarollo de nuevas actividades en el campo tecnológico e 

industrial, que en cambio resultan impensables en la escala nacional”96. Como 

exemplos citar-se-á grandes obras de infra-estrutura, indústrias de tecnologia de 

ponta e ainda o desenvolvimento da indústria petroquímica e suas ramificações, 
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ou seja, grandes empreendimentos que normalmente os Estados não poderiam 

realizar de forma individual em virtude da escassez de recursos financeiros. 

 Mais uma entre várias vantagens que mencionar-se-á de forma a ilustrar o 

presente estudo, é a possibilidade de um aumento no poder de negociação dos 

países integrados com Estados terceiros, pois integrados os Estados, aumenta-se 

seu poderio bélico, seus índices sociais e econômicos, bem como o volume de 

comércio e capacidade de financiamento exterior. 97 Neste sentido é evidente que 

o poder de negociação cresce exponencialmente dando maior capacidade ao 

Estado integrado de agir de acordo com seus interesses. 

Pesa ainda que no curso de um processo de integração existe a forte 

tendência de imposição do padrão mais evoluído presente em cada Estado 

membro/parte/cooperado, como a possibilidade de utilização do sistema fiscal 

melhor estruturado, sistema educacional mais completo, assistência social mais 

avançada, entre outros aparatos estatais. Estes fatores culminam também por 

contribuir para a diminuição e abolição das diferenças sociais e econômicas 

presentes atualmente no globo. 98 A mensuração do sucesso de um processo de 

integração econômica deve obrigatória e logicamente ser feita com a observação 

do desenvolvimento econômico e índices sociais dos entes integrados. 

Apesar de todas as expostas vantagens, o processo de integração global 

não pode ser considerado o demolidor de todas as diferenças sociais e 

econômicas já existentes, são inúmeros os problemas e paradigmas a serem 

superados para a obtenção do tão almejado desenvolvimento sustentável 

mundial. 

No entanto, percebe-se que o resultado deste crescente processo de 

integração é a geração de um sistema comercial regional, multilateral ou até 

global. Este sistema cria e estabelece laços profundos de globalização, deste 

modo, passar-se-á ao estudo dos traços desta, bem como seus efeitos no 

processo de desenvolvimento econômico e político no cenário mundial. 
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1.5 GLOBALIZAÇÃO 

 

Num conceito generalizado, a globalização traduz-se nas crescentes 

interdependências das economias. Possui variadas causas, como a diminuição no 

custo dos transportes e das comunicações; os progressos livre-cambistas, onde 

são favorecidas as trocas/comércio entre as nações; uma maior liberdade para a 

circulação de capitais; e ainda a integração das regiões na economia mundial. 99 

 A Globalização constitui-se também de um processo que se desenvolve 

desde o passado remoto da humanidade. Se compreendida num sentido amplo, 

ela inicia 

 “com as migrações do homo sapiens, transita pelas 

conquistas dos antigos romanos, pela expansão do 

Cristianismo e do Islã, pelas grandes navegações da Era 

Moderna, pela difusão dos ideais da Revolução Francesa, 

pelo neocolonialismo do Século das Luzes e pelos 

embates ideológicos da centúria passada, culminando 

com a aldeia global que caracteriza o mundo de hoje”. 100 

 Para Beck, a globalização possui um significado somente presente na 

sociedade moderna, quando ensina que  

a humanidade ultrapassou a era da política internacional; esta 

se caracterizava pelo predomínio e monopólio do cenário 

internacional por parte dos Estados nacionais. Agora se inicia 

ume era pós-política internacional, na qual os atores nacionais-

estatais são obrigados a partilhar o cenário e o poder global 
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com organizações internacionais, companhias transnacionais, 

além de movimentos políticos e sociais transnacionais. 101 

O aspecto transnacional tratar-se-á mais adiante, no entanto, denota-se 

que o processo atual da globalização é caracterizado por ser um fenômeno 

econômico, corresponde a uma intensa circulação de bens, capitais e tecnologias 

através das fronteiras dos Estados nacionais, com a conseqüente criação de um 

mercado mundial. Ele é possibilitado e incentivado basicamente pela 

descentralização da produção e pela diversificação e integração dos entes 

presentes na economia de mercado internacional. 

 Além do aspecto econômico, a globalização também decorre da 

universalização dos padrões culturais e da necessidade de equacionamento 

comum dos problemas que afetam a totalidade do planeta, como a explosão 

demográfica, degradação do meio ambiente, violação aos direitos humanos, 

disseminação de conflitos regionais, entre outros. 102 

 Para Lewandoswski,  

“embora constitua um fenômeno com caráter planetário, a 

globalização tem levado à formação de blocos regionais 

ou sub-regionais de Estados, que buscam proteger-se 

contra os aspectos negativos que ela encerra”. 103 

 No entanto, percebe-se que a razão para o agrupamento dos países em 

blocos não possui apenas o escopo de suprimir as diversidades econômicas 

ocasionadas pela globalização, visto que “associados, eles podem enfrentar 

melhor os desafios da globalização também em outros campos, como o ambiental 

e o cultural” 104. 
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 Neste ponto, percebe-se a existência de uma correlação direta entre a 

integração dos povos e o processo de globalização, onde a necessária formação 

de laços entre um Estado e outro, representada pela integração em blocos 

regionais é causa e causadora do processo de globalização mundial. 

 Convém ainda demonstrar que as várias formas de associação entre 

países realizadas no plano internacional resultam em graus diferenciados de 

restrição à autonomia nas decisões econômicas e políticas 105, desta maneira, 

inicia-se a questionar o surgimento de novos conceitos no direito, principalmente 

no aspecto da transferência ou limitação na soberania dos Estados, como é o 

caso do emergente Direito Comunitário106. 

 Neste sentido entende-se que o processo de globalização é responsável 

pela implicação de uma mudança radical no perfil do Estado moderno, 

particularmente em seu caráter soberano, refletindo na possibilidade de uma 

incapacidade de auto-organização estatal. 107 

Sem embargo a existência de diversas virtudes do processo de 

globalização, são evidentes os reveses disseminados, como a ânsia pelo 

consumo, a extremada valorização das coisas em detrimento das pessoas, 

inversão de valores e principalmente o descaso com o meio-ambiente. 108 

Surge, então, a partir dos processos de integração regional e globalização 

da economia, conjuntamente com suas vantagens e desvantagens e ainda o 

acréscimo da agressividade do capitalismo, das ameaças ao meio-ambiente e ao 

bem estar social global, o conceito de transnacionalidade, o qual dar-se-á foco no 

capítulo que segue. 

 

                                            
105 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo.  Globalização e Soberania. In: CASELLA, P., CELLI JR, U., 
MEIRELLES, E. de A., POLIDO, F. B. P., SOARES, G. F. S.(Orgs.). Direito Internacional, 
Humanismo e Globalidade. São Paulo: Atlas, 2008. p. 295. 
106 Mais informações sobre este Direito em GAMBOA, Fernando Serazzi e FERNÁNDEZ, 
Macarena Undurraga. TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE 
INTEGRACIÓN. Santiago: LexisNexis, 2006. 
107 Estudos de direito internacional: anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. 
Wagner Menezes (coord.). Curitiba: Juruá, 2008. p. 306. 
108 Estudos de direito internacional: anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. 
Wagner Menezes (coord.). Curitiba: Juruá, 2008. p. 121.  
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1.6 DIREITO TRANSNACIONAL E TRANSNACIONALIDADE 

 

As tendências apontadas para uma globalização das relações sociais 

transladam a uma complexidade política e econômica que permite superar a 

enormidade dos Estados-nações que surgiram da conseqüência da liquidação da 

ordem feudal e dos imperativos da primeira Revolução Industrial. 109 

É com o ideal de focalizar nas vantagens e atenuar as desvantagens que 

surge este novo e moderno conceito denominado transnacionalidade, este que 

inicia um “novo mundo” e que prima pela solidariedade e cooperação entre todos 

os entes conviventes no planeta. 

A sociedade mundial formada a partir da globalização remete a uma nova 

realidade, uma espécie de continente não investigado que se abre a uma terra de 

ninguém transnacional, um espaço intermediário entre o internacional, o nacional, 

e o local. 110 

 A partir destas premissas, percebe-se a constituição de novas estruturas 

relativamente atípicas, com novos sistemas progressivos de crescimento e 

consolidação, a denominada transnacionalização. Estas novas estruturas 

originaram-se do seio das agora simplificadas associações econômicas e em 

meio a criação de entes políticos que agem de maneira inovadora e aspiram 

novos objetivos. 111 

 Categoricamente Stelzer procura demonstrar a correlação existente entre a 

globalização e a transnacionalização, quando expõe que: 

a transnacionalização não seria um fenômeno distinto da 

globalização (ou mundialização), pois nasce no seu contexto, 

                                            
109 MATEO, Ramón Martín. El marco público de La Economia de Mercado. Madrid: Trivium 
Editorial, 1999. p. 49. 
110 CRUZ, Paulo Márcio. A crise financeira mundial, o Estado e a Democracia. 2009. 
111 MATEO, Ramón Martín. El marco público de La Economia de Mercado. Madrid: Trivium 
Editorial, 1999. p. 50. 
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com características que podem viabilizar o surgimento da 

categoria Direito Transnacional. 112 

 O termo Direito Transnacional, que até hoje não possui aceitação geral da 

doutrina, foi criado em 1956 por Philip Jessup, quando com o intuito de regular as 

novas estruturas surgidas afirmou que este termo “é empregado para caracterizar 

qualquer matéria jurídica que transcenda aos limites de um Estado”. 113 

 Neste passo o Direito Transnacional abrangeria situações complexas da 

comunidade contemporânea, que transcenderiam as fronteiras dos Estados 

singulares, seria o fruto de uma crescente complexidade das relações comerciais 

e interpessoais estabelecidas entre uma variedade de sujeitos. 114 Estas situações 

teriam surgido neste tempo em virtude do exponencial aumento da integração 

entre as sociedades e globalização da economia, advindo da necessidade de 

relação, cooperação e integração inerentes ao ser humano e ao desenvolvimento 

da vida em sociedade, estaria assim, caracterizada a transnacionalidade.  

 A transnacionalidade pode ser compreendida como um fenômeno reflexivo 

da globalização; é evidenciada pela desterritorialização dos relacionamentos 

político-sociais e liga-se fortemente à concepção do transpasse estatal, pois está 

articulada por um ordenamento jurídico de caráter mundial à margem das 

soberanias dos Estados. 115 

Para Barbé a transnacionalidade  

“aparece cuando relativizamos la premisa de que los 

estados son actores del sistema y centramos nuestra 

atención em los canales múltiples que conectan las 

sociedades a través o por encima de la fronteras 

estatales.” 116 

                                            
112 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica in Direito e 
Transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz e Joana Stelzer (orgs.). Curitiba: Juruá, 2009. p. 19. 
113 RECHSTEINER. Direito Internacional Privado: teoria e prática. 10. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 39-40. 
114 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica in Direito e 
Transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz e Joana Stelzer (orgs.). Curitiba: Juruá, 2009. p. 36. 
115 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica in Direito e 
Transnacionalidade. Paulo Márcio Cruz e Joana Stelzer (orgs.). Curitiba: Juruá, 2009. p. 21. 
116 BARBÉ, Esther. Relaciones Internacionales. 3ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008. p. 209-
210. 



 43

 Por sua natureza e também sua finalidade, as forças transnacionais são 

múltiplas e diversas. Abordam desde fenômenos duradouros e altamente 

organizados como as igrejas ou federações sindicais com aparições espontâneas, 

como movimentos contra guerras ou desastres naturais, agressões ao meio 

ambiente, entre outras que influenciam no comportamento dos Estados e 

Organizações Internacionais. 117 

 Outra forma de ocorrência do transnacionalismo são as empresas 

transnacionais, caracterizadas como aquelas que “actúan en vários países, según 

fórmulas diversas [...], pero tienen una lógica común de actuación” 118. São 

aquelas que possuem atividades em dois ou mais países e funcionam 

basilarmente com um sistema de adoção de decisões que permita uma política 

empresarial coerente e estratégica comum graças a um ou mais centros que 

emitem as decisões principais, diretrizes. 

 Tratando-se de Estado Transnacional, tem-se que este é um Estado forte, 

que possui como configuração política o fruto de respostas cooperativas e 

solidárias com a globalização. 119 

 Para Beck, o Estado Transnacional deve ser a reivindicação a uma 

reformulação e reforma do espaço político internacional, com uma nova 

arquitetura da soberania e identidade dos Estados. Deve ser baseado em uma 

solidariedade cosmopolita, colaboração solidária e superação recíproca dos 

interesses individuais. 120 

 A transnacionalidade possui como princípio diferenciador a inclusão social. 

Deve ser procedida de uma colaboração obrigatoriamente interestatal, e ser, ao 

mesmo tempo, global e local.  

 O transnacionalismo ou a transnacionalidade é uma etapa correlata, porém 

adiante da integração e da globalização, combate solidária e conjuntamente o 

esgotamento de recursos naturais não renováveis, a falta de distribuição 

                                            
117 BARBÉ, Esther. Relaciones Internacionales. 3ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008. p. 210. 
118 BARBÉ, Esther. Relaciones Internacionales. 3ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008. p. 229. 
119 BECK, 2000: 183. In: CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Pensar Globalmenente y 
Actuar Localmente: El Estado Transnacional Ambiental em Ulrich Beck, 2008. 
120 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Pensar Globalmenente y Actuar Localmente: El 
Estado Transnacional Ambiental em Ulrich Beck, 2008. 



 44

equitativa dos bens econômicos e ambientais, o crescimento exponencial da 

população e da pobreza, dentre outras dificuldades que atingem a sociedade 

globalizada como um todo. 121 

 Por fim, para lograr esta transformação estrutural da integração regional e 

da globalização, surge a idéia da transnacionalidade, que é um jogo onde todos 

ganham através da colaboração e solidariedade. O globo com um pensamento 

único visando o bem estar social global, e paralelamente, o Estado, agindo 

localmente para o bem estar de sua população. Seria pensar global, mas agir 

localmente. 122 

Analisado o desenvolvimento dos modelos e mecanismos de integração 

entre os Estados soberanos que no passar dos anos foram instituídos objetivando 

o estabelecimento de parcerias sólidas que possibilitassem a melhor maneira de 

inserção e afirmação de um Estado no cenário mundial e, tendo-se em conta o 

surgimento de níveis de integração mais aprofundada, com os comuns objetivos 

de estímulo à paz, respeito aos direitos do homem, desenvolvimento mútuo, 

cooperação comercial, entre outros 

Observa-se a criação de grandes e importantes agregações formadas das 

parcerias entre as nações, como o MERCOSUL, bloco econômico de maior 

importância dentro da América Latina, e que, apesar de estar num nível de 

desenvolvimento razoável, carências vitais em diversos setores impossibilitam um 

maior crescimento e integração entre seus Estados-membros, nesse sentido, 

esforços devem ser alinhados a fim de convergir interesses, e realizar, 

fundamentalmente, um processo de harmonização legislativa, em especial na 

área tributária. 

Neste contexto analisar-se-á no capítulo seguinte a estruturação tributação 

internacional e a estruturação do processo de formação e normatização do bloco 

econômico do MERCOSUL, procurando ainda delinear os necessários 

mecanismos para a efetiva implantação da harmonização tributária nesta sub-

região. 
                                            
121 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Pensar Globalmenente y Actuar Localmente: El 
Estado Transnacional Ambiental em Ulrich Beck, 2008. 
122 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Pensar Globalmenente y Actuar Localmente: El 
Estado Transnacional Ambiental em Ulrich Beck, 2008. 
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1.7 A GLOBALIZAÇÃO FISCAL COMO TRANSNACIONALIZAÇÃO DOS 

TRIBUTOS 

  

Como demonstrado, a globalização desferiu um forte golpe na formação dos 

espaços jurídicos até então tradicionais, reduziu o espaço público de atuação 

política na medida em que alargou a importância do mercado. Desta maneira, o 

marco jurídico regulatório está sendo moldado a fim de fornecer novos e úteis 

instrumentos formais para a consolidação e desenvolvimento do mercado 

transnacional. 123 

 Não diferente do restante dos temas jurídicos, a globalização também 

avançou no terreno tributário. A redução ou perda da soberania fiscal pelos 

Estados modernos, em virtude das pressões diretas e indiretas de empresas 

transnacionais pela adoção de sistemas fiscais mais favoráveis, é o marco mais 

significativo deste momento em que as barreiras físicas deixam de existir.124 

 A ampla mobilidade decorrente da falta de regulamentação e harmonização 

fiscal dos Estados tem possibilitado um nomadismo fiscal sem precedentes. 

Paralelamente medidas fiscais adotadas por alguns Estados na tentativa de reter 

ou atrair investimentos por meio de facilitações e reduções tributárias ou 

financeiras desenvolvem uma verdadeira competição tributária internacional, a 

denominada concorrência fiscal, que distorce o cenário econômico mundial. 125  

 Em face desta problemática, tem aumentado o número de Estados que 

promovem esforços contínuos e crescentes na busca de convergências e 

harmonização tributária, demonstrado fica que a globalização apesar de afastar 

ou contrapor interesses de muitos Estados, tem causado uma reação de outros 

                                            
123 CASTRO. Aldemario Araújo. Repercusões da globalização na tributação brasileira. Revista 
Eletrônica do Direito do Estado, n. 5. Salvador, jan/fev/mar 2008. p. 5. 
124 CASTRO. Aldemario Araújo. Repercusões da globalização na tributação brasileira. Revista 
Eletrônica do Direito do Estado, n. 5. Salvador, jan/fev/mar 2008. p. 6. 
125 CASTRO. Aldemario Araújo. Repercusões da globalização na tributação brasileira. Revista 
Eletrônica do Direito do Estado, n. 5. Salvador, jan/fev/mar 2008. p. 6. 
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no intuito de unir forças com o objetivo final de diminuir as divergências legais e 

como conseqüência a concorrência fiscal prejudicial. 

 Desta forma, como a transnacionalidade é reflexo da globalização, está-se 

num momento em que se deve trabalhar em conjunto para diminuir os malefícios 

da tributação globalizada, onde o forte poder das empresas transnacionalizadas 

tumultuam a concorrência regular tributária entre os Estados causando distorções 

e prejuízos tanto da esfera da soberania fiscal como na de arrecadação de 

tributos. 

 O pensamento global e ação local deve se tornar um princípio fundamental 

desta moderna sociedade, a reestruturação dos sistemas tributários por meio de 

alianças regionais que tornem harmônicas as legislações é um passo inevitável 

para o desenvolvimento sustentável de todo e qualquer país presente no globo. 

 A seguir, demonstrar-se-á o funcionamento do direito tributário 

internacional no contexto da sociedade moderna globalizada e procurar-se-á 

relacionar como os problemas causados pela globalização tributária podem ser 

atenuados por meio da harmonização tributária entre os Estados. 
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CAPÍTULO 2  

SOBERANIA NO DIREITO TRIBUTÁRIO – A TRIBUTAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

 

Para que melhor se compreenda a tributação internacional, faz-se 

necessária tecer considerações acerca da soberania estatal, tida como o poder de 

autodeterminação e posição de total independência de dado Estado perante 

outro. 126 

 Nabais ensina com propriedade o que representa efetivamente a 

soberania, quando afirma que, 

“como poder jurídico, a soberania é por natureza um poder com 

limites, o que não afecta o seu aspecto supremo, já que supremo 

não significa ilimitado. Tais limites consubstanciam-se, 

internamente, em princípios superiores de justiça, que integram o 

direito constitucional e, em parte, o direito internacional (como o 

relativo à tutela internacional dos direitos do homem), e, 

externamente, no direito internacional”. 127 

A soberania é o poder jurídico supremo e repousa em dois elementos 

essenciais, população, como o poder do Estado em legislar sobre as pessoas que 

por sua nacionalidade a ele se sujeitam; e território, que externa o poder do 

Estado de legislar sobre pessoas, coisas ou fatos que se localizam dentro de suas 

fronteiras. 128 

 A soberania é una, quando somente uma supremacia pode ocorrer num 

mesmo território; indivisível, no sentido de que deve ser exclusiva daquele 

Estado, não cabendo partilhamento; inalienável, visto que não pode ser cedida ou 

                                            
126 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Globalização, Soberania e Tributação. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan-fev 2005. p. 289. 
127 NABAIS. José Casalta. A soberania fiscal no quadro da integração européia. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul-ago 2007. p. 263. 
128 KREMPEL, Angélica Aparecida Ferraz. Soberania tributária em tempos de globalização 
econômica. Revista Idea, v. 1., n. 1., Jul/Dez, 2008. 
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transferida; e imprescritível, por seu caráter contínuo e permanente. 129 O 

conjunto destas características constitui a seiva do postulado absoluto como 

essência política definidora do Estado, ou seja, o Estado somente existe em 

virtude de possuir uma população e território nos quais possa exercer a 

soberania. 130 

 Como visto, o conceito de soberania está estritamente ligado ao Estado, 

que exerce este poder principalmente por meio da imposição aos seus 

subordinados de contribuições pecuniárias, ou seja, pela fixação de tributos, 

principal fonte de recurso/arrecadação de um Estado, este poder de tributação é 

denominado soberania fiscal. 

 

 

2.1 SOBERANIA FISCAL 

 

 A mais importante demonstração de soberania de um Estado é o seu poder 

de criar ou estabelecer impostos, assim é indiscutível que a soberania estadual 

tem por base e principal expressão a soberania fiscal, visto que, como destaca 

Krempel, a soberania tributária é especificamente dirigida ao campo da tributação, 

“essencial para a existência do Estado, que sem a ajuda dos tributos não 

sobrevive”. 131 132 

 Caracteriza-se por ser o poder institucionalizado que coloca o Estado como 

sujeito autônomo e independente internacionalmente para determinar fatos 

tributáveis e procedimentos de arrecadação e fiscalização, dentro dos limites das 

fontes internas, constitucionais e internacionais. 133 

                                            
129 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Globalização, Soberania e Tributação. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan-fev 2005. p. 291. 
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 Assim, apesar da soberania fiscal ser o poder de criar e editar um sistema 

de arrecadação para o Estado, por meio de legislação ou regulação, em virtude 

da crescente globalização dos intercâmbios internacionais, sejam comerciais, 

trabalhistas ou mesmo residenciais, a autonomia de um Estado com sua 

soberania fiscal pode se sobrepor ou concorrer com outra soberania fiscal de um 

outro Estado autônomo. 

Neste sentido, tem-se que a soberania fiscal apresenta-se por meio de dois 

aspectos distintos: quanto ao seu âmbito de incidência e quanto ao seu âmbito de 

eficácia. O primeiro decorre da possibilidade da uma norma tributária alcançar na 

sua previsão fatos ocorridos em território diverso do Estado do qual promana, 

enquanto que o segundo diz respeito à aplicação coativa desta norma no território 

estrangeiro. 134 

Importante destacar que a soberania tributária não está necessariamente 

ligada ao conceito de soberania territorial, visto que além dos indivíduos 

presentes no território de determinado Estado, a soberania fiscal pode alcançar os 

administrados ou contribuintes que estejam em outro local, neste sentido, 

verificar-se-á adiante a tributação internacional como forma de regulação da 

sociedade moderna. 

  

 

2.2 NATUREZA DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL 

 

 O direito tributário é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam e 

regulam os fatos tributários, ou seja, uma estrutura constituída por elementos 

objetivos e subjetivos. O elemento objetivo por sua vez possui quatro aspectos: 

um aspecto material, onde se observa o fato objetivamente considerado; um 

aspecto temporal, que respeita o tempo juridicamente relevante para que se 

individualize o fato; um aspecto quantitativo, traduzido pela medição do objeto 
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material do tributo; e finalmente, um aspecto temporal, reportando-se à definição 

do espaço geográfico em que o fato se verificou. 135 

 Desta forma, extrai-se que a delimitação da esfera de incidência de 

determinada norma tributária, ou seja, a definição de quais os fatos que estarão 

sob a égide daquela norma em razão da sua localização, integra-se 

substancialmente na própria norma tributária material; da mesma maneira ocorre 

com o aspecto temporal, através da definição expressa do período em que se 

compreende o tributo. Assim, a delimitação da esfera de incidência espacial da 

norma seria uma definição do fato eleito pela norma tributária como hipótese de 

incidência, em outras palavras, são as próprias normas materiais que traçam os 

pressupostos para a sua aplicação no espaço, declarando-se obrigatoriamente 

aplicáveis a certas situações, sejam internas ou mesmo internacionais, 

independentemente dos critérios gerais de aplicação fornecidos por normas para 

solução de conflitos. 136 

 Ocorre que de fato o aspecto espacial é componente necessário e 

essencial da hipótese de incidência de tributos. No entanto, em face da grande 

diversidade de atores dentro do cenário internacional, deve-se atentar para a 

distinção entre a determinação do local onde o fato juridicamente ocorreu, e a 

determinação da ordem jurídica competente para a sua delimitação. 137 

 A relevância desta distinção neste ramo do direito, ou seja, a diferenciação 

entre o âmbito de incidência ao qual se refere o poder de instituir abstratamente 

tributos e o âmbito de eficácia destes para que a Administração daquele Estado 

instituidor concretize tal pretensão tributária, origina-se, essencialmente, quando 

um Estado invade território de outro para aplicar o seu Direito. 138 

A partir da premissa de que nem sempre se sobrepõem as duas 

determinações acima identificadas, faz-se necessária a criação de normas de 
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conflito que indiquem elementos de conexão entre o fato jurídico em si e aquela 

norma a ser aplicada.  

Destaca-se que “a incidência tributária é estudada pelo ‘direito dos 

conflitos’, enquanto a eficácia refere-se à competência internacional dos órgãos 

internos” 139. Desta forma, emerge o Direito Tributário Internacional como fonte 

identificadora ou solucionadora de conflitos legais entre fatos conexos. 

Para uma análise mais aprofundada, primeiramente cumpre-se observar a 

autonomia formal das normas fiscais e suas limitações. São aludidas normas que 

definirão o âmbito de incidência espacial da ordem tributária interna, porém estas 

normas possuem limitações provenientes do Direito de Conflitos que têm por 

função determinar leis aplicáveis a certas relações jurídicas, definindo, ainda, a 

localização temporal ou espacial através de adequados elementos de conexão, 

porém sem ditar uma disciplina material. 140 

Neste sentido, tem-se que a natureza do Direito Tributário Internacional é 

oriunda das normas de conflitos, visto que tem por função resolver conflitos entre 

sistemas jurídicos, ou seja, definir o sistema normativo pelo qual se deverá 

determinar o efeito jurídico do fato ou mesmo a situação de fato em causa. 141 E 

ainda que, apesar de possuir de um lado as normas materiais, que atribuem 

direitos e impõem deveres de natureza tributária, o Direito Tributário Internacional 

é percebido pelas normas de conflito que identificam e limitam as normas 

materiais, fixando critérios para a definição do âmbito de incidência das mesmas 

no espaço. 

 Cumpre demonstrar, por derradeiro, a natureza internacional desse ramo 

do Direito, evidenciada através da delimitação de competências legislativas e 

regulamentação de conflitos de soberania ou interesses públicos Estaduais, 

aspectos encontrados diretamente dentro do domínio das relações entre Estados. 

Além dessas características, importante destacar as relações existentes entre 

                                            
139 GRUPENMACHER, Bettina Treiger apud PUGLIESI, Fabio. Contribuinte e Administração 
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140 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
51-52. 
141 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
53-54. 



 52

Estados e indivíduos estabelecidas em virtude de situações tributárias 

internacionais, como, por exemplo, incidência de dupla tributação acerca de um 

mesmo fato jurídico praticado. 

Por fim, conclui-se que o Direito Tributário Internacional é compreendido 

por um complexo de normas tributárias de conflitos, que podem ser reveladas 

tanto por fontes internas como por fontes externas, contribuindo significativamente 

para a dirimir conflitos entre relações Estado x Estado como Estado x indivíduo. 

 

 

2.3 O OBJETO – O LIMITE E A CONCORRÊNCIA DAS LEIS 

 

 O Direito Tributário Internacional possui como objeto as situações jurídicas 

internacionais, ou, sinteticamente, as situações da vida cotidiana que têm contato 

com mais de uma ordem jurídica dotada do poder de tributar. 142 A natureza 

internacional e a conexão de mais de um ordenamento jurídico é fundamental 

para que determinado fato tributário seja estudado pelo Direito Tributário 

Internacional, a contrariu sensu, não fazem parte de seu estudo as situações 

puramente internas realizadas integralmente no âmbito de um só Estado. 

 Surge o Direito Tributário Internacional, portanto, precisamente devido ao 

fato de que uma ou algumas características de uma situação internacional pode 

funcionar como conexão suscetível de incidência ou aplicação de leis tributárias 

internas de mais do que um Estado, sinteticamente, o Direito Tributário 

Internacional se origina a medida que sejam experimentadas situações 

“plurilocalizadas” no espaço em função de diversos elementos de conexão. 143 

 Desta maneira, verificada a conexão de uma ou mais normas tributárias, 

passa a ser necessária a existência de um Direito Tributário Internacional que 

                                            
142 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
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discipline tal complexidade, assim, conveniente analisar a distinção entre âmbito 

de incidência do tributo e o âmbito da eficácia das leis tributárias no espaço. 

 O âmbito de incidência é aquele que reporta-se a saber se determinada 

norma tributária interna abrange em suas hipóteses de incidência pessoas, coisas 

e fatos localizadas em território de outro Estado. Já o âmbito de eficácia das leis 

tributárias no espaço é aquele que verifica se a norma tributária é suscetível de 

ser coercitivamente aplicada em território estrangeiro e ainda se, inversamente, 

norma tributária estrangeira é suscetível de ser coercitivamente aplicada dentro 

do território nacional. 144  

 Apesar de reconhecer-se que o âmbito de incidência e o de eficácia das 

normas tributárias caminham conjuntamente pelo motivo de que de nada 

adiantaria um Estado dilatar o âmbito de incidência de suas leis sem que 

pudesse, efetivamente, assegurar-lhes eficácia coercitiva, destaca-se que nem 

sempre estas duas esferas coincidem, visto que o primeiro concerne ao tema dos 

limites da lei no espaço e o segundo acerca da competência internacional para o 

eficaz cumprimento daquela norma imposta. 145 

 Dentro do âmbito de incidência e de eficácia das leis tributárias, limites são 

encontrados à atividade legislativa dos Estados em virtude da soberania interna 

de cada um. Os limites podem ser heterônomos, evidenciados devido à 

demarcação de esferas de validade das diversas ordens internacionais, onde um 

Estado pode exercer sua soberania para legislar tributariamente até que inicie a 

soberania de outro, ou seja, a “soberania é uma pré-condição da jurisdiction, de 

tal modo que esta existe até onde a primeira existir e, inversamente, perde o seu 

título onde aquela cessar”. 146 

 Destaca-se ainda que a soberania de um Estado se distingue entre 

soberania pessoal e territorial. A primeira é aquela que outorga o poder de legislar 

sobre os nacionais, que se integram ao Estado mesmo que se encontre em outro; 
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6-7. 
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já a segunda diz respeito ao poder do Estado de legislar sobre pessoas, coisas ou 

fatos que estejam localizados dentro de seu território. 147 

 Outra forma de limite é a autônoma. Ocorrem em virtude de próprias leis 

tributárias internas ou mesmo de convenções ou tratados internacionais, muito 

bem exemplificadas pelas normas de convenções contra a dupla tributação, estes 

limites são relativos à incidência de determinadas leis à casos concretos, 

referindo-se disposições de forma expressa. 148 

 Quanto aos limites no âmbito de eficácia das leis, necessário se faz 

analisar a diferença da prática de atos no território de Estados estrangeiros, 

definitivamente vedada pelo Direito Internacional Público, e a produção de efeitos 

em Estado estrangeiro por autoridades públicas praticados no próprio Estado em 

que tais autoridades se encontram.  

 Os efeitos decorrentes de atos praticados por autoridades públicas de um 

Estado dentro de um Estado estrangeiro podem ocorrer de duas maneiras: no 

âmbito pessoal de eficácia e no âmbito objetivo de eficácia. 

 No que concerne ao âmbito pessoal, tem-se entendido que “a soberania 

pessoal legitima ordens dadas em território nacional a nacionais de um país, 

ainda que residentes em território estrangeiro” 149.  Todavia, para que seja eficaz 

norma tributária de determinado Estado incidente sobre estrangeiros, exige-se 

uma conexão relevante com o território deste último Estado. 

 Como já estudado, diversos são os limites impostos para incidência e 

eficácia da tributação de um Estado, a soberania nacional é o elemento 

determinante e reconhecidamente balizador do Direito Internacional Público, 

entretanto, muitas vezes ocorre o concurso de leis, ou seja, quando o mesmo fato 

está integrado na previsão de duas normas diversas. 

 Dentro do Direito Tributário Internacional há concurso de normas quando o 

mesmo fato que integra a hipótese de incidência de duas normas tributárias 
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materiais distintas dão origem à constituição de mais de uma obrigação para 

diferentes Estados. 150 

 Como já estudado, o fato tributário é tido como uma estrutura complexa, 

constituído por diversos aspectos – material, quantitativo, espacial e temporal – e 

também pelo elemento subjetivo. Desta forma, para que seja caracterizado como 

um mesmo fato tributário, a doutrina atual entende que é necessário que todos 

estes aspectos possuam identidade absolutamente idêntica151. Logicamente, nem 

todos os Estados adotam o mesmo ordenamento jurídico, baseiam-se em 

princípios e nomenclaturas diversas, por esta razão a comparação não pode ater-

se a critérios formais extremamente rígidos. 152 

 Além da identidade do fato, para que se caracterize o concurso de normas 

exige-se que haja uma pluralidade das mesmas, que pertencendo a 

ordenamentos tributários distintos, dêem origem a uma colisão de sistemas 

fiscais. 

 Tem-se, portanto, que o objeto do Direito Tributário Internacional é a 

verificação, conexão e solução de incongruências tributárias globais, ou seja, 

quando os limites são ultrapassados e as concorrências estabelecidas, entra em 

cena este ramo do Direito para dirimir incertezas e trazer segurança jurídica para 

as relações interestatais. Busca proporcionar homogeneidade num campo onde 

as fontes, a matéria e a natureza das normas são demasiadamente 

heterogêneas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento jurídico, 

comercial e social de todos os países presentes no globo. 

 

 

2.4 ESPÉCIES E TIPOS DE NORMAS 

 

                                            
150 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
21. 
151 No tocante ao âmbito subjetivo, encontra-se na doutrina divergência acerca de necessidade de 
que este seja idêntico para que possa caracterizar-se a concorrência tributária. Embora parte da 
doutrina afirme que não há a concorrência mesmo com sujeitos diferentes (através do critério 
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Já demonstrado que o objeto do Direito Tributário Internacional é 

constituído pelas situações de conexão entre mais de um ordenamento tributário 

soberano, sejam estas situações proveniente de fontes internas ou internacionais, 

de natureza direta ou indireta, ou ainda de função substancial ou instrumental; as 

espécies de normas (diga-se fontes) constantes no Direito Tributário Internacional 

são preponderantemente os tratados que visam evitar a dupla tributação. 153 

 No tocante à natureza, o Direito Tributário é composto por normas 

indiretas, ou seja, aquelas de conexão, e também por normas reguladoras diretas 

ou materiais. 154 

 As normas de conexão são aquelas que definem o âmbito de incidência 

das leis tributárias internas dos Estados, delimitando de forma unilateral ou 

mesmo bilateral, porém não determinam como um fato jurídico será tributado, 

apenas indicam a qual o ordenamento jurídico será incidido tal fato. 155 

 Por outro lado, as normas de regulação direta ou material partem do 

pressuposto de que está resolvida a questão do âmbito de incidência e ditam de 

forma direta a disciplina substancial de determinado fato jurídico, tais normas são 

representadas no ramo do Direito Tributário Internacional principalmente pelos 

tratados e convenções contra a dupla tributação, quando após solucionado 

eventual conflito de competência tributária, determinam de modo direto como a 

tributação deverá se operar.  

 Como visto, admite-se que o Direito Tributário Internacional abrange tanto 

normas de conflito como normas materiais, e tanto de origem interna como de 

origem externa/internacional. Assim, observa-se também que este ramo do Direito 

procura solucionar problemas no âmbito espacial de incidência das leis (limites), 

como problemas de casos de aplicação cumulativa das leis, em virtude da 
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sobreposição dos já mencionados âmbitos de incidência (concurso de leis), objeto 

das normas materiais. 156 

 Desta forma, explana Xavier que apesar de haver diversidades constantes 

nos mais variados ordenamentos jurídicos internacionais originando discrepâncias 

e distorções, 

A heterogeneidade da origem, da natureza e das funções destas 

normas não prejudica a homogeneidade do seu objeto – as 

situações da vida conexas com mais do que um ordenamento 

tributário, homogeneidade esta que permite reuni-las num corpo 

autonomizável de regras, para efeitos dogmáticos -, corpo esse 

que é precisamente o Direito Tributário Internacional. 157 

 Outra espécie de normas são aquelas relativas à função, separando-se em 

normas substanciais e normas instrumentais. As primeiras são aquelas materiais 

ou de conflitos, dizem respeito à definição da jurisdição ou competência dos 

órgãos nacionais para atuarem em questões ligadas a mais de uma ordem 

jurídica, destacando-se aquelas de delimitação158, de colisão159, de repartição160, 

de cumulação 161e de atenuação162. 

 Aprofundadamente, o segundo grupo de normas são decorrentes da 

prática de atos de império pelos órgãos nacionais de aplicação do direito, aquelas 

em sentido formal ou instrumental, regulam as questões de determinação de 
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quais termos e quais medidas de atos concretos de execução da lei praticado em 

certo Estado possam, efetivamente, produzir efeitos típicos em território de outro 

Estado, ou seja, versam acerca da relevância ou competência internacional de 

atos praticados por tribunais ou outro órgão interno público de um Estado em 

território de outro. 163 

  

 

2.5 FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL 

 

 As fontes do Direito Tributário Internacional são coincidentes com as do 

Direito Internacional, porém especificamente àquelas que dizem respeito à 

tributação nos Estados, quais sejam tratados, costumes, jurisprudências e 

arbitragem, acrescidas das normativas do Direito Comunitário, ou, no caso aqui 

estudado, do MERCOSUL, além das fontes tributárias internas de cada Estado. 

 Dentre essas fontes, os tratados internacionais assumem posição de 

destaque, quer sejam especificamente de conteúdo tributário, ou mesmo acerca 

de outras matérias ou natureza, que, acessoriamente164, contém disposições 

tributárias, como aqueles referentes à colaboração administrativa entre Estados, à 

harmonização de legislações tributárias, entre outros. 165 

 Em respeito àqueles especificamente de conteúdo tributário, observa-se 

que a maioria possui o objetivo de eliminar ou atenuar as distorções causadas 

pela dupla tributação e pela evasão fiscal, e são, via de regra, tratados bilaterais 

surgidos a partir da 1ª Guerra Mundial sob a tutela da então existente Liga das 

Nações. 166 A assinatura desses tratados característicos intensifica-se com o fim 

da 2ª Guerra Mundial, quando em virtude da internacionalização e liberalização 
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progressiva da economia, os países passaram a buscar alternativas comuns para 

seus respectivos desenvolvimentos. 167 

 A tendência de atenuação por via convencional das duplas tributações 

atingiu tanto os países industrializados como aqueles em desenvolvimento, sendo 

ainda importante objeto de estudo Câmara de Comércio Internacional, Comitê 

Fiscal da OCDE168, e ainda da Organização das Nações Unidas (ONU), que em 

1980 culminou por elaborar uma Convenção-Modelo em matéria de impostos 

sobre o rendimento e capital, posteriormente reformulada no ano de 2006. 169 

Importante demonstrar que apesar da elaboração de uma Convenção-Modelo 

pela ONU, o modelo de convenção criado pela OCDE é aquele mais utilizado, 

especilmente pelo Brasil. 

 Sua celebração e efetiva produção de efeitos variam de um Estado para 

outro, e não obstante as variadas discussões acerca da relação entre o direito 

internacional e sua aplicação desse dentro do direito interno170, tem-se que os 

tratados internacionais se apresentam como apropriadas fontes do Direito 

Tributário Internacional a partir do momento em que são devidamente ratificados 

por cada Estado firmatário. 

 Salienta-se que como a ampla maioria dos tratados no Direito Tributário 

Internacional visa evitar a dupla tributação, estes são caracterizados por estarem 

baseados no princípio do “efeito negativo”, ou seja, possuem por objeto a 

delimitação das pretensões tributárias dos Estados firmatários, não permitindo 

que estes criem ou instituam tributos que estejam presentes no texto do tratado 

de dupla tributação firmado. 171 

   Como já referido anteriormente, não somente de tratados são compostas 

as fontes do Direito Tributário Internacional, os costumes, a jurisprudência, o 
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Direito Comunitário, o MERCOSUL e ainda matéria tributária interna de cada 

Estado contribuem para a formação deste ramo do Direito, essas fontes terão 

atenção no decorrer deste capítulo. 

Quanto aos costumes, faz-se relevante ressaltar que apesar de serem 

considerados fonte autônoma de produção jurídica no Direito Internacional172, 

constantemente ao serem utilizados no Direito Tributário Internacional são alvos 

de críticas, afetando, de acordo com Xavier, “necessária convicção da sua 

obrigatoriedade”.173 

 Os principais costumes dentro do Direito Tributário Internacional são três: 

aquele que estabelece que a isenção dos representantes diplomáticos quanto aos 

impostos diretos do Estado em que estão creditados; aquela da tributação 

exclusiva das sociedades de navegação marítima e aérea no lugar da residência 

da sociedade; e aquele que dispõe (de maneira tácita) que o cidadão de um 

Estado somente poderá ser submetido a imposto, por razão de atividade 

empresarial noutro Estado, quando estiver constituído estabelecimento estável 

nesse último. 174 

 A jurisprudência neste âmbito do Direito também não se mostra numerosa, 

vez que a maioria das questões tratadas em tribunais internacionais dizem 

respeito a litígio entre Estados, enquanto as questões tributárias recaem 

principalmente entre os contribuintes e seus respectivos Estados. Entretanto, no 

atual contexto do Direito Tributário Internacional tem-se observado acordos 

bilaterais que versam sobre a dupla tributação e prevêem a resolução de 

eventuais questões suscitadas pelos contribuintes através de um processo 

amigável, autônomo, preventivo, bilateral, e caracterizado pela informalidade, 

visto que é conduzido em nível ministerial. 175 
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 Apesar de sua simplicidade, no caso de não obtenção de êxito neste 

procedimento amigável, é prevista176 a utilização da arbitragem. A mesma OCDE 

disciplina que a arbitragem, neste caso, constitui apenas uma fase do 

procedimento amigável em que se insere, não representando um modelo 

alternativo para solução de conflitos. Alcançando-se uma decisão arbitral, esta 

será implementada por mútuo acordo, e caso seja obtida a concordância da 

pessoa diretamente afetada, torna-se vinculante para ambos os Estados. 177 

 As fontes provenientes do Direito Comunitário são caracterizadas por 

estarem investidas de aplicabilidade e eficácia direta178. Como se tratou ainda no 

primeiro capítulo deste estudo, neste Direito uma reunião de Estados transfere 

direitos normativos próprios a uma “entidade comum”, que exercendo estes 

direitos a ela conferidos finda por causar efeitos em cada Estado Comunitário. 

 Desta forma, observa-se que através do Direito Comunitário surge um novo 

fenômeno, que diferentemente de tratados bilaterais busca não só limitar 

(princípio do efeito negativo), mas também dispor acerca de tributos de sua 

titularidade179 e harmonizar as diversas legislações tributárias dos países 

aderentes à Comunidade. 180 Este modelo de integração avançado faz com que 

os tratados bilaterais percam seu peso dentro dos países integrados, causando 

efeito também sobre Estados-terceiros, visto que eventual negociação para 

tratado bilateral contra dupla tributação ou evasão fiscal tende a ser objeto 

coordenado de toda a Comunidade, evitando possíveis distorções e 

discriminações. 181182 
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 Ainda de certa forma não desenvolvido a ponto de caracterizar-se como 

Direito Comunitário, e embora opere através de um fenômeno horizontal de 

cooperação entre os Estados firmatários, o MERCOSUL é constituído de 

personalidade jurídica e tem definidas suas fontes próprias fontes jurídicas, 

podendo emitir decisões obrigatórias aos Estados-partes, desta forma, no 

contexto aqui analisado este bloco econômico constitui-se como fonte normativa 

do Direito Tributário Internacional. 183 

 Por fim, cumpre mais uma vez salientar que o Direito Tributário interno de 

cada Estado faz parte da plataforma normativa do Direito Tributário Internacional, 

visto que esse trata das conexões entre os mais variados ordenamentos jurídicos 

presentes no globo terrestre, tais conexões serão estudadas adiante. 

 

 

2.6 A CONEXÃO E SEUS ELEMENTOS 

 

 Como demonstrado anteriormente, o poder de tributar está 

fundamentalmente baseado na soberania do Estado, seja pessoal, através da 

nacionalidade, seja espacial, em virtude do território. Desta forma, extrai-se que a 

tributação baseia-se ou pelo princípio da pessoalidade ou pelo princípio da 

territorialidade. 184 

 Analisando aprofundadamente o princípio da territorialidade, observa-se 

que a teoria clássica afirma que as leis tributárias são revestidas de um caráter 

espacial, ou seja, as leis tributárias apenas se aplicariam aos fatos ocorridos 

dentro do território da ordem jurídica a que pertencem. 

 Todavia entende-se que este princípio, por si só, é insuficiente para 

constituir um critério de delimitação de competências quanto às questões 

tributárias internacionais.  A existência de hipóteses de incidências de tributos 

                                            
183 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
179-180. 
184 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
15. 
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complexas, como aquelas incidentes sobre a renda ou patrimônio global 

demonstram que o princípio da territorialidade já não constitui critério suficiente 

para imputação de um dado fato tributário a um determinado território, tornando-

se essencial que sejam usados critérios suplementares que determinem para 

cada tipo de situação a conexão relevante através de seus próprios elementos de 

conexão. 185  

O elemento de conexão é um dos instrumentos nucleares em torno do qual 

se articula toda a estrutura da norma de conflitos. Integrado na hipótese da norma 

de conflitos – desempenhando função de “lançar a ponte” entre o fato descrito 

pelo conceito-quadro e o ordenamento jurídico aplicável -, a verdade é que a sua 

influência também se faz sentir na estatuição da norma, pelo que nos situamos no 

grupo daqueles que pensam ser tal elemento “bifrontal”, no sentido de que ocupa 

posição em ambos os setores da proposição normativa. 186 187 

Tem-se, portanto, que o elemento de conexão é aquele da previsão 

normativa que determina a “localização” de uma situação da vida, um fato, a um 

certo ordenamento tributário, e possui como maior objetivo a determinação de um 

âmbito de aplicação das leis desse ordenamento a esse mesmo fato. 188 

Os elementos de conexão consistem nas ligações entre as pessoas e 

objetos praticantes dos atos tributáveis com os ordenamentos tributários, e 

distingue-se em subjetivos (reportando-se às pessoas), ou objetivos (reportando-

se às coisas e fatos). 189 190 

Os elementos de conexão subjetivos são aqueles provenientes de atos 

relacionados à nacionalidade, residência ou domicílio. A determinação da 

nacionalidade das pessoas físicas deve-se fazer à luz da lei do Estado cuja 
                                            
185 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
20. 
186 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
187. 
187 NORONHA, Francisco D. H. A bitributação internacional e as contribuições sociais 
incidentes sobre o comércio exterior brasileiro.  Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 59-67, 
jan./mar. 2008 
188 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
187. 
189 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
188. 
190 MALUF, Paulo J. L. Pluritributação internacional e elementos de conexão no direito 
tributário, 2008. 
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nacionalidade se invoca, já a de pessoas jurídicas é realizada através de 

identificação de qual legislação em vigor em determinado Estado foi utilizada para 

a constituição de uma sociedade de pessoas e associações. 191 Já no que 

concerne à residência, que pode ou não ser procedida de um domicílio192, tem-se 

que é determinada pela permanente localização física do sujeito tributável. 

Por outro lado, os elementos de conexão objetivos são aqueles abrangidos 

pela fonte de produção ou pagamento da renda, lugar de exercício da atividade, 

da situação dos bens, do estabelecimento permanente e celebração de um 

contrato. 193 194 

 Além da distinção entre subjetividade e objetividade, os elementos de 

conexão podem ser classificados em simples ou complexos. Os simples são 

aqueles que possuem somente uma única conexão com suas previsões 

normativas, já os complexos são aqueles possuem várias conexões, podendo ser 

da modalidade subsidiária195, alternativa196 ou cumulativa197. 198 

                                            
191 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
210-211. 
192 São várias as acepções e diferentes os entendimentos nos ordenamentos jurídicos de cada 
Estado acerca da residência e domicílio. No Reino Unido, por exemplo, seu ordenamento 
estabelece que um sujeito possui seu domicílio no Estado onde possuir laços mais estreitos, 
podendo ter residência em mais de um; na França distingue a residência do domicílio pelo através 
de lugar de permanência habitual, centro de interesses econômicos ou econômicos ou exercício 
de atividade pessoal não acessória; nesses dois ordenamentos restringe-se aos residentes 
domiciliados o âmbito da aplicação da universalidade dos tributos, sujeitos os residentes não 
domiciliados apenas à tributação dos rendimentos cuja fonte esteja dentro de seu território. Outros 
ordenamentos não separam as noções de domicílio e residência, utilizando tanto a simples 
permanência do sujeito em um local, como a intenção deste sujeito em residir naquele local, ou 
seja, são relevantes para caracterizar o domicílio e a residência o comportamento, a intenção e 
até o tempo da estadia no Estado. 
193 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
187-188. 
194 NORONHA, Francisco D. H. A bitributação internacional e as contribuições sociais 
incidentes sobre o comércio exterior brasileiro.  Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 59-67, 
jan./mar. 2008. 
195 Quando a norma prevê duas ou mais conexões, estabelecendo que uma delas somente será 
aplicada na falta ou impossibilidade da conexão primária. Um exemplo para este caso é na 
ocorrência de um conflito de residências, quando houver mais de um Estado onde é residente, 
será considerado aquele onde tenha o centro de seus interesses vitais, na falta deste onde 
permanecer habitualmente ou de que for nacional. 
196 Quando a norma prevê duas conexões como igualmente aptas para produzir o mesmo efeito. 
Exemplo seria normas disponham que são consideras residentes em determinado país empresas 
que possuam sua sede ou sua direção nesse. 
197 Quando a norma prevê dois ou mais elementos de conexão cuja ocorrência deve-se verificar 
simultaneamente para que o efeito se produza. Exemplo é quando uma norma estabelece que o 
beneficiário de juros apenas será beneficiário de juros quando tiver num certo Estado 
simultaneamente a sua residência e o seu estabelecimento permanente. 
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 Ainda podem-se diferenciar os elementos de conexão quanto à mobilidade 

ou invariabilidade. Sendo os primeiros aqueles que são suscetíveis de mudança 

no tempo e espaço, como a nacionalidade, residência, sede, etc., e os últimos 

aqueles que não podem ser modificados, como o lugar de celebração de 

contratos, situação de imóveis, etc. 199 

 Especial atenção deve-se dar àqueles elementos de conexão móveis ou 

variáveis, vez que são suscetíveis de “deslocalização”, ou seja, ocasião em que 

os atos praticados são fictícios, desprovidos de realidade fática ou mesmo 

revestidos de fins atípicos, realizados por sujeitos do direito internacional para a 

prática da evasão ou da elisão fiscal internacional. 200 

 

 

2.6.1 Distorções causadas pelos elementos de conexão 

 

Diversas são as desconformidades e confusões causadas através da 

utilização dos elementos de conexão, no entanto para melhor entender o tema 

necessário se faz a distinção entre expressões para distorções legais e ilegais. 

As expressões elisão fiscal e evasão fiscal, apesar de possuírem 

semelhanças semânticas, não podem ser confundidas. Elisão fiscal consiste 

basicamente em um meio de realizar uma economia fiscal por meio de uma 

conduta que impeça o nascimento de uma pretensão tributária, evitando que 

                                                                                                                                    
198 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
188. 
199 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
188. 
200 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
189. 
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ocorra o fato gerador do tributo em determinado Estado.201 Por outro lado, a 

evasão fiscal é o descumprimento ilícito da obrigação de pagar tributo. 202  

Certo de que esta segunda já é combatida por todos os Estados, convém 

tratar aqui da primeira expressão, que não é constituída necessariamente de um 

ato ilícito pelo qual o sujeito contribuinte viola determinada obrigação tributária 

prestando falsas declarações, mas sim utilizando-se da liberdade de uma 

organização mais benéfica de seus interesses em face da pluralidade de regimes 

fiscais e ordenamentos distintos, no entanto, como ver-se-á, tal liberdade e 

diferenças nas tributações pode causar distorções dentro de um cenário tributário 

e comercial global.  

A escolha de uma ordem jurídica pode fazer com que o contribuinte esteja 

sujeito a uma tributação mais moderada. A elisão fiscal internacional pressupõe, 

necessariamente, dois ou mais ordenamentos tributários, sendo que entre eles 

um ou mais se apresenta mais favorável que outro(s) e ainda que ao contribuinte 

seja facultada a escolha do ordenamento ao qual estará submetido através da 

opção voluntária na produção do fato ou fatos geradores, ou seja, através do 

planejamento, da montagem ou da engenharia fiscal. 203 

A existência da elisão fiscal está essencialmente ligada à faculdade de 

eleição da ordem tributária aplicável, de maneira indireta, através da “localização” 

de certo fato num determinado ordenamento ou território. Tal voluntariedade se 

traduzirá na aplicação de uma tributação mais favorável, seja ela decorrente de 

tratado ou simplesmente de um direito interno estrangeiro menos oneroso para a 

pessoa física ou jurídica.  

Por ser estritamente ligado à liberdade concedida aos particulares pelo 

princípio da estrita legalidade ou tipicidade da tributação, a elisão no direito 

internacional não se confunde com a figura da simulação (fraude), nem do abuso 

                                            
201 NOVOA, César García. El Derecho Comunitário Europeo ante el Fraude y la Elusión 
Fiscal. Aportaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. In. TÔRRES, Heleno 
Taveira (org.). Dirieto Tributário Internacional Aplicacado. 2v. São Paulo: Quartier Latin, 
2004.p. 314. 
Humanismo e Globalidade. São Paulo: Atlas, 2008. p. 294. 
202 SOUZA, Maria da C. S. de, et al. Imposto de importação e evasão fiscal: uma investigação 
do caso brasileiro, 2008. 
203 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
235-236. 
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de direito. No entanto, pode suceder que para a obtenção deste favorecimento, 

determinados sujeitos possam celebrar os denominados “negócios jurídicos 

indiretos”, ao utilizarem estruturas negociais típicas de direito interno ou 

estrangeiro para atingir fins atípicos, ou seja, fins não característicos daqueles 

próprios do direito interno. 204 

A presença desta atipicidade caracteriza a fraus legis está presente não só 

no ramo tributário, mas em diversas áreas do direito, como o Direito Internacional 

Privado, e é caracterizada pelo desvio da aplicação de regra imperativa de certo 

ordenamento mediante a prática de atos ou conjunto de atos lícitos que 

simultaneamente não configure a aplicação de uma norma “burlada” e 

desencadeie na aplicação de um regime jurídico mais favorável para, neste caso, 

o contribuinte. 205 

Como muito bem dispõe o professor de Direito Internacional Privado 

chileno, Aldo Monsálvez Müller: 

Se configura el fraude a la ley, según la doctrina, cuando se 

efectúa voluntariamente el cambio de un agente localizador – 

nacionalidade, domicílio, residencia, lugar de ejecución, etc. – 

en una relación de Derecho, a fin de obtener la aplicación de 

una ley extranjera precisa y determinada en sustitución de la ley 

que realmente corresponde se aplique. [...] Para que exista 

fraude a la ley, es necesario que el cambio del localizador se 

efectúe en forma engañosa, para obtener un propósito 

determinado, como por ejemplo, cambiar de domicilio para así 

alterar favorablemente las reglas sobre capacidad. O sea, el 

fraude a la ley supone la evasión de una ley intencionalmente 

para ser aplicada una ley distinta pero con alcances más 

generosos. 206 

Atualmente, dentro do Direito Internacional Privado são impostos limites à 

aplicação de lei externa caracterizando como ineficazes atos que configurem fuga 
                                            
204 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
236-237. 
205 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
237. 
206

 MONSÁLVEZ, Aldo Muller. Derecho Internacional Privado. 3ª ed. Santiago de Chile: Universidad 
Internacional SEK, 2007. p. 113. 
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de uma ordem jurídica à outra sem que estejam revestidas pela real tipicidade 

destes atos, ou seja, quando seja constatada a fraude à lei. 

Na mesma esteira segue o Direito Internacional Tributário, que 

recentemente vem revelando ações que “contrariam a liberdade absoluta dos 

particulares modelarem, localizarem ou deslocalizarem as conexões relevantes 

para efeitos tributários”. 207 

Tem-se, portanto, que os particulares podem voluntariamente escolher o 

ordenamento ao qual estarão submetidos, porém a dificuldade sempre estará em 

verificar se tal escolha é típica ou atípica, ou seja, se a conexão existe em virtude 

do ato praticado é natural ou aparente. 

Tais voluntariedades muitas vezes são incentivadas por Estados, causando 

tanto distorções como concorrências fiscais prejudiciais, além de outros sérios 

problemas tributários de caráter global, como se estudará a seguir. 

 

 

2.7 OS PROBLEMAS TRIBUTÁRIOS GLOBAIS 

 

Diversos são os problemas enfrentados pelo globo em virtude da 

diversidade tributária e econômica entre os Estados. O aprofundamento dos laços 

da globalização permitindo que os mais distantes países possam disputar um 

pedaço de desenvolvimento, por meio de práticas lícitas ou mesmo ilícitas têm se 

mostrado danoso a toda sociedade mundial. 

A utilização do dumping como forma de inserção dentro do mercado 

externo, o aumento no aparecimento de bandeiras de conveniência dentro do 

Direito Marítimo, as barreiras alfandegárias bilaterais, regionais ou internacionais, 

e ainda a prática de concorrência fiscal prejudicial, estão impregnadas no 

contexto do comércio e tributação internacional. 

                                            
207 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 
238. 
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Dentre todas estas modalidades de práticas prejudiciais tributárias, 

destaca-se a concorrência fiscal como principal fonte de controvérsias e 

distorções no mercado internacional, esta prática é facultada por paraísos fiscais 

ou regimes fiscais preferenciais, e culminam por permitir a fixação ou localização 

de um elemento de conexão em seu território mesmo que somente para fraudar a 

lei de um Estado ou bloco com fiscalidade “normal”. 

Práticas que distorcem a aplicação de tributos bem como o mercado 

internacional são muito utilizadas por Estados que desejam atrair investimentos 

de forma a suprir lacunas nos setores sociais, industriais e de infra-estrutura 

interna.  

Desta forma, far-se-á breve relato de alguns graves problemas tributários 

que ocorrem de maneira extremamente prejudicial no globo e como o Direito 

Tributário Internacional e a realização de uma harmonização tributária pode trazer 

benefícios para os Estados do globo, proporcionando maior justiça tanto para o 

arrecadador como para o contribuinte. 

 

 

2.7.1 Dumping Fiscal 

 

O primeiro conceito de dumping foi formulado pelo economista canadense 

Jacob Viner, ao perceber que empresas estrangeiras estavam praticando preços 

abaixo daqueles considerados normais de mercado nas vendas ao seu país, com 

o fim de dominar o mercado local e levar a indústria nacional à falência. O 

economista conceituou o dumping como uma discriminação de preços entre 

compradores em diferentes mercados nacionais. 208 

Ainda que incompleto, o conceito formulado pelo cientista econômico no 

início do século XX caracteriza o dumping como uma prática abusiva dentro do 

                                            
208 ALMEIDA, Roberto Caparroz. Da Natureza Aduaneira dos Direitos Antidumping no Brasil in 
TÔRRES, Heleno Taveira (org.), Direito Tributário Internacional. vol 2. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 258. 
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comércio internacional. Legalmente esta prática foi conceituada e disciplinada 

pelo artigo 2.1 do Acordo Antidumping criado a partir da Rodada do Uruguai, o 

qual dispõe: 

Para as finalidades do presente Acordo, considera-se haver 

prática de dumping, isto é, oferta de um produto no comércio de 

outro país a preço inferior a seu valor normal, no caso de preço 

de exportação do produto ser inferior àquele praticado, no curso 

normal das atividades comerciais, para o mesmo produto quando 

destinado ao consumo no país exportador. 209 

Como se pode observar, a prática do dumping pode causar graves 

distorções no comércio internacional. Sofrem por esta prática tanto países 

economicamente subdesenvolvidos, quando sua economia é afetada pela entrada 

de produtos com preço inferior àqueles praticados normalmente, sucateando a 

produção nacional; como aos países já estruturalmente desenvolvidos, nas 

ocasiões em que outros Estados comercializam produtos com preço 

completamente impraticável pela indústria interna desses países. 

As defesas contra estas práticas são chamadas de medidas antidumping, 

tais práticas muitas vezes colidem com princípios do Direito Tributário tanto 

nacional como internacional pelo fato de serem absolutamente discricionárias, ou 

seja, não tratam de maneira igual todos os contribuintes. 

Para Almeida210, as medidas antidumping possuem natureza jurídica de 

Direito Aduaneiro211, no entanto as distorções causadas pela prática do dumping 

fiscal como também pelas medidas contra esta prática influenciam de forma direta 

o mercado internacional, e de forma indireta a arrecadação dos Estados em geral. 

Desta maneira, observa-se que tanto a prática do dumping como as 

medidas para combatê-lo são extremamente prejudiciais para que se possa 

sustentar o desenvolvimento econômico mundial. Tais práticas são causadas pela 

falta de harmonia entre as legislações fiscais existente entre os Estados do globo 

                                            
209 Acordo sobre a implementação do artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994. 
210 ALMEIDA, Roberto Caparroz. Da Natureza Aduaneira dos Direitos Antidumping no Brasil in 
TÔRRES, Heleno Taveira (org.), Direito Tributário Internacional. vol 2. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 289. 
211 Compreendido por ser o subsistema jurídico que tem por objeto as normas decorrentes da 
importação e exportação de mercadorias em um território. 
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que utilizam desta forma desleal e lesiva de competição fiscal que causa sérias e 

maléficas distorções no cenário internacional. 

 

 

2.7.2 Bandeiras de Conveniência 

 

Não é somente dentro do comércio internacional que os Estados praticam 

as chamadas distorções tributárias visando atrair investimentos para dentro de 

seu território. Através das bandeiras de conveniência é possível que um Estado 

atraia um ente privado sem mesmo possuir qualquer relação ou regulação para 

este, ou seja, pode um proprietário de um navio fazer o registro deste em 

determinado país, sem que exista qualquer relação do proprietário, do navio, da 

mercadoria, ou mesmo do transporte com este país em que o navio fora 

registrado.  

Caracterizado por sua individualidade, identidade e nacionalidade, o navio 

é juridicamente um objeto de direito de propriedade, possuindo desta forma um 

registro que determina a sua nacionalidade. 212  

O navio deve navegar sob uma bandeira registrada em um só Estado, 

sendo considerado para efeitos jurídicos parte integrante do território deste, e 

sendo dever deste Estado exercer de maneira efetiva sua jurisdição sobre o navio 

que arvore sua bandeira em conformidade com seu direito interno, incluso os 

fatores fiscais, como tributação e seguridade social da tripulação. 213 

Atualmente observa-se dois regimes de registro de bandeira de um navio, 

o regime de registros nacionais, quando o Estado concedente da bandeira 

mantêm um efetivo controle e possui um elo substancial real com o navio, 

mantendo-o atrelado à sua legislação; 214 e o regime de registro aberto, que é 

caracterizado pela inexistência, ou suaves exigências de vínculo entre o Estado 

                                            
212 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol 1. 3ª ed. rev. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008, p. 161. 
213 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol 1,  p 166. 
214 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol 1, p 169. 
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de registro e o navio, os navios registrados sob este regime são conhecidos como 

portadores da bandeira de conveniência. 

As bandeiras de conveniência têm como ponto forte o favorecimento da 

competitividade do navio e incentivos de ordem fiscal. Esta estratégia culminou 

por aumentar rápida e significativamente a tonelagem de países onde é 

possibilitado o registro aberto, como o Panamá, Libéria, Costa Rica, Honduras, 

entre outros. 215 

Com a intensificação da globalização, e, conseqüentemente, aumento da 

competitividade e concorrência, tem-se impulsionado ainda mais os registros 

abertos como estratégia de lucratividade, que representam hoje a maior parte da 

frota mundial de navios. Como se pode observar, “the reasons for registering a 

ship under a flag of convenience country vary from one owner to another. But the 

commonest motivation has always been of economic advantage”. 216 217 No 

mesmo sentido tem-se que “is not possible for a shipowner to choose a flag 

without considering the fiscal advantages” 218 219. Em termos gerais, o sistema das 

bandeiras de conveniência possibilita ao proprietário do navio evitar ou diminuir o 

pagamentos de tributos. 

É claro Castro Júnior quando expõe que uma das principais características 

das estudadas bandeiras é quando “o rendimento obtido pela exploração dos 

navios não está sujeito a qualquer imposto ou sujeito a impostos insignificantes” 
220. Constata-se ainda que exceto pelo que concerne aos direito de inscrição, os 

países concedentes do pavilhão de conveniência também não aumentam 

significativamente sua arrecadação por referida prática, uma vez que os navios 

registrados sob sua bandeira não freqüentam seus portos de matrícula nem 

integram, de modo efetivo, sua economia.  

                                            
215 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de Direito Marítimo. Vol 1. 3ª ed. rev. e atual. – p 
173. 
216 As razões para registrar-se um navio sob uma bandeira de conveniência varia de um 
proprietário para outro, entretanto a motivação mais comum é sempre a possibilidade de auferir 
vantagem econômica. 
217 ÖZÇAYIR, Z. Oya. Port State Control. 2a. ed. London: LLP, 2004. p 24. 
218 É impossível para o proprietário de um navio escolher uma bandeira para o mesmo sem levar 
em consideração as vantagens econômicas de uma escolha. 
219 ÖZÇAYIR, Z. Oya. Port State Control. 2a. ed. London: LLP, 2004. p 25. 
220 CASTRO JR. Osvaldo Agripino. Segurança Marítima e Bandeiras de Conveniência. 
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Acrescenta-se que referidos navios causam grandes perdas econômicas e 

evasão de divisas aos países que exercem somente os registros nacionais, pois 

as bandeiras de conveniência concedidas por países que registram abertamente 

navios diminuem expressivamente a arrecadação tributária. 221 

Denota-se que entre isenções de taxas e redução de custos, 

especialmente laborais, armadores que praticam a estratégia da bandeira de 

conveniência economizam enormes cifras que teriam como destino países que 

não exercem o registro aberto. Assim, “não só os países perdem ao deixar de 

conceder seus registros nacionais em flagrante desvantagem aos países que 

concedem registros abertos. Os armadores também relevam e atacam práticas de 

adoção de BDC222 como concorrência desleal no mercado de frete marítimo” 223. 

Desta forma, observa-se que a prática das bandeiras prejudica tanto os 

Estados-nacionais não praticantes dos registros abertos como a economia 

privada de forma geral, visto que aludidas bandeiras dão causa a uma 

concorrência desleal dentro do comércio internacional.  Ressalta-se que a 

possibilidade desta forma de evitar a tributação somente existe pelo fato de que a 

sociedade global encontra-se desregulada e em completa desarmonia. 

  

 

2.7.3 Concorrência Fiscal 

 

O termo concorrência pode ser concebido sob várias acepções, ela está 

presente nos mais variados atos da vida em sociedade, como entre partidos 

políticos, meios de comunicação, entre público e privado, mundo desportivo, 

associativo, artes, idéias, teorias até entre religiões e crenças. 224 
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Por sua vez o fenômeno da concorrência fiscal ocorre quando o sistema 

fiscal de uma entidade governamental afeta outro sistema fiscal e outra entidade 

governamental causando distorções nas receitas e no mercado dessas duas ou 

mais entidades envolvidas. Este fenômeno pode ocorrer tanto no âmbito interno 

de um Estado, como entre dois ou mais municípios ou estados federados; como 

também no âmbito externo, entre duas ou mais nações. Tendo em vista que na 

esfera interna as legislações nacionais já possuem meios e métodos para a 

solução destas concorrências prejudiciais, estudar-se-á aqui o fenômeno desta 

concorrência no cenário internacional. 225 

A concorrência fiscal entre Estados não possui como principal objetivo a 

obtenção de maiores mercados ou postos de trabalho, mas sim direta ou 

indiretamente uma maior quota de crédito fiscal derivado da divisão internacional 

tributária global. A competição entre Estados é, portanto, fundamentalmente 

institucional, balizada por limites internos e externos decorrentes de textos 

constitucionais, programas e ações políticas, e ainda possíveis retaliações de 

outras nações. 226 

Afirma-se que todos os países praticam a concorrência fiscal internacional, 

sendo aceitável e até benéfico que ocorra para que sejam as alíquotas mantidas 

dentro de um patamar e num padrão específico. Entretanto, repudia-se que este 

combate no cenário internacional seja exagerado, fazendo com que ocorra uma 

atração de investimentos exacerbada em virtude da utilização do sistema 

tributário específico de determinado Estado. 227 

A instauração de uma concorrência fiscal ocorre em virtude do cenário 

contemporâneo globalizado e da facilidade proporcionada para o deslocamento e 

potencialização de escolhas, pelo contribuinte, entre as variáveis comparativas 
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ofertadas pelos diversos Estados. 228 As organizações privadas procuram 

transnacionalizar suas operações a fim de evitar custos, como os tributários, e 

maximizar o mercado consumidor, desta maneira, estabelece vínculos legais nos 

quais são benéficos somente para a organização, e não para o Estado onde irá 

comercializar seu produto ou serviço. 

A prática exagerada é denominada concorrência fiscal prejudicial, decorre 

da concessão de regimes especiais mais favoráveis com os residentes de outros 

Estados com o fim de obter investimentos ou receitas para o Estado que os 

concede através da oferta de vantagens desproporcionais. Esta prática além de 

distorcer o mercado internacional, “fragiliza a soberania dos Estados frente aos 

atores e elementos tributários tradicionais”. 229  

Esta fragilização da soberania deriva da elisão tributária praticada pelo 

setor privado, em especial por corporações transnacionais, que culminam por 

esvaziar a arrecadação tributária dos Estados. Desta forma, faz-se necessário 

que o Estado realize uma revisão das políticas sociais e das diretrizes 

econômicas do Estado, vez que maiores gastos sociais e investimentos 

econômicos requerem maior arrecadação, como esta diminui permanentemente 

em virtude da concorrência fiscal prejudicial, tem-se que está em xeque o modelo 

atual de soberania tributária dos Estados. 230 

O Estado de direito é diretamente ligado ao Estado fiscal, ou seja, a 

atuação de um Estado é estreitamente vinculada a sua capacidade arrecadatória, 

como esta capacidade tem-se deteriorado continuamente, visto que muitos 

contribuintes através de uma estrutura empresarial planejada internacionalmente 

praticam atos que impossibilitam o Estado, real ente arrecadador daquele fato, de 
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estabelecer um elemento de conexão que vincule fato gerador, contribuinte e ente 

arrecadador. 231  

Neste contorno, é importante que os Estados se alinhem e combatam de 

forma conjunta e homogênea a competição prejudicial entre eles próprios, sabe-

se que um esforço global no sentido de banir completamente a concorrência fiscal 

exagerada é bastante complexo, visto tamanha a desigualdade econômica entre 

os Estados e os modelos de tributação utilizados por cada um. 232 

No entanto, sabe-se que a concorrência fiscal internacional desestabiliza a 

igualdade econômica uma vez que a fruição de tributação mais benéfica por parte 

de alguma empresa/organização, por intermédio do aproveitamento das 

vantagens competitivas oferecidas por determinados Estados pode afetar setores 

da economia causando uma competição desleal com empresas que não usufruem 

destas vantagens, culminando por gerar uma “deslocalização” cada vez maior. 233 

Assim, frente a realidade atual de desorganização e competição tributária 

dos Estados e o crescente movimento de globalização e transnacionalidade, tem-

se que o modelo de tributação interna e internacional encontra-se fadado ao 

fracasso. Por fim, observa-se que a soberania fiscal de cada Estado corrói-se a 

cada dia, sendo necessário, portanto, que medidas sejam tomadas no sentido de 

firmar novos modelos tributários onde todos os Estados possam efetivamente 

exercer suas respectivas soberanias internas. 

Desta forma, tratar-se-á adiante da tributação como mecanismo regulatório 

para que seja possível atingir um novo grau de desenvolvimento entre os Estados 

do globo, para que estes possam, enfim, harmonizar suas legislações tributárias 

garantindo uma competição mais justa e com maior arrecadação para todos os 

Estados. 
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2.8 A TRIBUTAÇÃO COMO MECANISMO REGULATÓRIO 

 

A concorrência nem sempre é maléfica, pelo contrário, respeitados e 

aplicados conjuntamente os princípios da ordem econômica, a liberdade de 

concorrência é vista como a rivalidade entre várias pessoas e/ou forças (incluído 

os Estados), perseguindo um único objetivo. Desta maneira, admite-se que a 

concorrência aumenta o bem estar social, promove a inovação e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico. 234 

No mais, a fim de garanti-la, políticas de defesa de concorrência 

constituem mecanismos usados por governos para estabelecer condições de que 

a competição regule o mercado, visto que o mercado, por ele mesmo, não 

funciona perfeitamente. Surge, portanto, esta forma legitimada de intervenção 

estatal para que seja garantida a liberdade do mercado. 235 

As políticas de defesa da concorrência têm se mostrado instrumentos 

necessários nas economias abertas e integradas para que sejam evitadas 

eventuais falhas de mercado que distorcem a alocação, coordenação e 

distribuição dos fatores de produção e preço final ao consumidor, ou seja, para 

que se torne possível garantir a liberdade concorrencial, é necessário que esta 

liberdade seja regulada pelo Estado. 236 

Em outras palavras, para que seja possível uma concorrência justa e 

principalmente verdadeira, que maximize o desenvolvimento econômico e social, 

base do objetivo e estrutura de qualquer Estado, é necessário que este regule de 

maneira que esta concorrência permaneça saudável. 

Desta forma, tem-se que a concorrência verdadeira deve efetivamente ser 

regulada para que não cause malefícios ao mercado como um todo. Como visto 

anteriormente, a globalização e transnacionalização fazem com que o mercado 
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esteja completamente interligado dentro do globo, ou seja, indiferente é se uma 

organização encontra-se dentro de um país ou outro, ou preste serviço em um 

lugar e noutro não, as atividades mercadológicas atravessam um momento, e 

uma ação num local reflete ou interfere em outro, deste modo, compreende-se 

que a única forma de regular o mercado internacional é uma ação conjunta de 

todos os Estados do globo, que devem, necessariamente, desenvolver um novo 

modelo de tributação internacional baseado na harmonia entre seus 

ordenamentos fiscais. 

Afirma-se que para que seja possível a manutenção da soberania fiscal, 

garantido o poder tributário e o desenvolvimento social e econômico dos Estados 

singulares, vital é a realização de uma ação conjunta global, que imponha, 

determine ou norteie as nações para sistemas tributários mais harmônicos e 

justos para todos. 

Com o fim de reorganizar a tributação global, ou ao menos regional, 

argumenta-se que uma mudança ou adaptação dos diversos sistemas fiscais, 

privilegiando a moralidade pública, compatibilizando os ordenamentos jurídicos e 

proporcionando maior segurança jurídica tanto para os Estados arrecadadores 

como para os contribuintes, alguns aspectos como equilíbrio da carga tributária, 

fiscalidade solidária, atenção e defesa ao cidadão contribuinte devem ser as 

bases para a realização de uma harmonização tributária, neste sentido, no 

próximo capítulo estudar-se-á o processo de formação e normatização do bloco 

econômico do MERCOSUL, procurando ainda delinear os necessários 

mecanismos para a efetiva implantação da harmonização tributária nesta sub-

região. 237 
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CAPÍTULO 3  

MERCOSUL 

 

 

3.1 AS INICIATIVAS INTEGRACIONISTAS DO NOVO MUNDO 

 

Com o caráter de iniciativas precursoras, ainda no final do século XIII e na 

primeira parte do século XIX, com o processo de independência dos países 

americanos, inúmeros foram os esforços registrados visando a integração política 

e econômica do continente, em especial na América Latina. 238 

O venezuelano Francisco Miranda é a primeira pessoa de que se tem 

notícia a apresentar um plano de libertação e unificação da América espanhola, 

propôs a criação de um grande país ao 1º Ministro da Grã-Bretanha no ano de 

1790, que se chamaria Colômbia e estender-se-ia do Estado do Mississipi (EUA) 

ao extremo sul chileno, entretanto, não obteve sucesso algum. 239 

Ainda em 1810, foi divulgada a “Declaração dos Direitos do Povo do Chile”, 

a qual apregoava a necessidade de uma união dos povos latino-americanos a fim 

de possibilitar uma melhor defesa de suas soberanias. 240 

No entanto é com Simon Bolívar, em 1815, que ao fazer uma análise da 

situação dos países latino-americanos, refere-se a uma nacionalidade americana, 

com o propósito de fazer do Novo Mundo uma só nação por meio da união de 

todos os Estados num só. Criador do projeto bolivariano, portador do título de 

“Libertador” e então governador da Grã-Colômbia (Colômbia-Venezuela-

Equador), em 1824 Simon Bolívar convidou os demais países da América Latina 

para comporem o Congresso do Panamá241. 242 
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Presentes no Congresso se fizeram a Grã-Colômbia, Guatemala, Peru e 

México, que assinaram o Tratado da União, Liga e Confederação Perpértua, a 

qual previa a defesa comum e garantia de integridade territoria para os 

signatários, no entanto, em virtude da oposição dos EUA, bem como da 

desconfiança de outros países sul-americanos como o Brasil, este Tratado foi 

somente ratificado pelo país de Simon Bolívar, a Grã-Colômbia. 243 

Outras convocações e tentativas de integração da América foram feitas nos 

anos de 1831, 1838 e 1840, 1847-48, 1864-65 sendo nenhuma sequer ratificadas. 

Diante de tantos fracassos, encerraram-se as proposituras de idéias que 

objetivavam uma confederação americana. A partir deste momento as 

negociações passaram a ser menos ambiciosas, porém ainda no final do século 

XIX, acordos foram celebrados com a simples finalidade de troca de informações 

acerca do comércio, produção, legislação e tarifas alfandegárias dos países das 

três Américas. 244 

Após longo período entre guerras, caracterizado pela insegurança e inércia 

de tratativas integracionistas é que, em 1948 foi realizada a 9ª Conferência 

Interamericana na cidade de Bogotá, Colômbia, nela foi fundada a Organização 

dos Estados Americanos (OEA), que começou a vigorar no ano de 1951 

possuindo objetivos básicos como a promoção da paz e segurança e 

desenvolvimento continental. Apesar de lograr êxito estando presente na 

totalidade, exceto por Cuba, dos países Americanos, constata-se que a OEA já 

nascera ultrapassada, vez que seus objetivos socioeconômicos eram 

extremamente escassos e incapazes de promover o efetivo desenvolvimento 

almejado pelos Estados signatários. 245 

Em virtude da lentidão, percalços ou até impossibilidade de êxito num 

projeto de integração entre toda a América, muitos países partiram ainda no meio 

deste contexto de congressos e conferências a buscar laços de aproximações 

sub-regionais, que mostraram ser menos dificultosos e mais eficientes em virtude 
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de interesses mais homogêneos, como é o caso da criação e estabelecimento do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o qual será estudado a seguir. 

 

 

3.2 FATOS ANTECEDENTES A CRIAÇÃO DO MERCOSUL 

 

Desde o ano de 1899 a criação de um Cone Sul esteve em pauta em 

conversações mantidas entre representantes da Argentina, Chile e Brasil, no 

entanto é somente a partir de 1941 que propostas e eventos governamentais dão 

mais concretude ao início da formação de um bloco econômico integrado dentro 

da América do Sul. 246 

A aproximação de duas grandes forças da América Latina, Brasil e 

Argentina, foi o fator crucial e primeiro passo para a formação do Mercado 

Comum do Sul. Depois de anos de desacordo e em função de suas dívidas 

externas e políticas protecionistas das nações já desenvolvidas, estes países 

buscaram a união para atingir o objetivo almejado de desenvolvimento. 

No ano de 1941, Argentina, Chile e Brasil novamente iniciaram diálogos, no 

entanto desta vez com o mútuo objetivo de criação de um bloco austral,o qual 

afirmava a vontade desses países de atingir um união aduaneira, aberta à adesão 

dos países limítrofes, entretanto, a 2ª Guerra Mundial impediu tal aproximação 

devido às divergências de ideais dos líderes dos países e ao seu posicionamento 

na batalha, deixando a criação deste primeiro bloco econômico somente no papel. 
247 

Com o fim da grande batalha, três foram os elementos precursores de uma 

efetiva integração entre os Estados latino-americanos: 

Primeiramente, em 1948, Santiago do Chile, foi criada vinculadamente ao 

Conselho Econômico Social da ONU, a CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina). Tal Comissão foi a responsável por defender a idéia de 
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integração e introduzir o conceito de cooperação regional, importantes iniciativas 

para o surgimento da ALALC (Associação de Livre Comércio da América Latina). 
248 

Por conseguinte, ao final da década de 1950, no contexto ameaçador da 

criação da Comunidade Econômica Européia pelo Tratado de Roma, onde 

definiu-se com clareza o objetivo europeu de estabelecer um Mercado Comum 

Europeu com políticas exacerbadamente protecionistas, que culminaria por 

obstruir seriamente as exportações à Europa de produtos primários dos países 

latino-americanos. 249 

E por último, a existência e participação de Brasil, Chile, Peru e Uruguai no 

GATT250, institucionalizador mundial da cláusula da nação mais favorecida, a qual 

impossibilitava um acordo de favorecimento econômico entre estes países exceto 

pela criação de uma zona de livre comércio. 251 

Somados estes elementos (CEPAL, CEE e GATT), não restou alternativa à 

reunião de forças para acompanhar esta nova conjuntura mundial, assim, criou-se 

o Cone Sul, zona de livre comércio entre Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e 

Chile, os quais ainda convidaram a participar os restantes países da América do 

Sul e México. Desta feita, após negociação relativamente breve, nasceu a 

Associação Latino Americana de Livre Comércio (ALALC), tendo sua carta 

fundacional inclusa no Tratado de Montevidéu, firmado no ano de 1960, nessa 

cidade. 252 

A livre circulação de mercadorias entre os países membros da ALALC não 

se deu de maneira automática. As liberações eram feitas conforme um sistema de 

negociações anuais, onde cada Estado membro era obrigado a conceder 

diminuições tarifárias seletivas. Tais concessões eram incluídas dentro da Lista 
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Nacional253, e posteriormente na Lista Comum, onde deveriam ficar para sempre, 

sem possibilidade de retirada, permanecendo o produto/mercadoria isento de 

qualquer barreira alfandegária. No entanto, o que de de fato o que ocorreu foi que 

como estas concessões dependiam de emaranhadas negociações, as inclusões 

passaram a ser mais escassas a partir do momento em que os produtos a serem 

incluídos possuíam caráter mais determinante dentro da economia de casa país. 

Ao lado das Listas Nacional e Comum, a ALALC previa a supressão de 

restrições quantitativas e acordos de complementação, estes dispositivos 

permitiam a sanção a determinados países que não cumprissem com as 

concessões assumidas, bem como incrementava a integração de países dentro 

da ALALC que quisessem realizar concessões recíprocas (às margens das 

referidas Listas) para o estabelecimento de indústrias e mercados preferenciais 

internos. 254 

Apesar de um grande progresso no processo de integração regional, a 

ALALC não logrou atingir os resultados buscados devido a variadas causas de 

caráter político, estrutural e funcional. A disparidade de regimes e opções político-

econômicas entre os Estados-membros; a inadequação de suas instituições e 

rigidez nos prazos para inclusão de mercadorias nas referidas Listas e no sistema 

de aperfeiçoamento da zona de livre comércio; e a frustração do objetivo de 

tratamento preferencial aos mais menos desenvolvidos; foram cruciais para a 

desaceleração e posterior conversão da ALALC em ALADI (Associação Latino 

Americana de Integração). 255 

A transformação da ALALC em ALADI através no novo Tratado de 

Montevidéu, em 1980, supôs o início de uma nova etapa no processo de 

integração da América Latina. Os ideais de promoção do desenvolvimento 

econômico, social, harmônico e equilibrado da região foram renovados. Para o 
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aprimoramento desta nova integração foram introduzidas zonas de preferências 

econômicas, zonas de taxas preferenciais e ainda acordos de alcance tanto 

regional como parcial. A ALADI ficou caracterizada pelo reconhecimento da 

heterogeneidade da região, procurou canalizar institucionalmente o já enraizado 

caráter integracionista da América Latina de maneira flexível. 256 

Este importante caráter flexível da ALADI serviu de marco e motor para 

outros processos integradores de cunho sub-regional, como o MERCOSUL. No 

sentido da importância destas Associações, ensina Gonzalez que 

[...] sin una conciencia integracionista de América Latina que 

aquéllas crearon y maduraron, no hubiera sido posible el 

renacimiento del impulso integrador en estos últimos años, no 

hubiera sido concebible el despertar del Pacto Andino ni de 

otras iniciativas subregionales, y, en especial, no hubiera sido 

posible concibir y realizar la conformación del Mercado Común 

del Sur. 257 258 

Com foco principal no MERCOSUL, observar-se-á a seguir que ao lado do 

desenvolvimento e dificuldades de efetiva integração das Associações (ALALC e 

ALADI), a partir de 1980 Brasil e Argentina iniciaram a reunir-se com o objetivo de 

implantar uma real e definitiva integração entre ambos os países. A consolidação 

desta parceria econômica ocorreu a partir intensificou-se em 1985 e consolidou-

se 1986 com a assinatura da Declaração (Ata) de Iguazú, o qual continha nada 

menos que 17 protocolos e uma declaração conjunta sobre política nuclear. 

A aproximação destes dois Estados acelerou-se e em agosto de 1989 os 

presidentes Sarney e Menem firmaram o Tratado de Integração, Cooperação e 

                                            
256 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 314-315. 
257 PEREZ GONZALEZ, M.: “Las Organizaciones Internacionales en América (II)”, en DIEZ DE 
VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales, 10º. ed., Madrid, 1997, p 596, in PUÑAL, 
Antônio Martinez. El mercado comum Del sur (MERCOSUL): antecedentes y alcance Del tratado 
de Asunción. In MERCOSUL: Nuevos Ambitos y Perspectivas en el Desarrollo del Processo de 
Integración. LOSA, Jorge Pueyo y CARO, Ernesto J. Rey (cood.) Buenos Aires: Universidad del 
Salvador y Ciudad Argentina, 2000, p. 30. 
258 Sem uma consciência integracionista na América Latina como aquelas (ALALC e ALADI) 
criaram e amadureceram, não seria possível o renascimento do impulso integrador nestes últimos 
anos, não haveria ocorrido o despertar do Pacto Andino nem outras iniciativas sub-regionais, e, 
em especial, não teria sido possível conceber e realizar a formação do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL). 
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Desenvolvimento entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil 

contendo em seu Preâmbulo o objetivo de proporcionar um espaço econômico 

comum, com a abertura seletiva dos respectivos mercados bem como o estímulo 

a complementação de setores específicos da economia, baseando-se nos 

princípios da gradualidade, flexibilidade, setorialidade e equilíbrio dinâmico. 259 

A celebração deste Tratado levou ao Cone Sul um novo modelo de 

integração capaz de orientar e expandir os espaços econômicos, reordenar 

política, econômica e comercialmente as alianças existentes até o momento. 

Buscava-se superar as limitações da negociação “produto a produto” e 

empreender um novo rumo quantitativo e global materializado em desonerações 

automáticas, progressivas e lineares para o universo dos produtos 

comercializados. 

Em julho 1990 foi firmada por Menen e Fernando Collor de Mello a Ata de 

Buenos Aires, que buscou reafirmar o processo de integração bilateral colocando 

o prazo de 31 de dezembro de 1994 para o estabelecimento do Mercado Comum 

entre as duas repúblicas, e enfatizar a necessidade da coordenação política e 

macro-econômica dos dois países.260 

Ainda em setembro de 1990, quando apenas início havia-se dado à 

vigência do Tratado Argentina/Brasil, quando Uruguai e em seguida o Paraguai 

expressaram os desejos de integrarem-se ao projeto. Desta maneira, aproveitou-

se para reorganizar a integração inicialmente prevista por Brasil e Argentina para 

lograr um sistema mais automático similar ao da Comunidade Européia e em 

1990, quando já presentes os quatro países no projeto, foi apresentado pela 

delegação uruguaia um Projeto de Tratado que mais tarde viria a ser o Tratado de 

Assunção. 261  

                                            
259 PUÑAL, Antônio Martinez. El mercado comum Del sur (MERCOSUL): antecedentes y alcance 
Del tratado de Asunción. In MERCOSUL: Nuevos Ambitos y Perspectivas en el Desarrollo del 
Processo de Integración. LOSA, Jorge Pueyo y CARO, Ernesto J. Rey (cood.) Buenos Aires: 
Universidad del Salvador y Ciudad Argentina, 2000, p. 37. 
260 PUÑAL, Antônio Martinez. El mercado comum Del sur (MERCOSUL): antecedentes y alcance 
Del tratado de Asunción. In MERCOSUL: Nuevos Ambitos y Perspectivas en el Desarrollo del 
Processo de Integración. LOSA, Jorge Pueyo y CARO, Ernesto J. Rey (cood.) Buenos Aires: 
Universidad del Salvador y Ciudad Argentina, 2000, p. 45-47. 
261 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 318. 
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As ampliações do Tratado inicial Brasil/Argentina culminaram, após longas 

negociações, em um solene ato celebrado no Banco Central do Paraguai, em 

Assunção, na data de 26 de março de 1991, na criação do Mercado Comum do 

Sul, (MERCOSUL), pelo instrumento diplomático precisamente denominado de 

Tratado de Asunción, o qual será analisado adiante. 262 

 

 

3.3 TRATADO CONSTITUTIVO DO MERCOSUL 

 

 Do preâmbulo do Tratado de Assunção extraem-se as bases programáticas 

que devem servir para realizar a interpretação harmônica das disposições 

obrigatórias aos Estados-parte do MERCOSUL. Nesse sentido é possível 

observar que o Tratado de constituição do bloco direciona os firmatários dispondo 

que o Mercado Comum entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, será o 

instrumento para o desenvolvimento econômico e a promoção da justiça social na 

região. 

 Ainda em suas diretivas iniciais, observa-se que o Tratado está baseado 

nos princípios da gradualidade263, flexibilidade264, equilíbrio265 e reciprocidade266, 

possui como escopo a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico dos 
                                            
262 TAMAMES, Ramón. Estructura Econômica Internacional. 20ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 
2003. p. 318. 
263 Construção da integração evitando sempre criar distorções econômicas graves de forma a 
adaptar gradualmente os interesses dos Estados-parte. Evitando medidas drásticas especialmente 
no aspecto social. Assim, o princípio da gradualidade indica que a constituição do Mercado 
Comum deve ser realizada por etapas sucessivas e com intensidade crescente. 
264 Reconhecimento de situações especiais, permitindo a retirada excepcional de vantagens 
outorgadas quando eventualmente algum outro princípio estiver sendo ferido. Basicamente 
importa em reconhecer que muitas vezes o ritmo de formação do Mercado Comum poderá ser 
variável. 
265 Sustenta a integração sobre a base do desenvolvimento harmônico e ainda que a adoção de 
medidas adotadas pelo bloco não se reflitam num grave prejuízo para algum dos Estador-parte ou 
benefício desmesurado para outro. Este princípio significa compartir e distribuir tanto o custo social 
e econômico como os benefícios da integração.  
266 Sobre o princípio da reciprocidade, tem-se que é particularmente visível em certos domínios, no 
qual o costume é largamente desenvolvido, como é o caso das relações diplomáticas, mormente 
no que se refere aos privilégios e às imunidades. Igualmente nas relações consulares, o princípio 
é tradicionalmente utilizado. Vê-se, então, que o princípio da reciprocidade não é imposto, mas 
sim adotado a partir do comportamento daqueles destinatários de determinada obrigação 
internacional assumida, o que vem confirmar a estreita relação entre os princípios da 
reciprocidade e da igualdade no caso do direito internacional, que atuam como duas faces de uma 
“mesma moeda”, mesmo que, por vezes, um se sobreponha ao outro, conforme demande o caso 
concreto. 
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Estados-parte, bem como a modernização de suas economias com o fim de 

incrementar a oferta e qualidade de bens e serviços melhorando as condições de 

vida dos habitantes do bloco. 267 

 Outro ponto destacado ainda nas diretrizes do Tratado é de que esse não é 

somente um projeto de crescimento econômico dos Estados-partes, mas sim traz 

uma nova idéia de melhora nas condições gerais de vida e justiça social sub-

regional, objetivo que somente será logrado por meio de uma melhor 

compreensão das dimensões política, econômica e social da região. 268 

 O MERCOSUL por sua constituição e direcionamento, possui alguns 

objetivos concretos dispostos ainda no 1º artigo do seu Tratado Constitutivo 

(Tratado de Assunção)269: 

a) a livre circulação de bens e serviços e fatores produtivos entre os países por 

meio, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não 

tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 

equivalente; 

b) o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma polítiaca 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupados de Estados e a 

coordenação de posições em foros econômicos regionais e internacionais; 

c) a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-

parte – de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de 

capitais, de serviços, alfandegária, de transportes e comunicações e outras que 

se acordem – a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os 

Estados-parte; 

d) o compromisso dos Estados-parte em harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. 

 Denota-se nestes objetivos principais que procurando aliar-se política e 

economicamente, os Estados firmatários do Tratado de Assunção procuraram 
                                            
267 MATTOS, Adherbal Meira.  Reflexões sobre o MERCOSUL. In: CASELLA, P., CELLI JR, U., 
MEIRELLES, E. de A., POLIDO, F. B. P., SOARES, G. F. S.(Orgs.). Direito Internacional, 
Humanismo e Globalidade. São Paulo: Atlas, 2008. p. 341. 
268 LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. MERCOSUR INTEGRACIÓN Y DERECHO. Buenos Aires: 
Editora Intercontinental, 1998. p. 268-269. 
269 Secretaria do MERCOSUL, Acesso em 09/02/2011. Disponível em <<www.mercosur.org.uy>>. 
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ampliar suas dimensões e mercados internos por meio da integração entre eles, 

aproveitando com melhor eficiência os recursos disponíveis e ainda promovendo 

a consolidação deste mais abrangente espaço econômico. 

 

 

3.4 ACORDOS E PROTOCOLOS ADICIONAIS 

 

 Instituído, com suas prerrogativas e diretrizes o acordo-macro, o qual 

definiu as regras básicas para a criação do MERCOSUL, seu aperfeiçoamento foi 

realizado no decorrer dos anos com o aditamento de Protocolos Adicionais, sendo 

os principais o Protocolo de Brasília, que instituiu métodos para a solução pacífica 

de controvérsias entre os Estados-parte em dezembro de 1991; e o Protocolo de 

Ouro Preto, acerca de aspectos institucionais, firmado em dezembro de 1994. 

 Diversos são os Tratados, Protocolos e Acordos firmados com menor 

expressão, entre eles convém citar aqueles quem contemplam a autoridade 

central do MERCOSUL270:  

- Protocolo de Las Leñas, junho de 1992, acerca da cooperação mútuo, 

assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa; 

- Protocolo de San Luís, Argentina, em junho de 1996, acerca da "Declaração 

Presidencial sobre Compromisso Democrático no MERCOSUL", e da Adesão 

(associada) da Bolívia e Chile ao bloco;  

- Protocolo de Ushuaia, Argentina, julho de 1998, denominado de Compromisso 

Democrático, afirmando a plena vigência das instituições democráticas nos países 

firmatários bem como impondo referidas instituições como condição indispensável 

para a afirmação do desenvolvimento integracional, com as posteriores atas de 

adesão da Venezuela (2005), Peru (2005) e Equador (2007); 

                                            
270 Secretaria do MERCOSUL, Acesso em 09/02/2011. Disponível em <<www.mercosur.org.uy>>. 
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- Acordo sobre Benefício de litigar sem gastos e assistência judiciária gratuita 

entre os Estados-partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e República do 

Chile, firmado em Florianópolis, dezembro de 2000; 

- Acordo de assistência judiciária mútua nos assuntos penais entre os Estados-

partes do MERCOSUL, a Bolívia e Chile, firmado em Buenos Aires, fevereiro de 

2002; 

- Protocolo de Olivos, para a solução de controvérsias no MERCOSUL, firmado 

em Olivos, próximo a Buenos Aires, em fevereiro de 2002. 

- Acordo de cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, 

trabalhista e administrativa entre os Estados-parte do MERCOSUL, a Bolívia e 

Chile, assinado em julho de 2002, na cidade de Buenos Aires.  

 Denota-se, portanto, que são inúmeros os documentos integracionistas 

firmados entre os Estados-parte do MERCOSUL entre si, bem com países 

terceiros, como Bolívia, Peru, Equador, Chile e Venezuela, esta última que em 4 

de julho de 2006 assinou o seu Protocolo de Adesão ao MERCOSUL, na cidade 

de Caracas, o qual já foi ratificado por três dos Estados fundadores do 

MERCOSUL, restando somente o Paraguai. 

 

 

3.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Foi a partir da adoção do Protocolo de Ouro Preto que o MERCOSUL 

passou a contar com instituições que passassem a viabilizar seu aprofundamento 

integracionista bem como as negociações conjuntas com blocos econômicos ou 

países terceiros. 271 

                                            
271 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 299. 
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 Às tomadas de decisões foi atribuído o sistema consensual, o qual passou 

a ser utilizado em todos os órgãos do MERCOSUL272. Dentre os órgãos dois são 

os que possuem maior importância, o Conselho do Mercado Comum e o Grupo 

Mercado Comum. 

 O Conselho do Mercado Comum é o órgão superior, responsável pela 

condução política e tomada de decisões voltadas a assegurar o cumprimento dos 

objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do MERCOSUL. É 

composto pelos ministros das relações exteriores e dos ministros da economia 

dos quatro países-membros, sendo sua presidência exercida de forma rotativa 

pelo representante de cada país, pelo período de seis meses. 273 

 Referido conselho é o órgão político intergovernamental, reúne-se 

semestralmente com a participação dos Presidentes e suas funções e atribuições 

estão dispostas no art. 8º. do Protocolo de Ouro Preto: 

São funções e atribuições do Conselho do Mercado Comum: 

I. Velar pelo cumprimento do Tratado de Assunção, de seus 

Protocolos e dos acordos firmados em seu âmbito; 

II. Formular políticas e promover as ações necessárias à 

conformação do mercado comum;  

III. Exercer a titularidade da personalidade jurídica do 

MERCOSUL.  

IV. Negociar e firmar acordos em nome do MERCOSUL com 

terceiros países, grupos de países e organizações 

internacionais. Estas funções podem ser delegadas ao Grupo 

Mercado Comum por mandato expresso, nas condições 

estipuladas no inciso VII do artigo 14; 

V. Manifestar-se sobre as propostas que lhe sejam elevadas 

pelo Grupo Mercado Comum; 

                                            
272 Conselho do Mercado Comum (CMC); Grupo do Mercado Comum (GMC); Comissão de 
Comércio do MERCOSUL; Comissão Parlamentaria Conjunta (CPC); Fórum Consultivo 
Econômico-Social e Secretaria Administrativa do MERCOSUL (SAM). 
273 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 195. 
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VI. Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os 

acordos que lhe sejam remetidos pelas mesmas; 

VII. Criar os órgãos que estime pertinentes, assim como 

modificá-los ou extingui-los; 

VIII. Esclarecer, quando estime necessário, o conteúdo e o 

alcance de suas Decisões; 

IX. Designar o Diretor da Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL. 

X. Adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária; 

XI. Homologar o Regimento Interno do Grupo Mercado Comum; 

 O Grupo Mercado Comum por sua vez é o órgão executivo do 

MERCOSUL, coordenado pelos ministérios das relações exteriores, é formado 

por quatro membros titulares e mais quatro suplentes por país designados pelos 

respectivos Governos, dentre os quais, necessariamente devem constar 

representantes dos Ministérios de Relações Exteriores, dos Ministérios da 

Economia (ou equivalentes) e dos Bancos Centrais. 274 

 Este Grupo deve reunir-se de maneira ordinária ou extra-ordinária, sempre 

que se fizer necessário. Suas decisões dão-se em forma de Resoluções, 

possuindo caráter obrigatório aos Estados-parte275; e suas atribuições estão 

dispostas no art. 14 do Protocolo de Ouro Preto: 

São funções e atribuições do Grupo Mercado Comum: 

I. Velar, nos limites de suas competências, pelo cumprimento 

do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos 

firmados em seu âmbito; 

II. Propor projetos de Decisão ao Conselho do Mercado 

Comum; 

III. Tomar as medidas necessárias ao cumprimento das 

Decisões adotadas pelo Conselho do Mercado Comum; 

                                            
274 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 195 
275 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 301. 
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IV. Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o 

estabelecimento do mercado comum; 

V. Criar, modificar ou extinguir órgãos tais como subgrupos de 

trabalho e reuniões especializadas, para o cumprimento de 

seus objetivos; 

VI. Manifestar-se sobre as propostas ou recomendações que 

lhe forem submetidas pelos demais órgãos do MERCOSUL no 

âmbito de suas competências; 

VII. Negociar, com a participação de representantes de todos 

os Estados Partes, por delegação expressa do Conselho do 

Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos em 

mandatos específicos concedidos para esse fim, acordos em 

nome do MERCOSUL com terceiros países, grupos de países e 

organismos internacionais. O Grupo Mercado Comum, quando 

dispuser de mandato para tal fim, procederá à assinatura dos 

mencionados acordos. O Grupo Mercado Comum, quando 

autorizado pelo Conselho do Mercado Comum, poderá delegar 

os referidos poderes à Comissão de Comércio do MERCOSUL; 

VIII. Aprovar o orçamento e a prestação de contas anual 

apresentada pela Secretaria Administrativa do MERCOSUL; 

IX. Adotar Resoluções em matéria financeira e orçamentária, 

com base nas orientações emanadas do Conselho do Mercado 

Comum; 

X. Submeter ao Conselho do Mercado Comum seu Regimento 

Interno; 

XI. Organizar as reuniões do Conselho do Mercado Comum e 

preparar os relatórios e estudos que este lhe solicitar. 

XII. Eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL; 

XIII. Supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL; 

XIV. Homologar os Regimentos Internos da Comissão de 

Comércio e do Foro Consultivo Econômico-Social; 
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 O Grupo ainda poderá convocar componentes de outros órgãos públicos 

bem como do setor privado. Suas reuniões adotam o idioma do pais que estiver 

sediando o evento e seus trabalhos administrativos são executados pela 

Secretaria Administrativa276, sediada na cidade de Montevidéu, Uruguai, e 

contendo quatro secretários de cada país. 277 

 Órgãos constituídos pelo Grupo Mercado Comum, os subgrupos de 

trabalho possuem a finalidade de discussão e tratativa de assuntos afins, de 

acordo com sua especialidade, como – 1) assuntos comerciais; 2) assuntos 

aduaneiros; 3) normas técnicas; 4) política fiscal e monetária relacionada com 

comércio; 5) transporte terrestre; 6) transporte marítimo; 7) políticas industrial e 

tecnológica; 8) política agrícola; 9) política energética; 10) coordenação de 

políticas macroeconômicas; 11) assuntos trabalhistas. Esses subgrupos são 

caracterizados por sua técnica e especialidade, formados por pessoal diretamente 

ligado ao assunto previsto, e responsáveis por apresentar soluções para 

problemas particulares de determinada área. 278 

  

 

3.5 NORMATIZAÇÃO – PODER LEGISLATIVO E PODER JUDICIÁRIO 

 

Modelo a partir da estrutura da União Européia, o MERCOSUL prevê a 

organização de um Poder Legislativo a exemplo do Parlamento Europeu, 

entretanto, apesar de já estar disponibilizada a acomodação para este futuro 

parlamento na cidade de São Paulo, o Memorial da América Latina, ainda não foi 

criado tal órgão legislativo. 279 

Como antecedente do futuro Parlamento, foi criado pelo MERCOSUL a 

Comissão Parlamentar Conjunta, formada por até 64 (sessenta e quatro) 

                                            
276 Órgão de apoio operacional, suas funções estão contidas no art. 32 também do Protocolo de 
Ouro Preto. 
277 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 196. 
278 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 196-197. 
279 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 197. 
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parlamentares, 16 (dezesseis) por país, possuindo o mandato de dois anos, são 

apontados pelo Congresso Nacional de seu país de origem. 280 

Referida comissão emite decisões tomadas por consenso das delegações 

de cada país, é presidida por quatro presidentes, sendo um de cada país-membro 

e deve reunir-se duas vezes ao ano, podendo, sempre que necessário, serem 

convocadas reuniões extraordinárias por seus quatro presidentes. 281 

Também ainda não foi criado o Tribunal do MERCOSUL, órgão judiciário 

responsável pela efetiva aplicação das normas emanadas da casa legislativa. 

Enquanto isso a solução de controvérsias acerca da interpretação, aplicação ou 

não cumprimento de disposições contidas no Tratado de Assunção e acordos 

celebrados em decorrência desse, e ainda das resoluções de seus órgãos, são 

dirimidas, em princípio, por negociações diretas. 282 

Não obtendo-se a uma solução satisfatória nas negociações diretas, o 

Grupo Mercado Comum poderá exercer função excepcional jurisdicional ouvindo 

as partes e emitindo pareceres, no entanto o recurso mais técnico e recomendado 

é a arbitragem, quando cada país indica dez árbitros que ficarão registrados na 

Secretaria Administrativa para serem convidados a formar os tribunais arbitrais, 

que seguirá as normas e critérios da Corte Permanente de Arbitragem283 e da 

Corte Internacional de Justiça284. 

Este sistema de solução de controvérsias está disposto no Protocolo de 

Brasília (1991), Protocolo de Las Leñas (1992) e posteriormente Protocolo de 

Olivos (2002), ocasião em que foi criado o Tribunal Permanente de Revisão 

(TPR). 285 

Desta maneira, observa-se que apesar de não ainda não possuir um órgão 

definitivo centralizado, o MERCOSUL, ainda que primitivamente, goza de 

mecanismos capazes de solucionar suas controvérsias de maneira pacífica. 

 

                                            
280 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 197. 
281 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 197. 
282 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 199. 
283 Sobre a Corte Permanente de Arbitragem encontra-se mais em www.pca-cpa.org.  
284 Sobre a Corte Internacional de Justiça encontra-se mais em www.icj-cij.org/homepage/sp 
285 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 199-200. 
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3.5.1 Fontes Jurídicas do MERCOSUL a sua aplicação ao ordenamento 

interno dos Estados-membros 

 

 Segundo o art. 41 do Protocolo de Ouro Preto, as fontes jurídicas do 

MERCOSUL são: I – O Tratado de Assunção, com seus protocolos e 

instrumentos adicionais ou complementares; II – Os acordos celebrados no 

âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos; III – As Decisões do Conselho 

do Mercado Comum, as Resoluções do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes 

da Comissão de Comércio do MERCOSUL, adotadas desde a entrada em vigor 

do Tratado de Assunção. 

 As normas consensuais emanadas dos órgãos do MERCOSUL possuem 

caráter obrigatório, devendo ainda, quando necessário, ser incorporadas aos 

ordenamentos jurídicos nacionais mediante seus procedimentos legislativos. Com 

o escopo de garantir a vigência simultânea dessas normas emanadas nos países-

membros, ao incorporar a norma dentro de seu ordenamento jurídico, cada país 

deve informar este fato à Secretária Administrativa do MERCOSUL, cabendo a 

esta a comunicação final relativa ao fato da incorporação geral. 286 

 As normas recepcionadas pelos países-membros entram em vigor 

simultaneamente em todos os firmatários do Tratado, 30 (trinta) dias após a data 

de comunicação pela Secretaria Administrativa, deve atentar-se ao fato de que 

eventual falha na incorporação de alguma norma por qualquer país-membro 

implica na suspensão da aplicação somente desta singular norma a todos os 

países-membros. 287 

 Visível, portanto, que apesar de possuir um sistema de incorporação 

obrigatória de suas normas no ordenamento de casa Estado-membro, as normas 

emanadas pelos órgãos do bloco econômico não têm efeito de aplicação direta288, 

                                            
286 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 305. 
287 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 305. 
288 Art. 40 do Protocolo de Ouro Preto. 



 96

devendo estas ser incorporadas mediante procedimento legislativo interno de 

cada país. 289 

 

 

3.5.2 Harmonização Legislativa 

 

 Objetivo constante no art. 1º, alínea “d” do Tratado de Assunção, a 

harmonização legislativa é tema importantíssimo para o fortalecimento do 

processo de integração do bloco. Por ser assunto extremamente delicado, a 

harmonização de legislações é algo a ser feito de forma constante mas lenta, a 

fim de que as instituições de cada país-membro possam se adaptar de maneira 

gradativa. 

 A resistência a mudanças é uma tradição arraigada nas estruturas jurídicas 

de todos os países do bloco, principalmente o Brasil. Nesse sentido, matéria de 

grande relevância e pertinência é a legislação empresarial, tendo a Argentina, 

Paraguai e Uruguai antigos e ultrapassados Códigos Comerciais muito diversos 

das disposições contidas acerca do tema no Código Civil brasileiro datado de 

2002. 

 Diversos seminários foram realizados com a participação de juristas dos 

quatro países que emitiram várias conclusões, como a uniformização do Direito 

Cambiário para que se garanta a livre circulação de títulos de crédito dentro do 

bloco; uniformização do Direito do Mercado de Capitais a fim de garantir o livre 

trânsito de Capitais e o estabelecimento de um mercado único de valores 

mobiliários. 

 Referidos procedimentos uniformizadores possibilitariam maior segurança 

e facilidade nas operações “interblocais”, tornariam os valores e suas legislações 

iguais ou semelhantes. Neste contexto, alguns foram os avanços obtidos entre os 

quatro países do bloco, como o estabelecimento de que as operações somente 

podem ser realizadas no mercado à vista; as ações e outros títulos devem ser 

                                            
289 JO, Hee Moon. Introdução ao direito internacional. 2. ed. São Paulo, LTr, 2004. p. 305. 
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nominativos; e tanto os investidores como emissores de títulos devem estar 

domiciliados em algum dos países-membros. 290 

 Outras evoluções legislativas ou normativas também podem ser sentidas 

na área comercial do bloco: 

- os investimentos poderão ser feitos na moeda do país investidor ou do país 

receptor, ou então em dólares; 

- as normas do Banco Central de casa país-membro não serão derrogadas pelo 

MERCOSUL; 

- os investimentos recebidos do exterior continuarão sujeitos a registros no Banco 

Central, seja qual for a moeda utilizada; 

- os investimentos efetuados em moeda estrangeira deverão ser objeto de 

contratação de câmbio. 

As normas práticas já convencionadas entre os países pertencentes ao 

bloco são passíveis de modificação, uma vez que o MERCOSUL encontra-se 

ainda em processo de desenvolvimento, entretanto percebe-se claramente que 

para a concretização de uma harmonização legislativa, necessário se faz a 

realização de algumas concessões por parte dos Estados-membros. 291 

Dentre as mais árduas e talvez a principal concessão a ser feita, é aquela 

relativa a harmonizar a legislação tributária dos países pertencentes ao 

MERCOSUL. Tal harmonização possui a capacidade de geral uma integração 

assaz maior, trazendo inúmeros benefícios para o bloco como o aumento do 

mercado consumidor, possibilidade de intercambio intelectual e trabalhista dentro 

das empresas que poderiam facilmente atuar em toda área do bloco integrado.  

Sabe-se, no entanto, que para a criação de semelhanças ou uniformidades 

legislativas, principalmente na área tributária é de suma importância que os 

Estados-parte do MERCOSUL realizem esforços no sentido de mobilizar 

permanente e convergentemente suas casas legislativas, com o escopo de 

demonstrar dificuldades, necessidades e características do processo de 

harmonização tributária, assim passar-se-á no próximo capítulo a estudar a 
                                            
290 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 198. 
291 ROQUE, Sebastião José. Direito Internacional Público. São Paulo: Ícone, 2010. p. 198. 
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necessidade e possibilidade de realização de uma harmonização tributária no 

MERCOSUL. 
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CAPÍTULO 4  

A HARMONIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DO MERCOSUL 

  

Como visto nos capítulos anteriores, conceitos clássicos como as 

noções de soberania e de hegemonia associadas ao Estado como centro do 

poder, vêm sofrendo reformulações. 292 

 Num momento em que princípios base do modelo estatal antigo 

tornam-se relativos, a cooperação entre estes apresenta-se como alternativa mais 

acertada e segura para que seja possível a continuidade do desenvolvimento de 

cada país, seja econômica como socialmente. Assim, as nações estão a buscar 

proteção por meio da formação de blocos econômicos e celebração de acordos 

multi ou bilaterais, aproximando-se e integrando-se um do outro para que assim 

garantam sua própria sobrevivência. 293 

Assim, além do campo dos movimentos e organizações de integração 

econômica e social com o agrupamento de Estados soberanos em grandes 

espaços territoriais com o objetivo de ordenação interesses comuns ou afins, 

ocorre em ampla dimensão práticas mundializadas em todos os planos, como 

econômicos, industriais, comerciais, jurídicos, sociais e até mesmo políticos, que 

procuram liberalizar o movimento de pessoas e coisas, dar maior eficiência às 

operações e transações internacionais, e ainda coordenar interesses. 294Estes 

fatores têm transformado o mundo de simplesmente globalizado à uma nova 

ordem concorrencial transnacionalizada. 

Desta forma, para que seja possível realizar uma integração e 

cooperação que eliminem as fronteiras e coordene os interesses com base na 

lealdade, justa competitividade e solidariedade de forma completa e exitosa, 

necessário se faz passar por uma etapa denominada harmonização legislativa e 

conseqüentemente fiscal. Desta forma, tratar-se-á a seguir da necessidade, 

                                            
292 MACIEL, Miguel Ângelo. O tratamento tributário discriminatório como combate à 
concorrência fiscal internacional e a sua legitimidade. São Paulo: MP Ed., 2009. p. 88. 
293 MACIEL, Miguel Ângelo. O tratamento tributário discriminatório como combate à 
concorrência fiscal internacional e a sua legitimidade. São Paulo: MP Ed., 2009. p. 89. 
294 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 35. 
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peculiaridades e possibilidade de efetivamente realizar-se uma harmonização 

tributária no MERCOSUL. 

 

 

4.1 HARMONIZAÇÃO 

 

Harmonizar é fazer com que não discordem ou não se afastem duas ou 

mais partes de um todo, ou duas ou mais coisas que objetivam o mesmo fim. 

Implica na conduta de adaptar, adequar ou mesmo aproximar dois pontos 

diferentes. 295 

A harmonização legislativa entre países possui como fim a vigência, 

aplicação, operação e compatibilização de regras que permitam a integração 

entre os países; possui como objetivo evitar contradições, integrar lacunas e 

superar antinomias de nível político. 296 

Como visto, a harmonização compatibiliza sistemas, proporciona maior 

integração entre os Estados, e, portanto, exponencial desenvolvimento. Assim, 

para que se atinja o escopo de incrementar as transações econômicas do 

Mercado Comum do Sul, é necessário realizar a harmonização entre os Estados, 

em especial àquela referente às leis tributárias. 

 

 

4.2 A HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

 Originariamente são os Estados que detém a função administrativa e a 

correspondente autonomia financeira, cabendo a eles estabelecer o regime 

tributário mais adequado e conveniente de acordo com sua estrutura. Deste 

                                            
295 SAN MARTINO, Laura Dromi. La armonización entre el MERCOSUR Y LA OMC. In LOSA, 
Jorge Pueyo e CARO, Ernesto J. Rey (coord.) MERCOSUR: Nuevos ambitos y perspectivas en el 
desarrollo del preoceso de integración. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 2000. p. 371. 
296 SAN MARTINO, Laura Dromi. La armonización entre el MERCOSUR Y LA OMC. In LOSA, 
Jorge Pueyo e CARO, Ernesto J. Rey (coord.) MERCOSUR: Nuevos ambitos y perspectivas en el 
desarrollo del preoceso de integración. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 2000. p. 372. 
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aspecto surge uma enorme diversidade de regimes tributários e os conseqüentes 

desníveis de carga fiscal entre os Estados, sejam cooperados ou não. 297 

 Em face desta diversidade, cada contribuinte busca enquadrar seus 

elementos tributários nos regimes e situações menos onerosas, ou melhor, onde 

a pressão tributária seja mais leve, portanto, quanto maior e mais desorganizada 

a globalização, mais facilitada é a prática de evasão ou fraude fiscal a nível 

internacional, por meio de simulações de operações, prática de preços de 

transferência, ou mesmo registro de sede ou residência meramente aparentes 

nos denominados paraísos fiscais. 298 

 Leciona Rocha que: 

A mundialização das trocas e dos investimentos abriu 

economias, levando-as a interferir umas na outras, 

acontecendo o mesmo com os sistemas fiscais consagrando, 

desta forma, a interacção entre ambos (economias e sistemas 

fiscais). Intensificou-se a concorrência entre as empresas 

multinacionais, cujas estratégias se projectam globalmente. Em 

resultado da interligação e integração das economias e da 

concorrência entre empresas multinacionais, surgiram aspectos 

positivos e negativos. 299 

Entre os aspectos positivos pode-se mencionar a progressiva liberalização 

das trocas e dos investimentos como propulsor do crescimento econômico e 

progresso social; internacionalização da economia; e mobilidade do capital, que 

possibilitou o desenvolvimento do mercado financeiro. 300 

                                            
297 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 36. 
298 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 36. 
299 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 40. 
300 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 40-41. 
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Como aspectos negativos, remete-se àqueles já mencionados no capítulo 

segundo do presente estudo, sendo a facilitação para a utilização de meios para 

reduzir ao mínimo os impostos a pagar; o deslocamento de capital por intermédio 

de medidas atrativas (concorrência fiscal), que culmina por distorcer transações e 

investimentos, desequilibrando a prosperidade mundial; e a diminuição da carga 

tributária principalmente sobre fatores móveis, como sobre o capital, que impede 

a conveniente e necessária cooperação fiscal internacional (paraísos fiscais). 

Para combater este cenário global prejudicial, ou a estes aspectos 

negativos, surge a harmonização dos regimes ou sistemas tributários. 

Harmonizar, em sentido fiscal, não significa obrigatoriamente unificar ou 

identificar, mas sim dar maior compatibilidade e eliminar disfunções significativas. 
301 

A harmonização tributária não implica unicamente na criação de um novo 

modelo de tributação e nem somente na unificação dos sistemas fiscais 

nacionais, mas possui o viés de eliminar as divergências que impedem que os 

resultados desejados em matéria fiscal, integração econômica e mercado interno 

sejam alcançados. 302 

É então a harmonização tributária um processo por meio do qual diferentes 

Estados efetuam de comum acordo modificações em seus sistemas tributários a 

fim de os tornar compatíveis, de modo a não gerar distorções que afetem suas 

relações econômicas. 303 

Alguns autores afirmam que existem dois mecanismos para a realização da 

harmonização tributária: a uniformização e a compatibilização, outros afirmam que 

são três os mecanismos: uniformização, compatibilização e harmonização strictu 

senso: 

                                            
301 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 38. 
302 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007. p. 38. 
303 LISBOA, Grazielle Hyczy. Harmonização das legislações tributárias no MERCOSUL. In 
PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração e Relações Internacionais: ALCA, 
MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 254. 
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O mecanismo da uniformização ou unificação consiste em igualar as 

cargas impositivas que recaem sobre a mesma matéria em igualdade de 

circunstâncias, ou seja, aplicar a mesma lei tributária em todos os países 

signatários da referida harmonização. 304 

Por meio da uniformização se igualaria toda a estrutura técnica-formal dos 

impostos e aplicar-se-ia as mesmas taxações. Este método de uniformização 

caracteriza-se por ser de extrema rigidez, e obriga o Estado a renunciar 

praticamente toda sua soberania tributária, desta forma, esta modalidade de 

harmonização não é utilizada ainda em nenhum Estado do globo terrestre. 305 

Por outro lado, a mecanismo de compatibilização implica menor rigidez, e 

consiste em efetuar certas modificações nos elementos constitutivos de um 

imposto para harmonizar sua aplicação nos Estados-partes com o objetivo de 

evitar distorções no processo de integração. Trata-se aqui de adequar a estrutura 

tributária para que seja possível realizar compensações ou neutralizações de 

eventuais distorções. 306 

Este mecanismo desenvolve formas para que se neutralize divergências 

oriundas dos diferentes sistemas tributários dos diferentes Estados signatários 

desta modalidade de cooperação. 307 

A última modalidade é a harmonização strictu senso se traduz em uma 

aproximação de legislações, busca eliminar divergências muito discrepantes, 

reduzindo as diferenças entre os ordenamentos dos Estados-partes, colocando-os 

                                            
304 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
305 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
306 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
307 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
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em equilíbrio. 308 Para Nabais, esta modalidade visa erradicar as disparidades 

existentes entre as legislações nacionais de forma a chegar a soluções idênticas, 

“sem limitar, contudo, o exercício da competência legislativa”. 309 

Importante destacar que estes mecanismos ou formas de harmonização 

não são necessariamente etapas graduais que devem ser ultrapassadas para que 

se atinja, de maneira efetiva, a harmonização tributária plena. São apenas formas 

que possibilitam aproximar diferentes sistemas tributários e diminuir discrepâncias 

ou distorções que prejudiquem a relação comercial e social entre países 

participantes de um bloco econômico integracionista, como é o caso do 

MERCOSUL. 

A harmonização tributária não constitui um fim em si mesmo, mas um meio 

de eliminar obstáculos à integração310. Com o intuito de demonstrar as 

dificuldades de realização de uma harmonização tributária bem como verificar as 

necessárias alterações a serem feitas, tratar-se-á adiante dos sistemas tributários, 

em especial àqueles utilizados nos países do MERCOSUL. 

  

 

4.3 OS DIFERENTES SISTEMAS TRIBUTÁRIOS NO MERCOSUL 

 

Sistema é uma totalidade ordenada, um conjunto de entes entre os quais 

existe uma certa ordem, coerência. 311 Um sistema constitui-se de um conjunto de 

elementos organizados, onde a mudança de um deles cause alteração no 

conjunto todo.312 

                                            
308 SAKAMOTO, Priscila Yumiko. Da harmonização da legislação tributária antievasiva no 
MERCOSUL. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.) Direito Internacional e da Integração. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2003. p. 768. 
309 NABAIS, José Casalta. A soberania fiscal no quadro da integração européia. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas. Direito Público. Ano 15, no. 75., jul-ago 2007. 
310 NABAIS, José Casalta. A soberania fiscal no actual quadro de internacionalização, 
integração e globalização econômicas. Direito Público. Ano I, no. 6., out-nov-dez 2004. 
311 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: Polis, 1989. p. 71. 
312 COSTA, Patrícia Ayub da. Sistema Tributário do MERCOSUL. In PIMENTEL, Luiz Otávio 
(org.). Direito da Integração e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2001. p. 551. 
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Duas características estão presentes na grande maioria das definições de 

sistema: a ordenação e a unidade, estes dois conceitos dentro do sistema estão 

um para o outro, na mais estreita relação de intercâmbio. A ordenação seria uma 

formatação geral e a unidade modifica aquilo que está ordenado, visto que não 

permite um multitude de singularidades desconexas. 313 

O sistema cumpre uma função significativa na ciência do direito e é 

responsável por traduzir e desenvolver a adequação valorativa e a unidade 

interior da ordem jurídica. Para tanto o sistema jurídico pode ser conceituado 

como uma ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais. 314 

O sistema jurídico por sua vez se dirige a todos e ao Estado, desta forma 

há sistema onde houver norma jurídica, se esta norma jurídica versar sobre o 

direito tributário estar-se-á dentro de um sistema tributário. Conveniente afirmar 

que estas normas são todas as determinações do sistema, podendo apresentar-

se de diferentes formas, como princípios ou regras. 315 

Por esta lógica, o sistema tributário de uma nação é um conjunto de 

normas e princípios agrupados em conformidade com o conceito comum de 

tributos, ou seja, todos os enunciados, costumes, entendimentos jurisprudenciais 

e doutrinários que trazem alguma disposição acerca da tributação de determinada 

nação ou região autônoma. 

Tratados no primeiro capítulo, o atual momento de globalização e 

transnacionalização, afetam diretamente os sistemas fiscais por meio do 

crescimento e transformação da produtividade, e da interdependência social e 

econômica. A arrecadação de impostos está estreitamente ligada com a 

multiplicação das trocas e o aumento dos valores acrescentados e incorporados 

nos produtos comercializados. 316 

                                            
313 ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e 
crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 44. 
314 ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e 
crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 45. 
315 ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e 
crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 46. 
316 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 157. 
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Assim como a economia, a fiscalidade também evoluiu de acordo com as 

características próprias de cada país, visando sempre assegurar maior 

rendimento fiscal. O rendimento fiscal está diretamente relacionado com a 

pressão fiscal sentida pelo contribuinte, esta que é a representada por um 

conjunto de fatores como: carga fiscal global, nível de rendimento nacional, infra-

estrutura econômica e social, volume e qualidade das prestações “gratuitas” que 

os Estado disponibiliza a seus habitantes, entre outros. 317 

Desta forma, o rendimento de determinado sistema fiscal e sua 

conseqüente pressão são medidos em função da produtividade e do grau de 

intervenção daquele Estado na economia. Como existe grande diferença nestes 

dois eixos, ou seja, Estados com alta e baixa produtividade, e Estados com forte e 

fraca intervenção na economia; as pressões fiscais em cada país são bastante 

diversificadas, portanto, no atual contexto globalizado, os contribuintes passam a 

escolher aquele sistema fiscal mais benéfico ou rentável para exercer suas 

atividades. 

Tais escolhas podem acarretar graves distorções no cenário internacional, 

principalmente na arrecadação fiscal, como destaca Rocha: 

Os países temem poder vir a perder arrecadação fiscal em 

conseqüência de dois factores: por um lado, a favor dos 

grandes países exportadores, nomeadamente impostos sobre 

as exportações e, por outro lado, através de incentivos fiscais 

necessários para atrair investimento estrangeiro directo, sendo 

certo que se o não fizerem, outros países o farão. 318 

 Como é possível observar, há uma preocupação geral em virtude da 

existência dos mais diversos sistemas tributários adotados no globo, visto que, 

Não há duvida de que a globalização e a concorrência fiscal 

têm efeitos significativos na economia e na política fiscal de 

cada país obrigando, nalguns casos, a adoptar medidas não 

                                            
317 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 159. 
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desejadas nos seus próprios sistemas por força das alterações 

introduzidas noutros sistemas fiscais nacionais. 319 

 As distorções decorrentes dos diferentes sistemas tributários existentes no 

mundo trazem não só problemas de concorrência fiscal e diminuição da 

arrecadação, mas são também entraves para maior integração de determinados 

blocos econômicos, como é o caso do MERCOSUL.  

 Apesar de não serem totalmente incongruentes, os sistemas tributários dos 

Estados-partes do MERCOSUL possuem de fato algumas diferenças, seja pela 

forma dos Estados (unitário ou federal), seja pelas competências para legislar, 

tributos cobrados ou mesmo capacidade de incorporar Tratados à lei interna. 

 Brasil, Argentina e Venezuela são países federados, ou seja, existem 

impostos que compete exclusivamente ao estado ou província legislar e 

arrecadar, já Uruguai e Paraguai são países que possuem forma de Estado 

unitária, assim praticamente toda a legislação tributária compete ao governo 

central. 

 Dentro dos sistemas tributários de cada país membro do MERCOSUL, é 

possível encontrar expressivas diferenças, como preparação de Constituição para 

processo de integração; princípios em que a tributação é alicerçada; impostos 

stricto senso, entre outros. 

 Primeiramente, muito conveniente destacar que a Constituição da 

República do Paraguai é a mais moderna e preparada para a integração do bloco 

econômico do MERCOSUL, visto que em seu art. 145 admite a existência de uma 

ordem jurídica supranacional, no entanto o seu sistema tributário é regulado por 

uma singela e pequena lei. 320 

Por outro lado, a República Oriental do Uruguai não possui nada acerca de 

organismo supranacional nem sobre a hierarquia de Tratados internacionais 

firmados, no entanto, é possível encontrar disposições tributárias na mesma, e 

                                            
319 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 62. 
320 Constitución Nacional de la República Del Paraguay. Acesso em 11 de julho de 2011. 
Disponível em: <<http://www.tsje.gov.py/constitucion-nacional.php>>. 
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apesar de ser um Estado Unitário, seu sistema tributário dispõe que cabe aos 

departamentos a criação, fiscalização e cobrança de tributos. 321 

Por sua vez, a Argentina possui uma Constituição preparada para o 

processo de interação, remetendo os Tratados internacionais a uma posição entre 

a própria Constituição e a legislação infra-constituicional, referindo-se ainda em 

seu art. 75 a delegação de competência e jurisdição a organizações 

supraestatais. 322 

A República Federativa do Brasil é a única que possui constitucionalmente 

um sistema tributário organizado e exaustivo, dispõe que os Tratados 

internacionais possuem hierarquia infra-constitucional, e não admite um 

organismo supranacional. 

Os princípios tributários de todos os sistemas analisados são basicamente 

os mesmos, no entanto maior especificidade é possível encontrar no sistema 

brasileiro por possuir maior normatização sobre o tema tributário. 

 Apesar de ser apresentar um sistema tributário mais normatizado e 

complexo, o Brasil é o único dos Estados que já fazem efetivamente parte do 

MERCOSUL que não possui um Imposto sobre valor agregado (IVA). Ou seja, 

enquanto Uruguai, Paraguai e Argentina possuem uma tributação não idêntica, 

mas isonômica entre si, o sistema tributário brasileiro destoa e encontra enorme 

dificuldade em ser simplificado e organizado por estar amplamente 

descentralizado e não haver nem vontade política para a reformulação. 

 Cumpre destacar que a dificuldade para a formulação de um sistema 

tributário capaz de atender expectativas tanto da população nacional como do 

bloco econômico sempre será maior nos Estado federados, no entanto a 

Argentina é o exemplo a ser seguido pelo Brasil quando o assunto é distribuição 

da competência tributária, visto que sua Constituição disciplina que em regra os 

impostos diretos competem às Províncias; sendo a Federação exclusivamente 

                                            
321 COSTA, Patrícia Ayub da. Sistema Tributário do MERCOSUL. In PIMENTEL, Luiz Otávio 
(org.). Direito da Integração e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2001. p. 553. 
322 Constitución de la Nación Argentina. Acesso em 11 de julho de 2011. Disponível em: 
<http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf> Acesso em 
11 de julho de 2011. 
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competente para a regulação, fiscalização e cobrança dos impostos aduaneiros e 

em concorrência com as Províncias para os tributos internos sobre o consumo, 

ressalva-se que o Imposto sobre valor agregado (IVA) é de competência da 

Federação. 

 Como demonstrado, dificuldades existem para que seja possível integrar os 

sistemas tributários dos Estados-parte do MERCOSUL, no entanto em face dos 

reflexos originados da internacionalização de empresas e atividades econômicas, 

é incontestável a necessidade de criarem-se instrumentos de harmonização 

internacional. 323 

 Ainda, diante da crescente necessidade de arrecadação financeira por 

parte dos Estados, não se pode mais desprezar as normas internacionais, 

principalmente aqueles de países que mantém-se estreita ligação social e 

econômica. Em realidade, os Estados estão praticamente obrigados a integrar 

suas ordens jurídicas para que assim possam combater de forma conjunta a 

concessão de subvenções para atração de investimentos, entre outras distorções 

fiscais causadas pela alta discrepância entre um sistema tributário e outro. 

 Desta forma, todos os Estados-membros do MERCOSUL, em especial o 

Brasil, devem convergir esforços no sentido de organizar e preparar seus 

sistemas normativos internos para que exista a possibilidade de harmonizá-los e 

assim seja obtido maior êxito no desenvolvimento tanto econômico como social 

do bloco. 

 Algumas são as prioridades e as peculiaridades a serem observadas para 

que seja de fato possível realizar-se uma harmonização entre sistemas, para 

tanto, tratar-se-á a seguir de alguns pontos que influenciam no planejamento de 

uma harmonização tributária. 

 

 

 

                                            
323 ELALI, André. Incentivos Fiscais Internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e 
crise do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 47. 
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4.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NA HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Reflexões são necessárias sobre a evolução dos sistemas fiscais para que 

seja possível diminuir as perturbações da carga fiscal entre os Estados em temos 

de equidade tributária. Deve-se atentar para que a carga tributária de um país não 

seja tão alta a ponto de levar muita onerosidade aos contribuintes, nem tão baixa 

a ponto de atrair investimentos de forma desleal. 

 

 

4.4.1 Cargas tributárias 

 

Naturalmente maior esforço é necessário para harmonizar cargas 

tributárias com muita amplitude de diferença, por exemplo: no caso de um Estado 

possuir onerosidade excessiva sobre seus contribuintes e outro que faz parte do 

mesmo bloco econômico onerosidade não baixa, mas normal, os investimentos 

logicamente sofrerão um deslocamento, ou seja, ao invés de serem feitos naquele 

país de onerosidade excessiva, como deveriam ser caso não houvesse uma 

integração, serão realizados naquele Estado que possui uma carga tributária mais 

justa. Assim, quanto maior a diferença de onerosidade de tributação, maior o 

esforço para que as legislações tributárias sejam aproximadas. 

Desta forma, para que seja possível harmonizar, inconveniente seria que o 

Estado com carga justa tivesse de aumentar seus tributos a ponto de onerar 

excessivamente seu contribuinte, assim deve-se estudar fórmulas para que seja 

possível compatibilizar as cargas tributárias daqueles países presentes num 

mesmo processo de integração. 

Destaca Rocha que ao coexistirem num mesmo bloco “áreas de elevada 

carga tributária, paraísos fiscais e zonas fiscalmente favorecidas que contribuem 

para a fraude, a evasão e a concorrência fiscais” ocorrem perdas na eficiência e 

eficácia fiscal e econômica, distorcendo a equidade e justiça social. E 
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sacramenta, “o interesse comum não se constrói sem a defesa dos interesses 

individuais nacionais”. 324 

Alguns são os pontos que causam forte influência e obstaculizam uma 

harmonização tributária, como estímulos fiscais ofertados, distorções do IVA 

(taxas diferentes nos diferentes Estados-membros), diferentes cargas fiscais 

sobre rendimento de sociedades, diferente tributação das poupanças e/ou 

investimentos, entre outros. Estas situações são as que necessitam maior 

atenção dos Estados, que devem organizar-se de forma a obter maior cooperação 

e integração nos mecanismos que servem de base à tributação para que assim se 

previna evasão, fraudes fiscais e dupla tributação, e enfim seja favorecida a troca 

de informação entre os entes arrecadadores. 325 

 

 

4.4.2 Moeda única 

 

Outra peculiaridade que causa impacto significativo sobre a harmonização 

tributária é adoção de uma moeda única para o bloco, como é o caso da União 

Européia. 326  

Definitivamente, ainda não cogita-se nem ventila-se a criação de uma 

moeda única para o MERCOSUL, no entanto para que seja possível realizar de 

forma efetiva a integração desejada e objetivada pelo Tratado de Assunção, 

necessário é que dê-se atenção a este assunto. A moeda única contribui para 

uma maior transparência dos mercados, facilita a comparação de remunerações 

das aplicações financeiras, custos dos serviços, e ainda do grau de interferência 

da carga tributária estatal. 

                                            
324 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 128. 
325 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 128. 
326 ROCHA, António da Silva. Harmonização da Contabilidade e dos Imposto sobre as 
Sociedades: caminho para uma base tributária consolidada comum. Lisboa: Editora Rei dos 
Livros, 2007.p. 129. 
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4.4.3 Modelo de tributação  

 

 Como já demonstrado anteriormente, cada Estado possui um sistema 

tributário próprio emanado da soberania tributária que lhe cabe. Estes sistemas 

por sua vez podem ser baseados em diferentes modelos, com variações entre a 

carga tributária direta e indireta, envolvendo critérios de progressividade e 

proporcionalidade. 

 Assim, pode um Estado ter um modelo onde a tributação é 

predominantemente direta, ou seja, maior arrecadação sobre a renda ou 

patrimônio, e outro em que o modelo de tributação é predominantemente indireto, 

ou seja, maior arrecadação sobre o consumo. 327 

 Obviamente uma harmonização tributária entre os diferentes modelos 

tratados acima é mais complexa que entre dois Estados que possuem modelos 

semelhantes. Desta forma, muito relevante que ainda no processo de 

aproximação normativa se realize ajustes para que elevadas discrepâncias não 

obstaculizem de forma prejudicial a integração de determinados países ou bloco 

econômico. 

 Demonstrados os principais pontos a serem observados que se realize de 

forma exitosa uma harmonização tributária, passar-se-á a identificar a 

necessidade de implementação de uma efetiva harmonização para que assim 

seja possível atingir o desenvolvimento social e econômico de cada Estado. 

 

 

4.5 HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO NECESSIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO  

 

                                            
327 MONTERO, Ignácio de Posadas. Sistema tributário uruguayo: bases para uma discusión. 
Montevideo: Ediciones Santillana, 2004. p. 51-62. 
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Os aspectos prioritários da harmonização fiscal correspondem a política 

fiscal a ser adotada pelo bloco integracionista, em especial, àquela referente aos 

tributos e incentivos que são diretamente vinculados com a formação do mercado 

comum. A importância de convergência desta política aparece fundamentalmente 

no momento em que a liberalização comercial aumenta devido a redução gradual 

das tarifas e barreiras alfandegárias, nesta ocasião as distorções da tributação 

interna sobre os produtos tornam-se impeditivos para que a integração do bloco 

econômico efetivamente aconteça. 328 

 Nada é mais prejudicial à produtividade, integração e desenvolvimento de 

um bloco econômico do que a excessiva carga tributária e sua complexa teia de 

normas confusas, cambiantes e, principalmente, conflitantes. 

Desta forma, a homogeneização das políticas fiscais dos Estados-parte de 

um bloco econômico, como é o caso do MERCOSUL, é extremamente pertinente.  

 São inúmeras as vantagens proporcionadas pela convergência de 

legislações fiscais dentro de um bloco econômico: eliminação das fronteiras 

fiscais, diminuição nas distorções de preço nos produtos vendidos, redução de 

custos aduaneiros e administrativos em operações intrabloco, ataque à 

concorrência fiscal prejudicial, inibição da fraude à lei fiscal, derrubada do 

dumping, inibição da dupla tributação, entre outros. 

 A harmonização tributária é de suma importância para o desenvolvimento 

de um processo integracionista, é através dela que torna-se possível corrigir 

distorções tanto de concorrência entre os produtos comercializados no bloco, 

como na rentabilidade de investimentos. 329 

A tributação interna de cada Estado afeta diretamente a estrutura relativa a 

preços e custos de bens e serviços, como potencializa ou diminui a rentabilidade 

                                            
328 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
359. 
329 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
359. 
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de investimentos, fazendo com que o local a ser feito o investimento não seja 

aquele que de fato se faria caso a tributação estivesse harmonizada. 330 

 Benefício da harmonização tributária dentro de um bloco econômico que 

merece especial atenção é aquele trazido pelo princípio da não discriminação. Tal 

princípio dispõe que a carga tributária sobre bens e serviços similares ou que 

competem entre si, seja igual, sem importar sua origem. 331 

 O critério acima referenciado da não discriminação incrementa as 

operações que ocorrem intrabloco, compatibiliza a tributação indireta, favorece a 

integração, e potencializa a concorrência leal e o desenvolvimento econômico e 

social daqueles Estados com legislação fiscal harmonizada. 

 No campo da tributação direta a harmonização também é extremamente 

benéfica e necessária, visto que os problemas de distorção na tributação da renda 

das pessoas físicas e jurídicas, e os incentivos aos investimentos entre os 

Estados também são compatibilizados, assim, fica garantida a livre circulação de 

capital e fatores de produção. 

 Sacramenta Nabais quando afirma que: 

a harmonização fiscal representa a solução racional de 

compromisso entre a necessidade de eliminar as disparidades 

fiscais existentes entre os estados-membros e a salvaguarda 

da autonomia destes em sede da sua competência legislativa 

ou jurisdicional. Uma solução em que o doseamento da 

componente nacional e da componente supranacional varia 

consoante o nível de harmonização concretizado. 332 

 Como visto, a implementação da harmonização tributária entre os Estados-

parte de um bloco econômico é de fundamental necessidade para o 

                                            
330 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
359. 
331 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
359. 
332 NABAIS, José Casalta. A soberania fiscal no actual quadro de internacionalização, 
integração e globalização econômicas. Direito Público. Ano I, no. 6., out-nov-dez 2004. 
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desenvolvimento do mesmo.  Em que pese a dificuldade de convergência política 

e o receio por perda de soberania por parte dos Estados e governantes, todo 

bloco regional em processo de integração deve dar prioridade a esta ferramenta. 

A harmonização tributária permite atenuar distorções e prejuízos causados 

pela globalização, e potencializar os benefícios do atual mercado 

transnacionalizado. Assim, o MERCOSUL, como bloco econômico de escopo 

integracionista, deve proceder com a compatibilização entre suas legislações 

fiscais internas para que obtenha o tão almejado desenvolvimento econômico. 

 

 

4.6 HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA IMPLANTAÇÃO NO MERCOSUL 

 

 O MERCOSUL possui como condição fundamental a aceleração do 

processo de desenvolvimento econômico e justiça social. Propõe o Tratado de 

Assunção e as posteriores disposições que este objetivo deve ser alcançado 

mediante o aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis, consolidando, no 

cenário internacional, seus países integrantes. 

 O bloco nasce com a idéia de criar uma união aduaneira, coordenar as 

políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes, possuindo como 

compromisso a harmonização das legislações para que assim consiga-se o 

fortalecimento do processo de integração. 333 

Da mesma forma que acontece em um processo de integração em geral, 

para que ocorra em sede da integração fiscal, é necessário se falar em 

harmonização, que pode integrar diversos níveis e se concretizar por meio de 

diversas vias ou formas. 334 

Como já tratados anteriormente, os mecanismos para realizar-se uma 

harmonização fiscal podem ser: uniformização, compatibilização ou harmonização 
                                            
333 CASTELANO. Afonso Henrique Prezoto. Considerações sobre os impostos indiretos no 
Brasil frente a possível harmonização tributária no MERCOSUL: estudo do ICMS, ISS e IPI. 
Luiz Otávio (org.). Direito da Integração e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 17. 
334 NABAIS, José Casalta. A soberania fiscal no quadro da integração européia. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas. Direito Público. Ano 15, no. 75., jul-ago 2007. 
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stricto sensu. Estes modelos não são excludentes entre si, ou seja, pode-se 

utilizar a uniformização para determinado tributo ou legislação, e uma 

aproximação de legislações através da compatibilização de normas. 

No caso do MERCOSUL, crê-se que inicialmente deveria ser aplicado um 

dos métodos de aproximação de normas, quer dizer, compatibilização ou 

harmonização stricto sensu, isto porque a composição fiscal de cada um dos 

Estados que compõem o bloco econômico apresentam importantes 

diferenciações que impacta de forma negativa o processo de integração 

harmonizada. 335 

 Dentre as principais diferenças encontra-se a tributação referente ao 

consumo, visto que é o grande causador de distorções face ao nível de incidência 

em que o mesmo está inserido dentro da arrecadação de cada país do bloco. 336 

 Dentro dos impostos referentes ao consumo encontram-se: os impostos 

gerais, caracterizados por recair sobre uma ampla gama de bens e serviços; e os 

impostos seletivos, aplicados sobre determinados bens e serviços. Os prime8(d)5.67474(e)-4.331os 

geralmente adotam a tributação por valor agregado, já os segundos em geral 

adotam a técnica monofásica, concentrada nas etapas de produção e importação, 

desonerando as etapas subseqüentes de comercialização. 337 

 A harmonização das tributações internas de cada Estado sobre o consumo 

deve estar orientada para que seja impossibilitado que um determinado bem ou 

serviço seja comercializado num país com carga tributária diferente simplesmente 

por ser originário de outro país do bloco, em resumo, deve a harmonização 

tributária do MERCOSUL ser realizada de forma a evitar o tratamento 

diferenciado dos produtos ou serviços originados no bloco, este aspecto é 

                                            
335 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
336 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
337 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001.p. 
360. 
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inclusive tratado como princípio pelo art. 7º do Tratado de Assunção sendo 

fundamental que seja incorporado nas legislações nacionais. 338 

 Apesar de ser primordial para a integração que as legislações internas 

sejam compatíveis entre si, nem sempre é isto que ocorre. De fato a diferenciação 

na tributação entre produtos ou serviços internos e aqueles advindos do exterior 

produz um efeito similar ao das tarifas alfandegárias, abolidas já através da zona 

de livre comércio. 339 

 Para impedir tal diferenciação, ainda em 1967 a União Européia, bloco 

econômico mais antigo e desenvolvido que o MERCOSUL, implementou a 

compatibilização do imposto sobre o valor agregado (IVA). 340 

Tido como um imposto geral sobre o consumo exatamente proporcional ao 

preço de bens e serviços qualquer seja o número de transações realizadas entre 

o processo de produção e distribuição, o objetivo do IVA é eliminar os fatores que 

distorcem a concorrência, tanto no plano interno como no plano regional, tornando 

possível a supressão de barreiras tributárias e alfandegárias dentro do bloco. 341 

Assim como feito na União Européia, deve o MERCOSUL convergir 

esforços no sentido de criar um plano operacional de ação que realize 

fundamentalmente um trabalho de detecção de fortalezas e debilidades de cada 

sistema tributário interno dos Estados envolvidos no mais importante bloco 

econômico da América do Sul. 

 Para início de análise, conveniente destacar que a implementação do IVA 

em todos os países signatários do Tratado de Assunção e seus posteriores é de 
                                            
338 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
339 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360. 
340 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360-361. 
341 SILBERSTEIN, Juan Carlos; TUSAR, Karina. Armonizacion fiscal y extrafiscal em el 
proceso de integración del MERCOSUR. In PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Direito da Integração 
e Relações Internacionais: ALCA, MERCOSUL e UE. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 
360-361. 
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extrema importância para que seja possível dar o primeiro passo rumo a 

harmonização tributária. Como demonstrado, todos os países pertencentes ao 

bloco até hoje já possuem, mesmo que em formatos um pouco diferentes, esta 

imposto de valor agregado, exceto pelo Brasil. Este fato tem sido considerado 

como o principal obstáculo à harmonização tributária do bloco. 

 

 

4.6.1 O Brasil e o caso do IVA 

 

 O IVA é caracterizado pelo fato de incidir sobre o valor adicionado em cada 

etapa da circulação da mercadoria ou serviço, alinhando-se ao tributos ditos não-

cumulativos342. É um imposto sobre o valor agregado do consumo, criado na 

França e hoje amplamente utilizado no globo. 

 Como afirma Leonetti, 

o Brasil parece que ainda não se conscientizou da imperiosa 

necessidade da adoção de um verdadeiro IVA nacional. Dir-se-

á que já houve tentativas neste sentido, inclusive materializadas 

em Propostas de Emenda à Constituição –PEC, uma vez que 

envolve matéria constitucional. É verdade. Entretanto, também 

não é menos verdade, infelizmente que faltam a tais propostas 

defesas com ardor que estas mereciam e, sobretudo, que 

chamasse a atenção para a absoluta necessidade de o Brasil 

adotar o IVA como um pressuposto de sucesso para o 

MERCOSUL, e até mesmo para os futuros acordos 

MERCOSUL – União Européia. 343 

Atualmente no Brasil a tributação sobre o consumo é feita principalmente 

com o imposto sobre produto industrializado (IPI), de competência da União; o 

                                            
342 Aqueles que incidem sobre fatos geradores que se desdobram em várias etapas ou fases, 
sendo que em cada fase do valor devido total tem descontado o valor devido nas etapas 
anteriores. 
343 LEONETTI, Carlos Araújo. A harmonização tributária no MERCOSUL e a necessidade de 
instituição de um IVA federal do Brasil. In MENEZES, Wagner (coord.). Estudos de Direito 
Internacional. vol XII: Anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 
2008. p. 182.. 
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imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que são de 

competência estadual e respeitam o sistema híbrido, ou seja, é repartida entre a 

origem e o destino; e o imposto sobre serviços (ISS), de competência municipal. 

O IVA é um imposto abrangente, sua hipótese de incidência não são 

apenas as operações de industrialização, mas também as de circulação de 

mercadorias, em todas as suas etapas, além da prestação de serviços. Trazendo-

o ao Brasil, o IVA seria a fusão do IPI, ICMS e ISS em apenas um tributo. 344 Esta 

fusão até agora tem sido o maior empecilho para a implementação de um tributo 

mais abrangente, visto que incorporaria tributos de competência federal, estadual 

e municipal, ou seja, tributo arrecadado direta e individualmente pela União, pelo 

Estado e pelo Município. 

 

 

4.6.2 O IVA e os Estados do MERCOSUL 

 

 A Argentina possui um IVA federal que se aplica a todas as transações do 

processo de produção e circulação de bens e serviços, sendo caracterizado por 

ser um tributos indireto, não-cumulativo, plurifásico, que favorece a integração 

internacional. Além do IVA existe na Argentina um imposto sobre o consumo 

específico, também de competência federal, mas com incidência cumulativa que 

onera a fabricação e importação de produtos como o tabaco, perfumes e bebidas 

alcoólicas. 345 

 Por sua vez o Paraguai também possui um IVA, instituído em 1992 também 

é classificado como plurifásico e não-cumulativo. Há também no Paraguai um 

                                            
344 LEONETTI, Carlos Araújo. A harmonização tributária no MERCOSUL e a necessidade de 
instituição de um IVA federal do Brasil. In MENEZES, Wagner (coord.). Estudos de Direito 
Internacional. vol XII: Anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 
2008. p. 182. 
345 LEONETTI, Carlos Araújo. A harmonização tributária no MERCOSUL e a necessidade de 
instituição de um IVA federal do Brasil. In MENEZES, Wagner (coord.). Estudos de Direito 
Internacional. vol XII: Anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 
2008. p. 184. 
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imposto seletivo que incide sobre uma lista taxativa de produtos, como tabaco, 

bebidas alcoólicas, suco de frutas, combustíveis, entre outros. 346 

 No Uruguai o IVA já fora adotado no ano de 1967 e reestruturado em 1972. 

Neste país este imposto também é caracterizado por ser plurifásico, não-

cumulativo, de competência exclusiva do governo federal. 

 

 

4.7 A IMPLEMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS 

NO BLOCO ECONÔMICO - MERCOSUL 

 

É de extrema importância para o sucesso de um grupo integracionista a 

harmonização de suas legislações tributárias. Neste sentido afirma Valcir Gessen 

que “existe uma relação diretamente proporcional entre o grau de integração e as 

questões tributárias”.347  

Um processo integracionista sem a formalização de uma harmonização 

tributária pode fazer com que a pluralidade dos sistemas fiscais de cada Estado-

parte dê origem a distorções que prejudicam o livre comércio alterando as 

condições de concorrência entre os Estados.348  

A harmonização tributária é portanto uma “técnica instrumental a serviço do 

processo de integração econômica”.349 Encontra-se sempre em evolução e é vital 

para evitar que sistemas obstaculizem ou desestimulem as transações comerciais 

entre os países de um mesmo bloco econômico. 

Como técnica instrumental, leciona Cano que a harmonização tributária é o 

“processo de ajuste das estruturas tributárias dos Países-membros com a 

                                            
346 LEONETTI, Carlos Araújo. A harmonização tributária no MERCOSUL e a necessidade de 
instituição de um IVA federal do Brasil. In MENEZES, Wagner (coord.). Estudos de Direito 
Internacional. vol XII: Anais do 6º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 
2008. p. 184-185. 
347 GESSEN, Valcir. A tributação do consumo: O princípio da origem e destino em processos 
de integração econômica. Florianópolis: Momento Atual, 2004, p. 135. 
348 GESSEN, Valcir. A tributação do consumo: O princípio da origem e destino em processos 
de integração econômica. Florianópolis: Momento Atual, 2004, p. 135. 
349 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 17. 
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finalidade de compatibilizá-los com os objetivos de determinado tipo de 

integração”.350 

Para que possua êxito, a harmonização tributária no MERCOSUL deve ser 

regida por alguns princípios norteadores351, dentre os quais, os mais relevantes 

são: 

a) Princípio da Reciprocidade – estabelecido no Tratado de Assunção, 

impõe que os Estados-membros sempre devem tratar e serem 

tratados da mesma forma pelos demais, devendo inexistir benefícios 

ou sanções de qualquer natureza. 

b) Princípio da Não-Discriminação – veda a discriminação entre os 

produtos nacionais e importados, onde a carga tributária no país de 

destino da mercadoria ou serviço deve ser a mesma prevista para o 

produto ou serviço de origem nacional. 

c) Princípio da Nação Mais Favorecida – determina que qualquer 

vantagem, favor ou privilégio que afete um dos países do bloco, 

deverá ser estendida aos demais Estados-membros. 

d) Princípio da Eliminação das Restrições Quantitativas – 

“sedimentado na proibição de utilização de formas anômalas, i.e., de 

expedientes não tarifários para a produção de indústrias nacionais, 

tais como, quotas, licenças de importação e outras restrições 

quantitativas”.352 

e) Princípio da Lista de Exceção – reconhece que nem sempre os 

Estados estão no mesmo grau de compatibilidade para um igual 

tratamento fiscal, portanto podem estes países estipular Listas de 

Exceção Tarifária à disposições tributárias específicas. 

Destaca-se que o Princípio da Lista de Exceção deve possuir o número 

mais reduzido possível de exceções para maior avance no processo de 

integração, uma vez que quanto mais extensa for, menor será o grau de 

integração entre o bloco. 
                                            
350 CANO, Hugo Gonzales. A Harmonização Tributária em Processos de Integração 
Econômica. Brasília: Escola de Administração Fazendária, 1986, p. 23. 
351 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 25-30. 
352 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 28. 
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Dentre as modalidades de harmonização, inicialmente o MERCOSUL deve 

efetuar a sua por meio da compatibilização de suas legislações tributárias, porém 

sempre ter como objetivo final a uniformização, a qual deverá ser aplicada numa 

etapa mais avançada do processo de integração.353 

Para que consolide a harmonização tributária, primeiramente deve-se 

eliminar todo e qualquer tipo de barreiras alfandegárias ainda porventura 

existentes no bloco, fixando bases de cálculo, alíquotas e demais elementos de 

obrigação tributária aduaneira comuns entre os Estados-membros perante os 

Estados terceiros. 354  

Através do Protocolo de Ouro Preto, o MERCOSUL encontra-se com esta 

fase já iniciada, e ainda que com uma lista repleta de exceções, possui uma Tarifa 

Externa Comum (TEC). 355 

Após a obtenção de êxito na eliminação de barreias alfandegárias, devem 

ser harmonizados os tributos referentes à circulação e consumo de mercadorias 

dentro do bloco. A dificuldade se deve à necessidade de uma integração da 

legislação fiscal dos países e ao caráter extra-fiscal destes impostos, ou seja, de 

regulação econômica interna dos Estados, como é o caso do Brasil com o IVA. 356  

A principal tarefa nesta etapa é evitar que um determinado bem vendido 

num Estado-membro suporte uma carga tributária diversa por ter como origem 

outro Estado-membro. Esta prática ocorre como resultado da acumulação e 

distorção de impostos, e ainda do tratamento discriminatório na tributação. 357 

Para lograr êxito nesta empreitada, é necessário encontrar um ponto 

comum que determine qual será o país legítimo para a cobrança dos impostos, 

deve ser escolhido se o tributo será cobrado na origem ou destino do bem ou 

serviço prestado. 

                                            
353 CANO, Hugo González. Armonización Tributária del MERCOSUL – ensayo sobre los 
aspectos tributarios en el proceso de integración. Buenos Aires: Ediciones Académicas, 1996, 
p. 29.  
354 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 52 
355 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 53-54. 
356 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 55. 
357 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 59-74. 
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Prevendo-se que o país exportador é quem cobrará os impostos (tributação 

na origem), os bens ou serviços produzidos neste país sofrerão a cobrança total 

dos impostos referente a eles. de maneira que o mercado do bloco econômico 

seria tratado como mercado interno do país. O ponto positivo desta escolha seria 

a possibilidade de suprimir as aduanas entre os países-membros, porém seria 

necessário que estes países possuíssem uma uniformidade quanto aos impostos 

internos sobre bens e serviços, proporcionando extrema rigidez ao processo de 

integração e por conseguinte uma dificuldade maior para a sua implementação. 
358 

Por outro lado, se acordado for que o país importador é quem recolhe os 

impostos (tributação no destino), seriam os bens e serviços exonerados da carga 

tributário no país de origem desde sua fase de fabricação ou comercialização, 

ocorrendo somente a tributação no país em que o bem ou serviço tivesse sua 

destinação final, suportando assim carga igual aos bens ou serviços nacionais. 

Desta maneira ainda seria possível uma soberania tributária dos Estados-

membros, visto que há a possibilidade que cada país aplique a carga tributária 

que lhe seja mais conveniente sobre o produto ou serviço. 359 

A tributação na origem ou destino é uma tema recorrente nos debates em 

sede tributária. Autores afirmam que a tributação no Estado de origem é a mais 

evoluída, no entanto este modelo exige um controle rigoroso interno sobre 

incentivos e outros benefícios fiscais concedidos, o que torna a harmonização 

ainda mais complexa. Já outros autores argumentam que a tributação exclusiva 

no país de destino, pelo menos no médio prazo, seria a forma mais benéfica. 360 

De uma forma ou de outra, deve-se é realizar a harmonização tributária 

para que assim seja respeitada a igualdade de competição entre os bens e 

serviços dos Estados independentemente de sua origem, no entanto, recomenda 

Cano que no atual estágio de integração do MERCOSUL, por possuir caráter 

                                            
358 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 59-62. 
359 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 59-62. 
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mais simplificado, deve ser aplicado o princípio em que o país 

destinatário/importador é quem deve recolher de forma exclusiva os tributos.361 

Nota-se que, apesar de simples, não será obra fácil a harmonização dos 

tributos incidentes sobre o consumo haja vista a diversidade de competências 

internas dos países do MERCOSUL e a variada gama destes impostos e 

contribuições existentes. 

Além da harmonização dos tributos sobre o consumo, outra harmonização 

necessária para o a integração do bloco é a dos tributos sobre o patrimônio e a 

renda. O principal ponto neste caso são as enormes divergências nas cargas 

tributárias perante as pessoas físicas ou jurídicas.  

Esta voluptuosa diferença pode acarretar a transferência geográfica na 

instalação de novas fábricas e investimentos, bem como a transferência dos 

lucros produzidos para países com carga tributária mais vantajosa, neste contexto 

recomenda-se iniciar um processo de harmonização gradual. 362 

Outras duas harmonizações necessárias para a eliminação definitiva de 

disparidades competitivas entre o mercado regional são: 

As sobre os encargos sociais, deve ser permitido o livre trânsito de 

trabalhadores e serviços entre os países-membros, acarretando uma 

homogeneização do aspecto social do bloco e abolindo distorções que possam 

afetar a concorrência e economia de cada integrante do MERCOSUL, como o 

nível salarial e carga previdenciária.  

Para garantir esta harmonia, o bloco deve buscar uma política social 

comum, e num estágio mais avançado, uma estrutura legislativa similar no 

aspecto social. 363 

A última a harmonização a ser tratada, mas não necessariamente a ser 

feita, é aquela sobre os incentivos fiscais. Sabe-se que referidos incentivos 

servem para desenvolver determinadas atividades ou regiões consideradas 

relevantes para o Estado concedente, desta forma, compete aos países-membros 

                                            
361 CANO, Hugo González. Armonización Tributária del MERCOSUL – ensayo sobre los 
aspectos tributarios en el proceso de integración. Buenos Aires: Ediciones Académicas, 1996, 
p. 63. 
362 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 75. 
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Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 77-83. 
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do bloco econômico legislar comunitariamente em quais circunstâncias seriam 

legitimadas as concessões de incentivos fiscais de foram unilateral. 364 

 

 

  

                                            
364 Da SILVA FILHO, Antonio Rodrigues e CATÃO, Marcos André Vinhas. Harmonização 
Tributária no MERCOSUL. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 85-95. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objeto identificar fatores que obstaculizam 

a harmonização tributária de determinado bloco econômico e demonstrar 

perspectivas que possam melhorar a harmonia fiscal do MERCOSUL. Buscou 

verificar maneiras incrementar a integração entre seus Estados-membros, 

aumentar o comércio internacional entre os signatários e Estados terceiros. 

Por meio deste estudo procurou-se demonstrar que perante a 

harmonização tributária é possível obter maior segurança para a sociedade 

nacional, regional e internacional, contribuindo ainda de forma significativa para 

uma maior cooperação e solidariedade entre os países-membros do bloco. 

Neste quadro traz-se aspectos e conceitos fundamentais para que seja 

possível de fato realizar um processo de harmonização dos sistemas tributários 

dentro de qualquer bloco econômico, mas em especial o MERCOSUL. 

 A pesquisa realizada revelou que o objetivo geral do trabalho foi 

alcançado, pois, foram identificados os principais fatores que obstaculizam a 

harmonização tributária no bloco (MERCOSUL), e ainda demonstradas e 

assinaladas as benéficas conseqüências que uma harmonização de sistema 

tributário trariam para os países-membros bem como para o bloco como um todo. 

De início observou-se que a sociedade desenvolve-se e procura a vida 

em sociedade desde seus tempos mais remotos. Tal forma de aproximação e 

estabelecimento de laços culminou no que hoje chamamos de globalização, ou 

seja, na interdependência entre os povos ou países e suas economias. A 

globalização por sua vez traz modernamente um novo conceito denominado 

transnacionalidade que pode traduzir-se na desterritorialização e “glocalização” 

dos fatos e suas conseqüências.   

Após verificado o fenômeno acima ilustrado, foi denotado no decorrer do 

estudo a importância do Direito Tributário Internacional e sua contribuição para o 

convívio entre a sociedade moderna. Evidenciou-se problemas tributários e 

formas tradicionais para combatê-los, onde extraiu-se o resultado de que este 

ramo do direito pode ajudar no atual cenário, mas deve ser profundamente 
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estudado e desenvolvido para que possa contribuir de forma efetiva para a 

solução dos problemas tributários globais vividos até o momento. 

No estudo ainda foi possível verificar que foi como resposta ao fenômeno 

da globalização que surgiu o bloco regional econômico do MERCOSUL, esta 

reunião de países criada através do Tratado de Assunção, que apesar de 

possuírem seu escopo a integração e aproximação legislativa como peças 

fundamentais para seu desenvolvimento, encontra-se estagnada pelo fato de que 

seus membros não realizam a “tarefa de casa” necessária para que sejam 

atingidos os objetivos almejados na assinatura e criação do bloco.  

Como resultado final da pesquisa foi observado que o MERCOSUL está 

constituído por países com diferentes sistemas tributários e isto é obstáculo 

determinante, conjuntamente com a falta de comprometimento político, para que 

seja possível incrementar as transações e diálogos intrabloco e por fim realizar de 

forma eficaz a harmonização entre legislações tributárias. 

Diante desta realidade estudada ficou claramente demonstrada a 

necessidade da realização de uma harmonização de sistemas tributários para o 

desenvolvimento de qualquer bloco econômico, em especial o MERCOSUL, e 

afirma-se ainda que nada é mais prejudicial à produtividade, integração e 

desenvolvimento de um bloco econômico do que a excessiva carga tributária e 

sua complexa teia de normas confusas, cambiantes e, principalmente, 

conflitantes. 

Como fundamento para a necessidade de realização da harmonizacoa 

tributária foram apresentadas as inúmeras as vantagens proporcionadas pela 

convergência de legislações fiscais dentro de um bloco econômico: como a 

eliminação das fronteiras fiscais, diminuição nas distorções de preço nos produtos 

vendidos, redução de custos aduaneiros e administrativos em operações 

intrabloco, ataque à concorrência fiscal prejudicial, inibição da fraude à lei fiscal, 

derrubada do dumping, inibição da dupla tributação, entre outros. E de forma 

categórica sacramentou-se que através da harmonização tributária é que torna-se 

possível corrigir distorções tanto de concorrência entre os produtos 

comercializados no bloco, como na rentabilidade de investimentos 
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Com o objetivo de proporcionar maior praticidade ao estudo, tratou-se da 

implementação da harmonização do sistema tributário no MERCOSUL, onde se 

crê que inicialmente deveria ser a compatibilização das normas internas de cada 

Estado-parte e convergir esforços no sentido de criar um plano operacional de 

ação que realize fundamentalmente um trabalho de detecção de fortalezas e 

debilidades de cada sistema tributário interno dos Estados envolvidos no mais 

importante bloco econômico da América do Sul. 

Por fim cumpre destacar que um processo integracionista sem a 

formalização de uma harmonização tributária não permite que a integração e 

cooperação entre as nações ocorram de forma exitosa, a pluralidade dos 

sistemas fiscais de cada Estado-parte não ocasionalmente dá origem a distorções 

que prejudicam o livre comércio e alteram as condições de concorrência entre os 

Estados. 

Conclui-se que não será tarefa fácil a realização de uma harmonização de 

sistemas legislativos fiscais em virtude da diversidade de interesses políticos e 

econômicos dentro do MERCOSUL, no entanto ressalta-se que é de vital 

importância que ocorra para o desenvolvimento de forma sustentável e entrega da 

segurança jurídica à sociedade tal desejada na seara do Direito interno como 

Internacional.  

Assim os estudos acerca do tema devem continuar a fim de continuar com 

o escopo de analisar e desenvolver técnicas que possibilitem e facilitem a 

realização da harmonização dos sistemas tributários de maneira eficaz não só do 

MERCOSUL, mas da totalidade dos países do globo. 
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