
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE DIREITO 

 
 
 
 
 
 

JULIA MATTEI DE OLIVEIRA MACIEL  
 
 
 
 

 
 

 
A DIFICULDADE DE HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL EM FACE 

DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2006



 ii 

JULIA MATTEI DE OLIVEIRA MACIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A DIFICULDADE DE HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL EM FACE 

DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 
 
 
 
 
 

 
 

 
Monografia apresentada ao Curso de Direito, 
da Universidade Federal do Ceará (UFC/CE), 
como requisito parcial para obtenção do grau 
de Bacharel em Direito. 
 
Orientador: Profa. Dra. Denise Lucena 
Cavalcante 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2006



 iii 

JULIA MATTEI DE OLIVEIRA MACIEL 
 
 
 
 
 
 

 
A DIFICULDADE DE HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL EM FACE 

DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 
 

 
 

Monografia apresentada ao Curso de Direito, 
da Universidade Federal do Ceará (UFC/CE), 
como requisito parcial para obtenção do grau 
de Bacharel em Direito. 
 
Orientador: Profa. Dra. Denise Lucena 
Cavalcante 

 
 
 
 
Aprovada em ____ / ____ / _____ 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Denise Lucena Cavalcante (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Raimundo Bezerra Falcão 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

 
________________________________________________ 

Prof. Dra. Ana Maria D´Ávila Lopes 
Universidade de Fortaleza  

 
 

 



 iv 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

A meus familiares, pelo apoio em tão árdua luta. 

Aos professores, pelos valiosos ensinamentos. 

Aos amigos, companheiros de todas as horas. 



 v 

RESUMO 
 

O presente estudo apresenta uma visão histórica do federalismo fiscal 

brasileiro, relacionando-o com a dificuldade da harmonização tributária entre os 

países do MERCOSUL. O método utilizado consistiu na pesquisa textual exaustiva 

das obras relacionadas ao tema e da legislação pertinente. O estudo compara as 

formas de integração de normas de Direito Internacional nos ordenamentos internos, 

as formas de Estado e os sistemas tributários dos Estados-partes do bloco. 

Concluiu-se que o federalismo fiscal brasileiro originou um sistema de tributação ao 

consumo distinto dos sistemas adotados pelos demais países membros, estando 

prejudicado, assim, o processo harmonizador das legislações; este, imprescindível 

para o progresso do bloco regional. 

 

Palavras-chaves: Mercosul; Harmonização Tributária; Federalismo Fiscal; Direito 

Internacional. 
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ABSTRACT 
 

This study presents a historical vision of the Brazilian fiscal federalism, 

relating it with the difficulty of the tax harmonization among the MERCOSUL 

members’ countries. The method consisted in a comprehensive literature review of 

the main studies in the area and of the pertinent legislation. The study compares the 

International Law methods of norms integration in the internal order, the forms of 

State and the tax systems of the block’s State-parts. It concludes that the Brazilian 

fiscal federalism originated a system of consumption taxes distinct of the systems 

adopted by the other members, so that the harmonization of the legislations process, 

essential for the progress of the regional block, is prejudiced. 

 

Keywords: Mercosul; Tax Harmonization; Fiscal Federalism; International Law. 
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RESUMEN 
 

Este estudio presenta una visión histórica del federalismo fiscal brasileño, 

relacionándolo con la dificultad de harmonización tributaria fiscal entre los países del 

MERCOSUR. El método utilizado consiste en la investigación textual exhaustiva de 

las obras relacionadas al tema y de la legislación pertinente. Se basa principalmente 

en la comparación de las formas de integración de las normas de Derecho 

Internacional en los ordenamientos internos, de los sistemas tributarios de los 

Estados-miembros. Se observa que el federalismo fiscal brasileño originó un sistema 

de tributación al consumo distinto de los sistemas adoptados por los demás países 

miembros, quedando preyudicado, así, el proceso harmonizador de las 

legislaciones; este, imprescindible para el progreso del bloque regional. 

 

Palabras claves: Mercosur; Harmonización Tributaria; Federalismo Fiscal; Derecho 

Internacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é uma realidade. Após 15 anos 

de integração, o terceiro maior bloco econômico do mundo encontra-se em fase 

decisiva de concretização da União Aduaneira, implantação do Mercado Comum, 

instituição do Parlamento MERCOSUL, previsto para o fim de 2006, e até a possível 

adoção de uma moeda única. 

A consolidação do bloco é fundamental neste momento. Acirram-se as 

negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e o 

MERCOSUL precisa garantir sua competitividade frente às grandes potências que 

comporiam o novo bloco, como EUA, Canadá e México, reforçando sua estrutura 

interna. Neste contexto de integrações, foi criada, no início de 2005, a Comunidade 

Sul-Americana de Nações, mais um passo em direção ao sonho de Simon Bolívar 

de uma América unificada. 

Foi visando a seu fortalecimento econômico e político frente a blocos 

econômicos poderosos, como o NAFTA e a União Européia, que Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção, instituindo o 

MERCOSUL. Iniciou-se, assim, uma nova etapa de inserção no mundo globalizado e 

no mercado internacional para os quatro Estados. 

Observadas as fases de integração estabelecidas no Tratado de 

Assunção, atualmente o desafio do MERCOSUL reside justamente na questão da 

harmonização legislativa entre os países signatários, visando atingir, assim, o 

objetivo final do bloco: o Mercado Comum. O MERCOSUL encontra-se estagnado 

na fase de União Aduaneira e mudanças são necessárias para que possa ser dada 

continuidade ao processo de integração regional. 

A harmonização tributária surge como prioridade no processo de 

integração mercosulino, uma vez que este tem objetivos principalmente econômicos, 

pelo menos em suas primeiras etapas. Assim sendo, problemas como o modo de 

aplicação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico interno e as 

diferenças entre os sistemas tributários dos Estados-partes vêm influindo 

negativamente no processo de harmonização, concorrendo para sua atual 

estagnação. 

O ponto crucial da harmonização tributária reside na compatibilização da 

imposição sobre o consumo dos países membros. Argentina, Uruguai e Paraguai 
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possuem uma estrutura principal única de tributação ao consumo, representada pelo 

Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), enquanto o Brasil apresenta três impostos 

distintos incidindo sobre o consumo, quais sejam IPI, ICMS e ISS, de competência, 

respectivamente, da União, dos Estados-membros e dos Municípios. 

Notadamente, a adoção pelo Brasil da forma federal de Estado, bem 

como de um sistema de federalismo fiscal, no qual tanto as competências como as 

receitas tributárias são partilhadas entre os três entes federativos, contribuiu para o 

seu modo de tributação sobre o consumo, diferenciando-o dos demais Estados-

partes do bloco.  

Nesse sentido, o presente estudo traçou um panorama do federalismo 

fiscal brasileiro no âmbito da Constituição Federal de 1988, relacionando-o com a 

dificuldade de harmonização tributária entre os países do MERCOSUL. Para tanto, o 

método utilizado consistiu na pesquisa textual exaustiva das obras relacionadas ao 

tema e da legislação pertinente. 

Em um primeiro momento, procurou-se explicar como o MERCOSUL se 

insere no atual fenômeno dos processos de integração regional que ocorrem em 

todo o mundo. Neste aspecto, a visão de soberania de cada Estado influi 

diretamente no modo como são realizadas tais integrações e no modo como são 

apresentados os processos de harmonização legislativa entre ordenamentos 

jurídicos soberanos. As disposições do Tratado instituidor do MERCOSUL com 

relação à soberania, à forma de integração de suas normas aos ordenamentos 

jurídicos internos dos Estados-partes, bem como ao processo harmonizatório foram 

analisadas, com o objetivo de delinear a estrutura do bloco econômico. 

Em seguida, as formas de Estado dos países integrantes do MERCOSUL 

foram explicitadas, bem como a organização de competências internas dos Estados. 

Foram destacadas as principais características do federalismo fiscal, sendo dada 

ênfase ao sistema brasileiro. Assim, buscou-se determinar as raízes históricas do 

federalismo fiscal no Brasil, apontando suas vantagens e desvantagens, para 

evidenciar as dificuldades de futuras mudanças na estrutura do sistema tributário 

pátrio. 

Dando prosseguimento às considerações sobre os ordenamentos internos 

dos Estados-partes, seus sistemas tributários, principalmente as estruturas 

impositivas que incidem sobre o consumo, foram comentadas, procurando-se 
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demonstrar como as divergências entre esses sistemas são o principal obstáculo à 

harmonização tributária do bloco. 

Por fim, as nuances do processo de harmonização tributária foram 

explicitadas, seus métodos, o modo como vem o processo estabelecido no Tratado 

de Assunção e também os principais obstáculos a serem transpostos para que tal 

processo se realize com sucesso. Ainda nesta ocasião, puderam ser apresentadas 

algumas soluções propostas por ilustres doutrinadores, mas que, entretanto, não 

exaurem o tema. 

Qual seria a melhor solução para a transposição de tais obstáculos? A 

grande polêmica doutrinária a esse respeito não permitiu que a reforma tributária se 

concretizasse no Brasil. Evidente que mais estudos são necessários, atentando-se 

para que não sejam infringidos preceitos constitucionais e para que não ocorra a 

desintegração do MERCOSUL. 
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2. O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL E O MERCOSUL 

 

Inicialmente, para melhor ser compreendido o sistema de integração do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), devem ser esmiuçados os conceitos de 

Estado e Soberania, institutos complexos que interferem diretamente na organização 

interna e externa do bloco econômico. 

O modo como os Estados-partes do MERCOSUL estão internamente 

organizados, seja como uma unidade, seja como uma união de unidades 

autônomas, constitui a base para a compreensão de seus sistemas de tributação. 

O modo como a soberania é vista por cada Estado integrante do bloco 

econômico determina sua estrutura, seu objeto e suas normas. Assim, na 

caracterização dos Estados-partes, encontra-se a base para a determinação do 

mecanismo harmonizador mais adequado ao MERCOSUL. 

 

2.1 Estado e Soberania 

 

O Estado é a ordem política da Sociedade. Todos os conceitos já 

traçados de Estado aceitam tal premissa como verdadeira. A idéia de Estado pode 

ser observada bem antes do aparecimento de sua atual denominação, estando 

presente já nas polis gregas, nas civitas e respublica dos romanos, bem como nos 

Laender medievais. Entretanto, a palavra Estado foi empregada pela primeira vez 

apenas na obra O Príncipe de Maquiavel (BONAVIDES, 2002). 

Desde então, o Estado vem sendo objeto de diversos estudos e o seu 

conceito nem sempre esteve bem claro, devido à complexidade do instituto. Na 

verdade, como acontece com a maioria dos institutos políticos, suas acepções 

variam conforme as tendências políticas predominantes em cada época. Os 

diferentes conceitos foram formulados através dos tempos principalmente pelos 

teóricos de três correntes de pensamento: a Filosofia, a Sociologia e o Direito. 

Uma vez que o presente estudo tem o objetivo de analisar o conceito de 

federalismo sob a ótica da Ciência do Direito, a acepção jurídica do conceito de 

Estado foi escolhida para explicar o instituto, não desmerecendo as demais 

acepções da palavra. 

Bonavides (2002) elege o conceito de Jellinek como o mais completo 

conceito de Estado por enumerar seus elementos constitutivos, despojando-se de 
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qualquer juízo de valor. Segundo este conceito o Estado é a corporação de um 

povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de 

mando (p. 67). Entretanto, tal definição não traz a finalidade do Estado, estando 

mais completa a conclusão de Tabosa (2002), entre outros autores, de que o Estado 

é uma sociedade organizada, com território e poder supremo, destinada a realizar o 

bem comum. 

A maioria da doutrina contemporânea não diverge no que tange à 

determinação dos elementos constitutivos do Estado. São eles povo, território e 

poder. Como visto, alguns autores consideram ainda a finalidade do Estado como 

um quarto elemento constitutivo (TABOSA, 2002). Apenas brevemente analisaremos 

os elementos povo e território, uma vez que não influem diretamente no pacto 

federativo. 

Povo é noção político-jurídica (TABOSA, 2002), posto que pode ser 

caracterizado como o conjunto de indivíduos vinculados juridicamente ao Estado 

através da cidadania (BONAVIDES, 2002). Território significa o espaço delimitado 

dentro do qual o Estado exerce o seu poder através da soberania.  

É sobre este último elemento que recairão maiores considerações neste 

estudo. A soberania, como expressão maior do poder do Estado perante os seus 

subordinados (soberania interna) e perante os demais Estados (soberania externa), 

tem papel de destaque na formação dos Estados. 

Soberania é o poder supremo do Estado. Segundo Jellinek, é a 

capacidade do Estado a uma autovinculação e autodeterminação jurídica exclusiva 

(BONAVIDES, 2002, p. 125). Para Carraza (2003, p.113), é a faculdade que, num 

dado ordenamento jurídico, aparece como suprema. A soberania é una e indivisível, 

uma vez que não podem ser encontradas mais de uma soberania em um mesmo 

Estado e esta não pode ser subdividida logicamente, pois se tornaria apenas uma 

soma de poderes menores. É ainda a soberania originária, posto que não depende 

de outros ordenamentos jurídicos superiores ou anteriores. Sua inalienabilidade 

decorre de seu caráter fundamental, sendo que o ato do Estado que signifique 

renúncia à sua soberania é nulo de pleno direito, do mesmo modo que o ato do 

homem que signifique renúncia à sua liberdade (CARRAZA, 2003). 

O conceito de soberania não é pacífico na doutrina, muito pelo contrário, 

é extremamente obscuro e alvo de divergências. O problema decorre da duplicidade 

da soberania, que pode ser estudada sob o ponto de vista internacional ou interno. 
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Com relação à soberania de cada Estado frente a outros Estados, ou 

seja, sob o prisma do Direito Internacional, a soberania é apenas uma qualidade do 

poder estatal, uma vez que há Estados soberanos e não soberanos. Acertadamente, 

isto equivale a dizer que, por exemplo, os componentes de uma Federação são 

Estados, comunidades políticas, porém desprovidos de soberania (BONAVIDES, 

2002). 

Contudo, tal opinião não é compartilhada por todos os publicistas. Há 

aqueles que, como Bodin e Del Vecchio, consideram que não há Estado sem 

soberania, sendo esta, portanto o elemento essencial do Estado que o diferencia 

dos demais tipos de Sociedade (TABOSA, 2002). Há ainda os doutrinadores que 

buscaram excluir por inteiro o conceito de soberania da teoria do Estado, como o 

fazem Preuss, Duguit e Kelsen (BONAVIDES, 2002). 

Internamente, o problema da soberania é bem menos controverso. É 

impensável que o Estado consiga exercer sua função de promoção do bem comum 

dentro de seu território, sem que seja dotado de um poder supremo que se 

sobreponha aos demais poderes sociais (BONAVIDES, 2002). 

A questão da titularidade da soberania foi abordada de diversas formas 

desde o surgimento do instituto. Conforme os interesses políticos vigentes, a 

determinação do sujeito do direito de soberania serviu de base para a legitimação 

das diferentes formas de Estado, através das diferentes épocas históricas, 

explicando a origem do poder soberano. Assim, foram criadas as doutrinas 

teocráticas, que dotaram o poder da qualidade divina, e as doutrinas democráticas, 

que podem ser divididas em doutrina da soberania popular e doutrina da soberania 

nacional. Esta última teve importância após a Revolução Francesa, quando a 

burguesia buscava a soberania limitada à sua classe social, excluindo-a do resto da 

população (BONAVIDES, 2002). Atualmente, vigorando na maior parte dos países 

ocidentais a Democracia, a doutrina que coloca a soberania como fração atribuída a 

cada indivíduo é a mais amplamente aceita, podendo ser caracterizada como a mais 

democrática das doutrinas explicitadas. Nesse sentido, convém mencionar a 

disposição do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988, concretizando o 

Estado Democrático de Direito com a frase todo poder emana do povo. 

Considerando que, pelo menos internamente, a soberania é inerente ao 

Estado, conclui-se que o sistema de direito estatal é soberano, pois se justifica 

juridicamente por si mesmo, ou, no dizer de Kelsen (CARRAZA, 2003), só o Estado 
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é capaz de dar eficácia a seu Direito. O Estado é soberano, posto que contém seu 

próprio fundamento, sua Constituição, e que, através desta, fixa sua própria 

competência. Assim sendo, admite-se a existência de outros ordenamentos 

condicionados a um ordenamento superior, que lhes determina existência e validade 

(CARRAZA, 2003). 

A soberania estatal, no entanto, é instituto em crise, frente às mudanças 

trazidas pelo fenômeno da globalização. O estreitamento das relações 

internacionais, a crescente necessidade de cooperação entre os povos trouxeram 

aos Estados Contemporâneos a necessidade de uma ordem jurídica internacional 

que se sobreponha à ordem interna. Deste modo, a nova ordem mundial pressupõe 

que o princípio norteador da política internacional não mais seja o individualismo 

estatal, mas sim a cooperação entre as nações (NAKAYAMA; RIBEIRO, 2003).  

O fenômeno da globalização é um dos principais causadores da atual 

crise da soberania clássica. Segundo Faria (1999 apud CINTRA, 2003), as 

mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais ocorridas à margem das 

estruturas jurídicas, integrantes do processo globalizador, vêm sendo responsáveis 

pela relativização não só do conceito de soberania, mas também de outros como 

legalidade, hierarquia das leis, direitos subjetivos, igualdade formal, cidadania, etc. 

Atualmente é necessária uma revisão do conceito de soberania, posto 

que esta, aparentemente, é um obstáculo à formação de uma ordem mundial 

interdependente. Seu conteúdo diminui proporcionalmente à integração econômica, 

social e cultural dos povos (NAKAYAMA, RIBEIRO, 2003). Atualmente, o conceito 

de soberania vem sendo relativizado, buscando adequá-lo à existência dos 

processos de integração regional que podem ser observados em todo o mundo. 

Assim, as correntes que dão primazia ao Direito Internacional em 

detrimento da ordem interna ganharam força nas últimas décadas, ocasionando o 

surgimento do denominado Direito Comunitário observado na União Européia. 

Diante dos conceitos de Estado e Soberania expostos, desnecessário 

mencionar que, para ser efetivada qualquer integração entre nações, apenas as 

normas do Direito Internacional clássico não são suficientes, mostrando-se essencial 

que uma parcela da soberania de cada Estado-parte seja cedida em benefício do 

bloco regional. Na realidade, mais correto seria afirmar como Nakayama e Ribeiro 

(2003) que não há, neste caso, efetivamente uma perda de soberania, mas sim uma 

delegação ou transferência desta em determinadas matérias, restando evidente a 
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prioridade que deve ser dada aos interesses do bloco regional. Pode-se falar 

também em um exercício conjunto da mesma soberania através de outorga de 

algumas competências a um órgão superior ou supranacional (FERNANDES, 2001). 

O Direito Comunitário surge então para regular as relações entre os 

países inseridos em um processo de integração econômica ou política. É legitimado 

por estes através de suas próprias Constituições, que contêm disposições, em 

menor ou maior número, concordando com a delegação de competências para uma 

ordem supranacional que se sobreponha ao direito nacional. Tal ordem se faz válida 

por suas normas de eficácia imediata perante os cidadãos dos Estados-partes 

(AINHOREN, 2001). 

Com o surgimento do Direito das Comunidades, a abrangência do 

instituto soberania é cada vez menor. Mesmo nos blocos regionais em que não é 

aplicado o direito supranacional, a soberania interna de cada Estado-parte vem 

sendo mitigada em prol do processo integrativo, como pode ser observado nos 

blocos em estágios mais baixos de integração, que buscam a harmonização de suas 

economias, relegando a segundo plano as idéias ortodoxas de soberania externa. 

O MERCOSUL não possui órgãos supranacionais, e não adota, pois, 

normas de Direito Comunitário em seu ordenamento. Evidente que a criação de tais 

órgãos facilitaria, e muito, o processo de integração do bloco. Entretanto, esta não 

se mostra a medida mais adequada à etapa em que se encontra o bloco, sendo 

imprescindível que inicialmente a harmonização se concentre nas legislações 

internas dos países membros, para só então partir-se para normas comuns, de 

exigibilidade imediata. 

Tal inadequação do Direito Comunitário comprova-se também pelas 

disposições constitucionais de cada Estado-parte em relação a sua própria 

soberania. A Constituição do Paraguai dispõe expressamente que admite, em 

condição de igualdade com outros Estados, uma ordem jurídica supranacional. A 

Argentina, de forma semelhante, aceita a celebração de tratados de integração que 

deleguem competências e jurisdição a organizações supra-estatais em condições de 

reciprocidade e igualdade, sendo atribuída a tais tratados hierarquia superior às leis, 

mas não à Constituição da República. Brasil e Uruguai não prevêem em suas Cartas 

Políticas a possibilidade de ordem jurídica supranacional com normas 

hierarquicamente superiores às normas internas. 
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Deste modo, pode-se perceber que a soberania ainda é instituto forte nos 

países latino-americanos, de um modo geral, representando o nacionalismo 

exacerbado um dos maiores obstáculos aos processos integrativos. Na ordem 

interna brasileira, estes entraves podem ser exemplificados pelos incisos I, III e IV do 

artigo 4º da Lei Maior, o qual indica os princípios a serem observados nas relações 

internacionais, quais sejam, a independência nacional, a autodeterminação dos 

povos e a não-intervenção (FERNANDES, 2001). 

A soberania tributária ou fiscal é parte da soberania estatal e vem sendo 

concebida como  

o poder institucionalizado que coloca o Estado como sujeito da ordem 
mundial, proporcionando-lhe autonomia e independência na determinação 
dos fatos tributáveis e nos procedimentos de arrecadação e fiscalização dos 
tributos, nos termos de fontes originariamente internas e constitucionais, 

bem como de fontes internacionais. (TÔRRES, 2003) 

A soberania fiscal não admite que outras soberanias fiscais interfiram 

sobre o sistema tributário por ela criado e resguardado. Para o professor Heleno 

Tôrres (2003), na constância de um processo de integração regional, não deve ser 

admitida a imposição de qualquer limite ao exercício do poder de tributar. Ressalva-

se, entretanto, que o processo de harmonização das legislações não implica um 

limite efetivo, posto que busca apenas estabelecer comportamentos semelhantes 

entre os membros. 

 

2.2 Integração regional e harmonização legislativa 

 

A idéia de integração regional surgiu da necessidade de cooperação entre 

países avizinhados. Desde a Segunda Guerra mundial vem sendo observado um 

fenômeno de crescente integração global com o surgimento de diversos blocos 

regionais.  

Tal fenômeno decorre do ambiente histórico em que se encontrava o 

mundo pós-guerra. A revolução tecnológica, o fim do modelo desenvolvimentista de 

Estado, o desenvolvimento do comércio exterior, a dinamização da economia 

internacional com o fim da bipolaridade mundial, todos estes foram requisitos para a 

aproximação de países vizinhos, visando a uma melhor expressão internacional 

frente às grandes potências e blocos econômicos (NAKAYAMA; RIBEIRO, 2003). 
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Vivencia-se hodiernamente a era da globalização, onde nenhum Estado é 

completamente independente. Quer por questões de necessidade de manutenção 

da paz, quer por não mais serem concebidos Estados com uma política econômica 

isolacionista, o entrelaçamento das relações entre as nações vem se intensificando 

através dos anos (ARAÚJO, 2003).  

Foram na Europa que surgiram as primeiras organizações de caráter 

regional como o BENELUX em 1944, reunindo Bélgica, Holanda e Luxemburgo em 

uma União Aduaneira, e o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa e a 

Organização para a Cooperação Econômica Européia em 1948, que originaria a 

atual União Européia (SANTIAGO, 1996). 

O sonho de Simon Bolívar de uma América unificada, entretanto, remonta 

ao ano de 1826, quando teve ele a iniciativa de reunir um Congresso com os 

representantes dos países americanos, aprovando um tratado que criava a 

Confederação dos Estados do Novo Mundo, objetivando manter a paz e a 

fraternidade entre os membros. Infelizmente tal tratado não foi ratificado, mas serviu 

de inspiração para posteriores tentativas de integração entre os países americanos 

(ARAÚJO, 2003). Desde 1948, com a criação da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), tem-se observado um crescente número de tentativas de 

integração de cunho pan-americano como a Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI) em 1980 e o Pacto Andino em 1969, entre outros. Contudo, tal 

processo de integração dos países americanos não tem sido tão bem sucedido 

quanto o exemplo europeu, o mais desenvolvido no mundo em matéria de 

integração. 

O Tratado de Montevidéu de 1980 estabeleceu a criação da Associação 

Latino-Americana de Integração (ALADI), buscando corrigir os erros da antiga 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), criada pelo Tratado de 

Montevidéu de 1960. Ambas as associações buscaram a criação de um Mercado 

Comum pautado nas semelhanças econômicas de razões históricas e geográficas 

entre os Estados-membros. Entretanto, por motivos políticos e econômicos, as duas 

associações vieram a fracassar quando da passagem dos regimes militares para os 

regimes democráticos (ACCIOLY, SILVA, 2002). Como será visto, o MERCOSUL 

deriva diretamente destas duas associações. 

Algumas características comuns aos tratados americanos de integração 

regional que os diferenciam do modelo europeu podem ser aqui citadas. Os 
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objetivos exclusivamente econômicos de tais tratados, desprovidos de vontade 

política, consistem em uma limitação aos blocos regionais, uma vez que os Estados 

em geral não fazem concessões econômicas com facilidade, a não ser que haja um 

interesse mais abrangente que as envolvam. As estratégias de integração adotadas 

na Europa e na América diferem entre si quando da priorização da harmonização de 

determinados setores. A questão da supranacionalidade também marca a distinção 

entre União Européia e blocos interamericanos, pois sua falta nestes últimos, com 

exceção do Pacto Andino, representa um dos principais entraves à harmonização 

das legislações dos Estados-partes. Finalmente, convém ressaltar a forte presença 

do denominado regionalismo aberto nos processos americanos. Este é um tipo de 

integração que se caracteriza pela forte interdependência entre os países do bloco e 

uma abertura simultânea a terceiros países, com o fim de integrá-lo na economia 

mundial (SANTIAGO, 1996). 

Cumpre salientar que o fenômeno atual de integração econômica é de 

cunho federalista, uma vez que busca-se através dela a implementação, no território 

unificado, um regime político, jurídico e econômico tipicamente federal (AMARAL, 

2002). 

A doutrina é pacífica em admitir cinco etapas distintas no processo de 

integração regional, utilizando como critérios os dados estatísticos referentes às 

trocas comerciais (GRILLO, 2004). A primeira delas é a Zona de Livre Comércio, 

cujo único objetivo é permitir que as mercadorias circulem livremente entre os países 

membros do bloco, liberadas de qualquer encargo aduaneiro, através de tratados 

internacionais. São extintas as barreiras alfandegárias entre os Estados-partes, 

visando aumentar a competitividade de seus produtos e suprir a carência de 

produtos insuficientes (FERNANDES, 2001). 

A União Aduaneira é o passo seguinte à concretização da Zona de Livre 

Comércio. Nesta fase é estabelecida uma Tarifa Externa Comum (TEC) que deve 

ser observada por todos os Estados-partes em suas relações com países fora do 

bloco econômico. Deste modo, circulam as mercadorias livremente dentro do bloco, 

recebendo a proteção da tarifa única em suas transações comerciais com terceiros 

países. 

A terceira fase da integração regional é o Mercado Comum. Este é 

caracterizado pela livre circulação intra-bloco de mercadorias, pessoas e serviços. 

Permite-se assim o livre estabelecimento e a livre prestação de serviços por 
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profissionais, garantindo-se ainda a circulação de trabalhadores e a livre 

concorrência entre os produtores dos países integrantes do bloco (NAKAYAMA, 

RIBEIRO, 2003). 

O próximo passo é a União Econômica, etapa concretizada até agora 

apenas pela União Européia. A adoção de uma moeda única comum entre todos os 

integrantes do bloco é a sua principal característica. Neste estágio, além das 

liberdades atingidas no mercado comum, vislumbra-se certo grau de harmonização 

de políticas nacionais, como nas áreas de meio ambiente, de Direito do Consumidor 

e de pesquisa e tecnologia (GRILLO, 2004). 

Por fim, vislumbra-se o estabelecimento de uma União Política. Este 

último estágio da integração não foi concretizado até a atualidade, de modo que a 

doutrina pouco o discute. Cumpre apenas mencionar que as decisões comerciais e 

econômicas, nesta etapa, devem ser seguidas pelas decisões da forma de tomada e 

exercício de poder dentro do bloco. Assim sendo, visa-se não mais a uma 

coordenação de políticas, mas sim a uma unificação das mesmas (FERNANDES, 

2001). 

Importante diferenciar a integração regional da integração econômica. 

Esta última é uma espécie da primeira, gênero. Assim, a integração regional divide-

se em integração econômica, caracterizada pelas quatro primeiras fases do 

processo de integração e a integração política, determinada pela União Política, 

última fase do mesmo processo. 

Como poderá ser observado no capítulo referente à harmonização das 

legislações no processo de integração regional, a cada uma de suas etapas 

corresponde um tipo de política tributária a ser seguida pelos Estados-partes. 

O processo de integração regional no qual se insere o MERCOSUL 

encontra-se na fase de União Aduaneira, embora imperfeita. Por conseguinte, a 

harmonização das legislações é imprescindível para que tal União se concretize e 

para que seja dado o próximo passo rumo ao mercado comum inicialmente 

estabelecido no Tratado instituidor. 

Tamanha importância já foi dada à harmonização legislativa quando da 

assinatura do Tratado de Assunção, firmando este, ao final de seu artigo 1º, o 

compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. 
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As áreas pertinentes mencionadas relacionam-se com as matérias não 

reguladas pelo referido Tratado e que causam ou podem causar qualquer problema 

para a integração do bloco regional (FERNANDES, 2001). Entre as matérias a 

serem harmonizadas encontra-se, sem dúvida, a tributária, posto que é área 

intimamente ligada à formação econômica do bloco. 

As fontes legislativas do Mercosul não são autônomas, uma vez que 

inexistem órgãos supranacionais que emanem normas de aplicação e 

obrigatoriedade imediata (FERNANDES, 2001). Conforme já explicitado, as normas 

comunitárias constituem leis diretamente aplicáveis a todos os cidadãos dos países 

integrados à Comunidade. 

O sistema legislativo do MERCOSUL é o conhecido sistema da Lei 

Uniforme, pelo qual os Estados signatários se obrigam a integrar a norma 

internacional em seus ordenamentos internos. Esta obrigação é contraída antes da 

produção das normas de direito internacional (FERNANDES, 2001). 

Ao definir as fontes jurídicas do Mercosul, o Protocolo de Ouro Preto, 

assinado em 1994, disponibiliza principalmente três instrumentos para a realização 

da harmonização legislativa entre os países membros. Dispõe o artigo 41 do 

Protocolo que 

as fontes jurídicas do Mercosul são: 
 
I. O Tratado de Assunção, seus protocolos e os 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. 

O Tratado de Assunção, seus protocolos e instrumentos adicionais 

compõem a lei maior do bloco econômico, devendo ser observadas por todos os 

seus integrantes, uma vez que todos são signatários do mesmo. 

Os acordos internacionais entre os Estados-membros são atos mais 

precários que os tratados, posto que não possuem a força obrigatória deste último 

ou de uma decisão emanada por órgão competente. Além disso, tendo em vista as 

inúmeras dificuldades para a concretização de tais acordos, estes se mostram pouco 

práticos, embora seja esta a estratégia mais utilizada para viabilizar a harmonização. 
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Exemplo disso são os inúmeros acordos firmados entre os membros para impedir a 

bitributação em âmbito mercosulino. 

Outro instrumento à disposição dos membros do bloco econômico sul-

americano é a tomada de decisões pelo Conselho do Mercado Comum ou por algum 

dos demais órgãos legiferantes, como será visto a seguir. As decisões, segundo o 

Protocolo de Ouro Preto, vinculam os Estados-partes, devendo estes incorporá-las 

em seus ordenamentos internos. 

Assim, a obrigatoriedade das normas emanadas pelo Conselho é 

importante mecanismo para a consecução dos fins do MERCOSUL, visto que 

viabiliza a harmonização, conquanto seja necessário ainda o processo de integração 

de tais normas aos ordenamentos jurídicos internos. Neste aspecto, apresenta este 

instrumento de harmonização maior praticidade em relação aos acordos firmados 

em âmbito do Tratado de Assunção. 

Foram adotadas, portanto, pelo tratado de instituição do MERCOSUL, as 

fontes tradicionais do Direito Internacional, como os acordos, tratados e decisões de 

órgão regional, submetidos à supremacia das Constituições dos Estados-partes. 

Analisa-se a seguir como estas Constituições costumam integrar os tratados no 

ordenamento interno. 

 

2.3 A observância dos tratados internacionais pelos Estados-partes 

 

Para o sucesso de um processo de integração regional é imprescindível 

que as partes obriguem-se a observar as disposições do tratado que o instituiu. 

Como não há órgãos supranacionais no MERCOSUL, que emanam normas 

diretamente aplicáveis aos particulares de cada Estado-parte, as normas do Tratado 

de Assunção, dos acordos firmados e das decisões dos órgãos competentes devem 

ser incorporadas às leis internas de cada Estado, posto que só assim terão a 

obrigatoriedade e a exigibilidade necessárias para que cumpram seus fins. 

Importante comentar neste estudo a respeito dos tratados como fontes de 

Direito Internacional. Na lição de Accioly e Silva (2002, p. 28), o tratado é o ato 

jurídico por meio do qual se manifesta o acordo de vontades entre duas ou mais 

pessoas internacionais. Contudo, os signatários de um tratado podem impor 

reservas, que são a não aceitação de determinadas cláusulas do tratado, desde que 

não proibidas pelo instrumento ou que com ele não seja incompatível. 
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Schoueri (2003) entende que o Tratado de Assunção é tratado-contrato, 

haja vista prever concessões mútuas e vantagens recíprocas. A classificação do 

tratado implica a regra originada no Direito Civil do pacta sunt servanda, pela qual os 

Estados que firmaram o compromisso estão obrigados a cumpri-los. Por esse 

motivo, as normas do tratado instituidor do MERCOSUL vinculam os Estados-partes, 

sob pena de desfazimento do Tratado instituidor e, conseqüentemente, do bloco 

econômico. 

O artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto reza que  

as normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos no Artigo 2 
deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, quando necessário, ser 
incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos pela legislação de cada país. 

Veja-se, pois, como as normas de Direito Internacional são recepcionadas 

pela ordem interna em cada Estado-parte do MERCOSUL. 

A Constituição da Argentina traz em seu texto que os tratados devem 

observar os princípios fundamentais nela previstos e ainda que têm eles hierarquia 

superior às leis internas. Por não mencionar a Constituição o quorum necessário 

para aprovação do tratado no Poder Legislativo, as normas do Tratado de Assunção, 

seus protocolos e demais normas ditadas pelos órgãos do MERCOSUL possuem 

força de lei ordinária e, por conseguinte, não podem conflitar com as regras 

constitucionais. 

Na República Oriental do Uruguai, os tratados subscritos pelo Presidente 

da República devem ser ratificados pelo Poder Legislativo com a maioria absoluta 

dos votos. Entram os tratados, portanto, no ordenamento uruguaio não como lei 

ordinária, mas norma de maior valor que esta. 

O Paraguai prevê também em sua Carta Maior que os tratados devem ser 

votados pelo Congresso. Dispõe expressamente o artigo 137 da Constituição que os 

tratados, convênios e acordos internacionais aprovados e ratificados integram o 

ordenamento jurídico interno em hierarquia inferior apenas à Constituição. Ressalta-

se que a República do Paraguai admite uma ordem supranacional que garanta a 

cooperação e o desenvolvimento nas áreas política, econômica, social e cultural. 

A Constituição brasileira prevê a competência do Presidente da República 

e, portanto, da União, que é o ente representante do Estado Federal perante a 

comunidade internacional, para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Poder Legislativo. Como não há disposição nesse sentido, 
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entende-se que tais atos internacionais são incorporados no ordenamento interno 

como lei ordinária, em hierarquia inferior à Constituição e às leis complementares. 

Isto porque estas últimas, para serem aprovadas, exigem o quorum especial de 

maioria absoluta. Via de regra, os tratados devem ser observados pelas leis internas 

a ele posteriores. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já deu decisão no 

sentido de revogação de lei interna posterior de cláusulas de tratado anterior 

(FERNANDES, 2001). A questão da prevalência dos tratados em matéria tributária 

será abordada mais a frente, quando forem tratados os sistemas tributários dos 

Estados-partes. 

Ante o exposto, conclui-se que a soberania influi diretamente no modo 

como os tratados internacionais são recepcionados pelos ordenamentos jurídicos 

internos. Com exceção do Paraguai, os demais países membros do MERCOSUL 

adotam a teoria monista de ordenamentos. Isto significa dizer que os Estados 

admitem apenas a existência de um único sistema normativo, instituído por ele 

próprio, exclusivamente através das leis. Assim, resta abandonada a possibilidade 

de instituição de órgãos supranacionais no âmbito do MERCOSUL, enquanto 

vigorarem as disposições constitucionais dos Estados-partes nesse sentido. 

O Tratado de Assunção foi recepcionado nos ordenamentos jurídicos de 

todos os Estados-partes, prevalecendo as normas do MERCOSUL sobre a 

legislação interna no caso de Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil há ainda 

grande discussão doutrinária quanto à primazia dos tratados frente às leis internas.  

 

2.4 Histórico e estrutura do MERCOSUL 

 

Conforme o estudado, o MERCOSUL surgiu no contexto de mobilização 

dos Estados latino-americanos, através de parcerias, para um maior fortalecimento 

das economias nacionais perante os blocos econômicos até então existentes, como 

a antiga Comunidade Econômica Européia e o NAFTA, ou Área de Livre Comércio 

da América do Norte. 

Mais precisamente, entretanto, surgiu o MERCOSUL da idealização 

argentina, nos idos de 1941, de um bloco austral, o qual contaria com a presença de 

Brasil e Chile. Contudo, com o advento da II Guerra Mundial, o Brasil distanciou-se 

dos possíveis parceiros pela opção de lutar ao lado do Eixo nos confrontos. 
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A retomada da idéia argentina se deu com a aproximação entre esta e o 

Brasil verificada ao final dos anos 80. Estas duas grandes potências da América 

Latina viam-se frente a problemas comuns como a dívida externa e a política 

protecionista de nações economicamente desenvolvidas. 

Das negociações entre os dois países foi assinada em 1986 a Ata para 

Integração Brasil/Argentina, propondo um Programa de Integração e Cooperação 

Econômica. Seguiram-se então outros tratados que previam já uma harmonização 

das políticas macroeconômicas e comerciais, culminando com a assinatura da Ata 

de Buenos Aires em 1990, criando o Grupo Mercado Comum abrangendo os dois 

países signatários. O Uruguai encontrava-se em situação de total isolamento 

econômico e procurou reverter o quadro com a aproximação do prematuro bloco 

regional. Já o Paraguai via no novo bloco uma oportunidade de aprimorar as já 

intensas relações comerciais com Brasil e Argentina (FERNANDES, 2001). 

Como lembram Accioly e Silva (2002), o MERCOSUL está intimamente 

ligado à lucrativa Bacia do Prata, que conta com a maior usina hidrelétrica do 

mundo. 

Deste modo, em 26 de março de 1991 foi assinado o Tratado de 

Assunção entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, visando à constituição de um 

Mercado Comum até a data de 1º de janeiro de 2005. 

Desde a criação do bloco, ao Tratado de Assunção de 1991 foram 

anexados diversos protocolos, sendo os mais importantes deles o Protocolo de Ouro 

Preto de 17 de dezembro de 1994, que estabeleceu novas perspectivas para o 

bloco, confirmou a implementação da União Aduaneira e determinou a organização 

e o funcionamento do MERCOSUL como instituição; e o Protocolo de Olivos de 18 

de fevereiro de 2002, que instituiu os mecanismos de resolução de controvérsias 

entre os Estados-partes do bloco. 

O Mercado Comum do Sul é composto atualmente por seis órgãos entre 

consultivos, deliberativos e executivos. O Conselho Mercado Comum (CMC) é o 

órgão máximo do bloco, a ele cabendo a condução do processo de integração 

econômica e a tomada de decisões. O Grupo Mercado Comum (GMC) é órgão 

executivo responsável pela negociação e propositura de projetos para o CMC, além 

de ser responsável pela viabilização das decisões tomadas pelo órgão superior. A 

Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) ocupa-se das relações comerciais 

intra-bloco, fiscalizando a aplicação dos instrumentos de política comercial comum. 
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A Comissão Parlamentar Conjunta (CPC) foi criada para garantir a conversão das 

decisões e diretrizes do bloco em lei interna dos Estados-partes, quando necessário. 

O Foro Consultivo Econômico-Social (FCES) tem função consultiva e representa a 

sociedade no MERCOSUL. Por fim, tem-se a Secretaria Administrativa do 

MERCOSUL (SAM) responsável pelas atividades burocráticas necessárias ao bloco. 

Os mecanismos de tomada de decisões vêm expostos nos artigos 37 e 42 

do Protocolo de Ouro Preto. Segundo o já mencionado artigo 42, as normas 

emanadas pelos órgãos com capacidade decisória, ou seja, Conselho Mercado 

Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão de Comércio do MERCOSUL, têm 

caráter obrigatório e devem, se necessário, ser incorporadas ao ordenamento 

jurídico de cada Estado-parte. Para uma decisão válida é ainda essencial que sejam 

tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados-partes. 

O MERCOSUL atua no mercado internacional como pessoa jurídica de 

Direito Internacional. Isto significa dizer, nos termos do artigo 35 do Protocolo de 

Ouro Preto, que  

o Mercosul poderá, no uso de suas atribuições, praticar todos os atos 
necessários à realização de seus objetivos, em especial contratar, adquirir 
ou alienar bens móveis e imóveis, comparecer em juízo, conservar fundos e 
fazer transferências. 

O sistema de solução de controvérsias intrabloco compõe-se de 

basicamente três mecanismos. Inicialmente deve ser tentada a negociação direta 

entre os Governos envolvidos na contenda. Caso não haja resultado satisfatório, o 

Grupo Mercado Comum interfere na discussão, decidindo-a por unanimidade. O 

terceiro método de resolução de conflitos internos consiste na arbitragem, que não 

impõe decisão obrigatória.  

O MERCOSUL não conta com um sistema tributário formal. Traz apenas 

o Tratado de Assunção um único artigo em que expõe uma diretriz para a 

harmonização dos sistemas tributários nacionais. Estabelece tal artigo o tratamento 

isonômico entre os produtos dos Estados-membros, esmiuçando o princípio da não-

discriminação. 

O princípio da não-discriminação previsto no Tratado de Assunção é o 

princípio pelo qual impede-se que seja dado tratamento mais gravoso por um 

Estado, injustificadamente, às mercadorias e serviços de outro que nele ingressem, 

originadas de outro Estado-parte, e que se encontrem em situação equivalente. 

Proclama tal princípio a irrelevância da nacionalidade para serem aplicados 
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tratamentos desiguais entre produtos na mesma condição, vedando-se assim 

qualquer discriminação tributária (XAVIER, 1998 apud OKUMA, 2003). Isto implica a 

não edição de leis sem a observância de tal princípio e a não aplicação deste em 

situações concretas que possa significar discriminação pela nacionalidade. A 

principal função do princípio da não-discriminação é a garantia da liberdade de 

concorrência entre os produtos oriundos dos Estados-partes do MERCOSUL 

(OKUMA, 2003). É com essas finalidades que deve ser observado o artigo 7º do 

Tratado de Assunção, que assim preleciona: 

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos 
originários do território de um Estado-parte gozarão, nos outros Estados-
partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional. 

Assim sendo, lembra Fernandes (2001) que a integração tributária foi 

condicionada ao processo de harmonização legislativa do bloco. Para cuidar da 

política macroeconômica e, conseqüentemente, da harmonização tributária, foi 

criado o Subgrupo de Trabalho 10. O principal documento relativo à harmonização 

impositiva foi elaborado pela Comissão de Aspectos Tributários e é denominado 

Informe sobre la Armonización de los Impuestos Generales al Consumo en el 

MERCOSUR, também a ser analisado mais adiante. 

 

2.5 Objetivos 

 

Segundo Almeida (1993 apud FERNANDES, 2001), o projeto 

integracionista do MERCOSUL possui fortes tendências comunitárias e não objetiva 

somente um modelo livre-cambista. Isto pode ser deferido da análise do Tratado de 

Assunção como um todo e, principalmente, da exposição de motivos inicial do 

mesmo, nos seguintes termos: 

Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados 
nacionais, através da integração constitui condição fundamental para 
acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça 
social; 
 
Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o 
aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis a preservação do 
meio ambiente, melhoramento das interconexões físicas a coordenação de 
políticas macroeconômica da complementação dos diferentes setores da 
economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e 
equilíbrio. 
 
Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial 
a consolidação de grandes espaços econômicos e a importância de lograr 
uma adequada inserção internacional para seus países; 
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Expressando que este processo de integração constitui uma resposta 
adequada a tais acontecimentos; 
 
Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como um 
novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da 
integração da América Latina, conforme o objetivo do Tratado de 
Montevidéu de 1980; 
 
Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico 
e tecnológico dos Estados Partes e de modernizar suas economias 
para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviços disponíveis, a fim 
de melhorar as condições de vida de seus habitantes; 
 
Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para 
uma união cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade 

de alcançar os objetivos supramencionados; [...] (grifo nosso). 

Nota-se que os objetivos do Tratado de Assunção não são 

estritamente econômicos, como se poderia imaginar num primeiro momento. Seu 

objetivo principal realmente é o Mercado Comum, a livre circulação de bens, 

serviços e fatores de produção. No entanto, observa-se a preocupação com 

elementos extra-econômicos, como a preservação do meio ambiente, o 

desenvolvimento científico e tecnológico, a melhoria das condições de vida dos 

cidadãos e, finalmente, a vontade de uma união cada vez mais próxima dos povos 

dos países integrantes do bloco. Nas palavras do Presidente da República do Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva em pronunciamento na Reunião de Cúpula do MERCOSUL 

(2005), isto é uma demonstração concreta que (sic) está se tornando realidade o 

sonho da união sul-americana. 

A análise do artigo 1º do Tratado de Assunção é fundamental para o 

presente estudo, posto que sintetiza os objetivos do bloco econômico. Determina o 

referido artigo a constituição de um Mercado Comum que implica 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, 
através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições 
não-tarifárias á circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de 
efeito equivalente; 
 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 
comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de 
Estados e a coordenação de posições em foros econômico-comerciais 
regionais e internacionais; 
 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados 
Partes - 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 Partes; [...] 
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A liberdade de circulação de bens, serviços e fatores produtivos é o 

primeiro dos objetivos do Mercado Comum. Logo em seguida, disposto no artigo 2º 

do instrumento normativo, é mencionado o princípio jurídico básico sobre o qual o 

MERCOSUL está fundado, qual seja a reciprocidade de direitos e operações entre 

os Estados-partes. 

Por fator de produção entendem-se tanto as matérias-primas, as 

mercadorias, os instrumentos de produção, quanto a mão-de-obra. Assim, através 

do Tratado de Assunção, visa-se também à criação de um fluxo de trabalhadores 

entre os Estados integrantes do bloco. 

A adoção da Tarifa Externa Comum é o segundo objetivo do 

MERCOSUL, após devidamente consolidada a Zona de Livre Comércio. Esta TEC é 

utilizada como mecanismo extrafiscal, do mesmo modo que os são os impostos 

aduaneiros na economia brasileira. 

A garantia de adequadas condições de concorrência é outro dos 

principais objetivos do bloco econômico, garantido pelo artigo 7º do Tratado de 

Assunção. Isto porque as grandes desigualdades econômicas entre os Estados-

partes sem dúvida geram distorções na concorrência entre os produtos dos 

mesmos, devendo ser amenizadas ou compensadas através da coordenação das 

políticas econômicas e setoriais. 

Ressalte-se que todos os objetivos do MERCOSUL estão voltados 

principalmente para a eliminação das distorções e entraves que interferem no 

processo integrativo. Primeiramente, estas distorções estão relacionadas às 

barreiras alfandegárias, que prejudicam a livre circulação prevista no artigo 1º do 

Tratado (FERNANDES, 2001). Posteriormente, já na fase de mercado comum, 

poderão ser observadas outras diretrizes para a amortização de novas distorções 

evidenciadas com o decorrer do processo integrativo. 

 

2.6 Perspectivas atuais 

 

Atualmente o MERCOSUL é o terceiro maior bloco econômico regional do 

mundo. Conta ele com seis associados, quais sejam, Bolívia, Chile, Peru, e mais 

recentemente, Venezuela, Equador e Colômbia, relacionando-se com o bloco 

através de acordos de livre-comércio. O México também já é visado para integrar o 

bloco nas mesmas condições. 
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O bloco econômico do cone sul trouxe inúmeras vantagens para os 

países integrantes, mas, em contrapartida, não se desenvolveu muito em relação a 

terceiros países. Enquanto as relações comerciais (importação e exportação) dos 

membros do MERCOSUL apresentaram uma média de crescimento de 196,75% no 

comércio intrabloco, este crescimento foi de apenas de 77,5% no comércio 

extrabloco (FERNANDES, 2001). Por este motivo, a maior preocupação atual dos 

dirigentes da União Aduaneira é aumentar o grau de competitividade para atingir 

outros mercados (AMORIM, 2004). 

Diversos acordos extrabloco foram firmados desde 1997, implicando o 

crescimento das trocas comerciais do bloco com terceiros. Parceiros comerciais 

como a União Européia mostraram-se importantes para o crescimento do 

MERCOSUL regional. Negociações comerciais com a Índia e a África do Sul 

também já foram concretizadas, estando em avanço acordos com Canadá, Egito, 

Israel e o CARICOM, entre os mais expressivos. Por isso, conclui-se como 

Fernandes (2001) que o Mercado Comum do Sul é, hoje, o meio mais viável de 

expansão do comércio nacional e do escoamento da produção (p. 71) para os quatro 

países integrantes do bloco. 

Todavia, o processo de integração mercosulino encontra-se estagnado na 

fase de União Aduaneira. Apesar da insistência das autoridades administrativas em 

afirmar que o MERCOSUL já tem consolidada esta fase, tal premissa não pode ser 

considerada como absolutamente verdadeira. O que ocorre é uma incômoda 

preocupação dos Estados-partes em pular estágios para que o mercado comum se 

estabeleça, mesmo que totalmente desorganizado, sem o nível de harmonização 

necessário para sua formação. 

Como é sabido, a União Aduaneira caracteriza-se pela adoção por todos 

os Estados-partes de uma Tarifa Externa Comum (TEC) que deve ser aplicada, via 

de regra, a todos os produtos, todas as mercadorias e todos os serviços. Entretanto, 

foi admitida, inicialmente, uma lista de exceções à TEC para determinados países ou 

determinadas mercadorias, de modo que, apenas após o implemento das condições 

e prazos estabelecidos, é que será consolidada a União Aduaneira perfeita 

(FERNANDES, 2001). Tal fase de exceções à TEC é denominada União Aduaneira 

imperfeita e é precisamente neste estágio que se encontra o MERCOSUL, em face 

da existência, conquanto em menor número, de exceções à TEC por partes dos 

Estados-partes. 
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Em 2000, buscando superar a fase de estagnação retro mencionada, os 

Estados-partes criaram uma nova etapa do processo de integração, o chamado 

Relançamento do MERCOSUL. Seu objetivo fundamental é reforçar a União 

Aduaneira em nível intra e extrabloco. Esta nova fase seria marcada pelo 

reconhecimento da relevância da convergência e coordenação macroeconômica, 

visando ao progresso do processo de integração. As medidas adotadas seriam 

políticas fiscais que assegurassem a solvência fiscal, bem como políticas monetárias 

que garantissem a estabilidade de preços. 

Entretanto, não é isto o que vem sendo observado. Brasil e Argentina 

vivem momentos de crise em alguns setores de suas economias. Este fato tem 

gerado atritos comerciais entre as duas maiores potências do MERCOSUL, 

persistindo questionamentos e recriminações entre eles, dificultando ainda mais o 

processo integrativo (GARCIA, 2004). 

Um passo relevante para o processo de harmonização foi dado com a 

criação do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL, significando 

talvez um reconhecimento da necessidade de superar as diferenças econômicas 

entre os países integrantes. Seu fundamento é o princípio da solidariedade. 

Visando ao fortalecimento da integração econômica, o Brasil 

comprometeu-se, durante a Reunião do Conselho de Cúpula do MERCOSUL de 

2005, em diversificar sua pauta de importações, uma vez que esta se mostra como 

empecilho para os sócios menores do bloco. 

Entre os principais objetivos imediatos do bloco, vale mencionar a 

conformação de uma política industrial comum, a harmonização de políticas públicas 

comunitárias, a criação de um Fisco integrado entre os Estados-partes e a criação, 

até 31 de dezembro de 2006, do Parlamento MERCOSUL, buscando concretizar a 

cidadania no bloco através de uma participação democrática. 
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3. FEDERALISMO 

 

3.1 Estado Unitário e Estado Federal 

 

Os institutos Estado e Soberania foram devidamente analisados no 

capítulo anterior, de modo que se procederá agora ao estudo das formas de Estado, 

estas assim entendidas como o modo de exercício do poder político de um Estado 

em função de seu território (SILVA, 2003).  

Assim concebem-se o Estado Unitário e o Estado Federal. A 

Confederação de Estados não é forma de Estado, mas sim união de Estados, em 

que estes conservam sua soberania e não dão ensejo a um terceiro Estado diferente 

dos confederados. Existem ainda outros tipos de uniões, como a ONU e a extinta 

URSS, mas o tema em discussão não permite tal abrangência. 

O Estado Unitário caracteriza-se por possuir uma unidade de poder 

atuando sobre o território, pessoas e bens a ele pertencentes (SILVA, 2000). Nesta 

forma de Estado, o poder, a competência e a representação são únicos (TABOSA, 

2002). Isto significa dizer que suas ordens política, jurídica e administrativa 

encontram-se em plena unidade orgânica, constituindo tal centralização política 

apenas uma forma de equilíbrio do Estado (BONAVIDES, 2002). 

A descentralização administrativa, entretanto, pode ocorrer no Estado 

Unitário. Difere-se aqui a descentralização administrativa da descentralização 

política, posto que esta última informa apenas o Estado Federal. Com a 

descentralização administrativa não ocorre quebra no sistema jurídico estatal, mas 

apenas delegações de faculdades derivadas, oriundas de um poder central 

(BONAVIDES, 2002). José Afonso da Silva (2003) afirma que a descentralização do 

Estado Unitário é do tipo autárquico, em contraposição ao tipo federativo, uma vez 

que determina apenas uma autarquia territorial entre as unidades administrativas 

estatais. 

Na realidade, ocorre que as unidades descentralizadas do Estado Unitário 

são desprovidas de autonomia propriamente dita, sendo-lhes reservados apenas 

poderes decisórios sujeitos a autoridades instituídas, configurando-se, assim, a 

dependência das unidades ao Poder Central unitário. Já no Estado Federal, é 

observada a total autonomia político-constitucional e independência dos entes 

federados em relação ao Poder Central (BONAVIDES, 2002), pelo menos em teoria. 
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O Estado Federal ou Federação tem como principal característica a 

divisão espacial do poder, constituindo, deste modo, poderes autônomos. Tendo em 

vista o objetivo do presente estudo, propõe-se uma analise mais a fundo da 

Federação. 

A palavra federação deriva do latim foedus que significa tratado público 

ou privado, convenção ou aliança (HOUAISS, 2005). Como pode ser extraído da 

forma originária da palavra, o Estado Federal deriva de um vínculo jurídico 

estabelecido entre os entes que dele participam. 

Carrazza (2003) busca analisar o federalismo tomando por base sua 

natureza jurídica, explicitando algumas das proposições de importantes teóricos 

através dos tempos. Para Duguit o federalismo implica a existência de dois governos 

dentro de um mesmo território, não podendo suas respectivas competências ser 

modificadas sem o consentimento de ambos. Hauriou traz como características do 

Estado Federal a diversidade de leis e a presença de várias soberanias secundárias 

sob uma comum. Na visão de Jellinek, o federalismo significa a autonomia das 

unidades federadas assegurada pela Constituição do Estado. Kelsen identifica no 

federalismo três ordens jurídicas distintas, duas parciais (união e unidades 

federadas) e uma global (a Constituição do Estado que delimita as competências 

das demais ordens). 

Como pode ser observado, a natureza jurídica do federalismo não é 

passível de definição conclusiva, uma vez que tal forma de Estado varia de acordo 

com os ordenamentos jurídicos locais que o adotam. Partindo da premissa de que 

não existem Estados tão semelhantes que possuam regimes idênticos, tem-se que o 

federalismo imprime a cada Federação uma fisionomia própria (CARRAZZA, 2003). 

Por conseguinte, conclui-se que o próprio conceito de Federação não 

pode ser rigorosamente determinado. Para Carrazza (2003), uma Federação pode 

ser definida como uma união institucional de Estados que dá lugar a um novo 

Estado diverso do que deles participam. Já Jellinek conceitua o Estado Federal 

como o Estado soberano, formado por uma pluralidade de Estados, no qual o poder 

do Estado emana dos Estados-membros, ligados em uma unidade estatal 

(BONAVIDES, 2002). José Afonso da Silva (2003) caracteriza a Federação pela 

união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, 

denominada autonomia federativa. 
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Note-se que os três conceitos acima citados encontram-se em harmonia 

com as noções de Estado e Soberania esboçados anteriormente. Isto porque os três 

autores admitem a idéia de Federação como um Estado soberano formado pela 

união de diversos Estados dotados de autonomia, porém sem soberania. 

O federalismo surgiu com a Constituição dos Estados Unidos em 1787, 

quando as então 13 Colônias independentes norte-americanas, já unidas em uma 

espécie de confederação, decidiram constituir uma aliança mais sólida entre si, 

levando à criação de um Estado Federal. 

Desde então, diversas Federações vêm sendo criadas a partir da vontade 

soberana de outros Estados em unir-se, abrindo mão de sua soberania, ou através 

da instituição da nova forma de Governo por Carta Política que assim o determine 

(NAKAYAMA; RIBEIRO 2003), como é o caso brasileiro. 

Atualmente é difícil serem os Estados Federais totalmente 

descentralizados e os Estados Unitários totalmente centralizados (BONAVIDES, 

2002). Isto ocorre, pois, hoje em dia, há uma tendência geral atual de fortalecimento 

das regiões em Estados Unitários, objetivando uma ampliação da democracia, e 

uma busca pelo centralismo nos Estados Federais, buscando uma maior expressão 

perante a nova ordem mundial.  

Importante diferenciar o próprio Estado Federal dos entes federativos que 

o compõem. O Estado Federal é o titular único da soberania externa do Estado, ou 

seja, é instituição que representa o Estado perante a ordem internacional 

(BONAVIDES, 2002), possuindo personalidade jurídica de direito público 

internacional. O Estado federal é a chamada União da Constituição brasileira, assim 

entendida como ente de âmbito federal formado pela união dos Estados-membros. É 

sujeito de direito da soberania interna, possuindo personalidade jurídica de direito 

público interno. Os Estados-membros são os outros componentes do Estado, ao 

lado dos Municípios, quando estes são dotados de autonomia, como ocorre no 

Estado brasileiro (SILVA, 2003).  

Asensio (2000) identifica dois níveis distintos de governo no federalismo: 

o governo nacional e os governos subnacionais. Dentre estes últimos podem ser 

distinguidos um ou mais subníveis, como os governos intermediários, que 

correspondem aos Estados ou Províncias e os governos locais, como os Municípios, 

Distritos, Condados, etc. 
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Por serem expressões gerais, aplicáveis a qualquer sistema federalista, 

nesse estudo serão preferencialmente utilizadas a expressão governo nacional ou 

central para designar o Estado federal ou União, diferenciando-o do Estado Federal 

pessoa jurídica de direito internacional, e as expressões governos subnacionais, 

intermediários e locais para designar os demais componentes da Federação. 

Como características do Estado Federal, temos, primeiramente, os dois 

princípios básicos do sistema federativo: a participação e a autonomia. Os Estados 

integrantes da Federação participam da soberania da União, através do princípio da 

participação (DALLARI, 1986). Os governos subnacionais de uma Federação atuam 

ativamente na vontade política da organização federal, além de participarem da 

criação e do exercício da própria soberania estatal ao lado do Poder Central. A 

autonomia dos Estados é evidenciada no poder dos mesmos de autogovernar-se. 

Isto significa dizer que os entes federativos podem instituir Constituição própria e 

estabelecer competências para os seus três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), devendo observar, todavia, os limites impostos pela Constituição federal 

(BONAVIDES, 2002). 

O doutrinador argentino Asensio (2000) refere-se a seis características 

básicas das nações autenticamente federais. São elas as constituições escritas; a 

descentralização; a divisão territorial do poder; a existência de elementos que 

garantam a divisão territorial do poder; a existência de elementos que mantenham a 

descentralização; e a presença de elementos que preservem intacto o pacto 

federativo. 

 

3.2 A repartição de competências 

 

O Estado Federal é baseado em uma divisão de poderes e competências 

tanto horizontais, configurando os poderes legislativo, executivo e judiciário, como 

verticais, originando a divisão entre poder central e poderes regionais ou locais 

(TREMONTI; VITALETTI, 1994). 

Assim sendo, a repartição de competências entre governo central e 

governos subnacionais deve ser realizada pela Constituição federal, de modo a 

estabelecer competências próprias e exclusivas, dotando os entes de poderes 

equivalentes (DALLARI, 1986). 
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Carrazza (2003) identifica seis características principais na repartição de 

competências. A privatividade ou exclusividade é demonstrada quando da outorga 

de competência pela Constituição a determinado ente, restando aos demais a 

impossibilidade de exercer a mesma competência. A indelegabilidade e a 

irrenunciabilidade se justificam pelo caráter público constitucional das competências, 

ou seja, por serem elas de tal importância para o interesse público que seria 

impensável a possibilidade de renúncia ou delegação a outro ente que não o 

previamente estabelecido pelo instrumento normativo maior e soberano. A 

competência é ainda incaducável, posto que a função legislativa, por seu relevante 

papel para a concretização do bem comum, não pode ter prazo para ser exercida. A 

inalterabilidade da competência consiste na impossibilidade de sua prorrogação por 

outro meio legal que não seja a emenda constitucional. 

Explica José Afonso da Silva (2003) que a repartição de competências é 

imprescindível para que os entes federativos possam exercer e desenvolver sua 

atividade normativa, ou seja, é pressuposto da autonomia dos mesmos. 

Conseqüentemente, tem-se que a forma de repartição de competências varia de 

Federação para Federação, de acordo o grau de descentralização. 

Via de regra, a repartição de competências segue o princípio do interesse, 

segundo o qual ao governo central cabem predominantemente as matérias de 

interesse nacional, enquanto aos governos subnacionais competem as matérias de 

interesse regional. Nos Estados Federais em que os Municípios ou outra unidade 

federativa menor, os governos locais, também são dotados de autonomia, como no 

Brasil, estes recebem as competências de matérias de interesse local (SILVA, 

2003). 

Assim sendo, conclui-se que normalmente ao governo nacional são 

atribuídas competências em relação a matérias que afetam a comunidade em seu 

conjunto, como a defesa externa, as relações internacionais, questões de infra-

estrutura, o comércio interestadual e os transportes. As matérias referentes à 

integração deste conjunto e, em alguns casos, os problemas de desenvolvimento 

regional também são competências características do poder central, assim como as 

políticas macroeconômicas fundamentais (ASENSIO, 2000). 

Existem basicamente três técnicas de repartição de competências no 

federalismo. São elas a enumeração dos poderes do governo nacional e atribuição 

dos remanescentes aos governos subnacionais; a enumeração dos poderes dos 
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governos subnacionais e atribuição dos remanescentes ao poder central; e a 

enumeração exaustiva das competências das entidades federativas (SILVA, 2003).  

Entretanto, a dificuldade de determinação do âmbito dos interesses 

estatais, a evolução do federalismo e o aumento das funções do Estado 

contemporâneo têm levado ao surgimento de competências paralelas ou 

concorrentes ao lado das competências exclusivas e privativas, abrindo-se ainda a 

possibilidade de serem estas delegadas (SILVA, 2003; ASENSIO, 2000). 

 

3.3 Federalismo fiscal 

 

Segundo Tremonti e Vitaletti (1994), não pode haver federalismo político 

com centralismo fiscal, uma vez que o último eliminaria a autonomia decorrente do 

primeiro. Outrossim, é a autonomia financeira pressuposto das autonomias política e 

jurídica garantidas a cada ente membro de uma Federação (CARRAZZA, 2003). 

Diante de tais premissas, surge a teoria do federalismo fiscal, objetivando 

estudar as diversas formas de organização das relações fiscais entre os distintos 

níveis de governo, estes considerados como diferentes graus de descentralização. 

Assim, o federalismo fiscal tem se mostrado como uma opção ideal entre os 

extremos da máxima centralização e da máxima descentralização (ASENSIO, 2000). 

A teoria econômica do federalismo fiscal tradicional tem se preocupado 

principalmente em elaborar um conjunto de prescrições consistentes e gerais tanto 

para as despesas, como para a entrada de recursos nos entes federativos. Disto 

decorre a distribuição de competências tributárias e, ao mesmo tempo, de receitas 

tributárias (ASENSIO, 2000). 

Dallari (1986) analisa o mesmo fenômeno entendendo que a repartição de 

competências entre os entes deve ser seguida de uma equivalente distribuição de 

fontes de recursos financeiros, de modo que haja equilíbrio entre encargos e rendas 

de cada unidade federativa. Assim sendo, quando da criação do Estado Federal, foi 

reconhecida a competência para cobrar tributos tanto do governo nacional como dos 

governos subnacionais. 

Hugo de Brito Machado (2004) atribui a competência para tributar do 

Estado Federal à sua soberania, uma vez que este necessita de recursos para poder 

exercer suas funções. Assim sendo, o poder de tributar é uma parcela da soberania 

estatal, podendo a competência tributária ser definida como o poder tributário 
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juridicamente delimitado (CARRAZA, 2003; MACHADO, 2004). A teoria da soberania 

tributária, como foi estudado, preocupa-se com as limitações do poder tributário em 

âmbito internacional, nas relações com outros Estados. 

Em geral, os Estados Federais trazem em sua Carta Política um sistema 

de discriminação de rendas. Nele estão contidas a atribuição de competências pela 

Constituição a cada ente federativo e a distribuição de receitas tributárias, de forma 

que o produto da arrecadação de um tributo por um ente deve ser dividido entre 

todos (MACHADO, 2004). 

Tratando sobre a discriminação constitucional de receitas no âmbito do 

Estado brasileiro, Hugo de Brito Machado (2004) explica o equilíbrio de tal sistema. 

Se por um lado a atribuição de competências é determinante da descentralização 

política, por outro colabora com as desigualdades regionais, tendo em vista a baixa 

capacidade de arrecadação dos Estados mais pobres. Em contraposição, a 

distribuição de receitas vem balancear o sistema de arrecadação, impondo a 

distribuição hierárquica do produto angariado. 

Uma vez que o governo nacional retém as mais importantes fontes 

impositivas e aos demais entes federativos cabe apenas a tributação sobre bases 

imponíveis reduzidas geograficamente, o que tem sido observado no sistema 

federativo é um desequilíbrio entre arrecadação e despesas (ASENSIO, 2000), 

ocasionando um panorama geral de dependência financeira das unidades 

federativas menores para com o Estado federal. 

O alcance e a dimensão da descentralização estatal podem ser 

verificados na distribuição de recursos e despesas dos governos nacional e 

subnacional.  

Em geral, o que ocorre no federalismo fiscal é uma centralização dos 

recursos nas mãos do governo nacional e uma descentralização das despesas, 

sendo estas proporcionalmente maiores para os governos subnacionais. Tal fato 

pode ser explicado, visto que os governos centrais tendem a concentrar uma 

porcentagem maior de recursos do que os governos subnacionais, uma vez que aos 

primeiros cabem as fontes impositivas de base mais larga. 

Assim sendo, é compreensível que os Estados e Municípios imponham 

diversos obstáculos a mudanças no status quo que impliquem o crescimento da 

dependência econômica, de modo que uma reforma tributária, principalmente no 

Brasil, mostra-se praticamente inviável. 
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A quantidade de despesas de determinado Estado Federal decorre 

diretamente da atribuição de competências entre os seus entes federativos, 

restando, portanto, aos Estados e Municípios geralmente um maior gasto do que 

arrecadação (ASENSIO, 2000).  

Naturalmente que existem algumas exceções a essa diferença entre 

ingressos e egressos, como o Canadá, o qual é dotado praticamente de uma total 

descentralização econômica, como pode ser observado na tabela comparativa a 

baixo: 

 

TABELA - 1. Distribuição de recursos e despesas (% sobre o total) 

 Nível de Governo 

PAÍSES Conceito Central Subnacional 

Argentina 
Recursos 75,0 25,0 

Despesas 57,1 42,9 

Brasil 
Recursos 71,1 28,9 

Despesas 62,0 38,0 

Canadá 
Recursos 48,2 51,8 

Despesas 41,9 58,1 

Notas: O período avaliado foi: Argentina – 1994; Brasil – 1992; Canadá - 1991 

Fonte: ASENSIO, M. A. (2000). 

 

É nesse contexto que a teoria do federalismo fiscal propõe que este 

desequilíbrio deva ser mitigado com uma coordenação das receitas ingressas, 

abrangendo esta coordenação a concorrência de fontes tributárias, as 

transferências, subvenções, participação de impostos, cotas complementares e 

créditos fiscais, entre outras, firmando-se a relevância da participação de impostos 

ou do compartilhamento de receitas entre governo central e governos subnacionais 

(ASENSIO, 2000). 

A repartição das receitas tributárias se dá nos moldes previstos nas 

Constituições federais. Para Carrazza (2003), o direito subjetivo à participação no 

produto arrecadado nasce a partir da ocorrência do fato oponível do shared tax 

anteriormente criado. O modelo de participação de impostos brasileiro será 

analisado mais adiante. 

Nakayama e Ribeiro (2003) enumeram as vantagens e as desvantagens 

do federalismo fiscal para os Estados Federais. Entre as primeiras ressaltam-se a 



 32 

racionalidade das decisões relativas às despesas, tendo em vista a proximidade 

entre autoridade e comunidade; um menor custo administrativo; e uma melhor oferta 

de serviços públicos. Como desvantagens apresentam-se a descentralização do 

sistema arrecadatório; uma forte tendência a agravar as diferenças regionais; a 

guerra fiscal; e as limitações ao uso extrafiscal dos tributos. 

Assim sendo, conclui-se que a repartição de competências e receitas 

tributárias entre as unidades federativas assegura a autonomia política que lhes é 

peculiar, consistindo tal sistema na base econômica do Estado Federal, podendo 

ocasionar, entretanto, sérias distorções em nível nacional. Isto acarreta problemas 

para as relações internacionais do bloco. 

 

3.4 O federalismo nos países do MERCOSUL 

 

Devidamente explicados os principais conceitos e teorias que informam 

as formas de Estado, passa-se a uma breve análise das formas de Estado nos 

quatro Estados-membros do MERCOSUL. 

A Argentina é Estado Federal, uma vez que sua Constituição utiliza-se 

sempre da expressão Gobierno federal para representar o governo nacional em 

oposição ao subnacional, as Províncias. A cidade de Buenos Aires é equiparada a 

estas últimas.  

O federalismo fiscal argentino é evidenciado no artigo 75, item 2 da Carta 

Política. Segundo este,  

[...] a distribuição entre a Nação, as províncias e a cidade de Buenos Aires e 
entre estas será efetuada em relação direta com as competências, serviços 
e funções de cada uma delas, contemplando critérios objetivos de 
repartição; será eqüitativa, solidária e dará prioridade ao alcance de um 
grau equivalente de desenvolvimento, qualidade de vida e igualdade de 

oportunidades em todo o território nacional. [...]. 

A discriminação de rendas é realizada do mesmo modo que no Brasil, 

atendendo às regras gerais do federalismo fiscal anteriormente explicitadas, como 

por exemplo, a outorga ao governo central predominantemente de matérias de 

interesse nacional, enquanto aos governos subnacionais de matérias de interesse 

regional. A distribuição de receitas é efetuada de acordo com as disposições legais 

referentes a cada tributo. 

O Paraguai é Estado Unitário descentralizado por expressa disposição 

constitucional, nos termos de seu artigo 1º: A República do Paraguai é para sempre 
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livre e independente. Constitui-se em Estado social de direito, unitário, indivisível e 

descentralizado na forma em que estabelecem esta Constituição e as leis. [...] 

No entanto, o artigo 156 da Carta Política determina a divisão do território 

nacional em Departamentos, Municípios e Distritos, os quais gozam de autonomia 

política, administrativa e normativa para a gestão de seus interesses, inclusive a 

arrecadação e distribuição de seus recursos.  

A autonomia municipal é ainda ressaltada, sendo novamente mencionada 

no artigo 166 da Constituição e tem sua percepção de recursos garantida pela 

disposição do artigo 169 do mesmo instrumento constitucional: Nenhuma instituição 

do Estado, ente autônomo, autárquico ou descentralizado poderá apropriar-se de 

ingressos ou rendas das municipalidades. Contudo, apenas detêm representação no 

Poder Legislativo, o Estado federal e os Departamentos. 

Do exposto, conclui-se que o Estado paraguaio é unitário, posto que 

assim o é definido por sua Constituição, mas é descentralizado, uma vez que os 

Departamentos possuem as características básicas dos entes federativos, quais 

sejam, a participação e um esboço de autonomia político-financeira. Não há 

elementos que garantam a divisão territorial do poder; mantenham a 

descentralização ou que preservem intacto o pacto federativo.  

O Uruguai adotou a forma democrática republicana unitária de Estado, 

visto ser a República Oriental do Uruguai a associação política de todos os 

habitantes compreendidos dentro de seu território, por força do artigo 1º da 

Constituição. Esta prevê ainda a existência de órgãos do próprio Estado, como os 

Governos Departamentais, os Entes Autônomos e os Serviços Descentralizados. 

Os Governos Departamentais são exercidos por Juntas Departamentais, 

contando com fontes de recursos decretados e administrados por eles. 

O Poder Legislativo é exercido por uma Assembléia Geral composta de 

representantes do povo, eleitos proporcionalmente por ideologias, devendo, entre 

estes, haver pelo menos um representante de cada Departamento, e por senadores 

eleitos pelo sistema de representação proporcional integral. 

Deste modo, apresenta-se o Uruguai como exemplo clássico de Estado 

Unitário, posto que possui uma unidade de poder atuando sobre o território, pessoas 

e bens. Além disso, suas ordens política, jurídica e administrativa encontram-se em 

plena unidade orgânica. Há uma fraca descentralização para os Governos 

Departamentais, não podendo estes, contudo, ser considerados unidades 
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autônomas. Restam-lhes apenas poderes decisórios sujeitos a autoridades 

instituídas, configurando-se, assim, sua dependência do Poder Central unitário. 

 

3.5 O caso brasileiro 

 

O federalismo brasileiro tem suas raízes no sistema de capitanias 

hereditárias implantado pelo governo português no Brasil por volta de 1530. O 

donatário de cada capitania era obrigado a colonizar sua parcela de terra, fundando 

vilas e protegendo-as de possíveis ataques externos. 

Dorigo e Vicentino (1997) explicam que, mesmo com a unificação da 

colônia com o Governo Geral, o sistema administrativo das capitanias hereditárias 

continuou em vigor. O governo português passou a submeter os poderes locais, 

transformando as capitanias particulares em capitanias da Coroa, sendo 

administradas por um governador nomeado pelo rei, com o objetivo de consolidar a 

Monarquia. Entretanto, os particulares, administradores das vilas, dos povoados e 

das cidades em terras da Coroa, passaram a reunir-se em Câmaras Municipais, 

tratando de questões políticas, administrativas, judiciárias, fiscais e militares de 

interesse local.  

Estes vereadores eleitos pelo povo eram denominados homens bons e 

tornaram-se os grandes latifundiários do período imperial brasileiro, devido à grande 

parcela de poder de que dispunham. Foram eles os responsáveis pela política do 

coronelismo que vigorou durante toda a República Velha, impondo a eleição de 

candidatos a eles coligados, tanto em âmbito regional como nacional, através do 

voto de cabresto. Deste modo, evidencia-se a grande dependência entre os níveis 

locais, regionais e nacionais de governo, compondo, assim, uma abominável 

máquina fraudulenta da administração, que ainda pode ser observada nos dias de 

hoje. 

Como explica Paulo Bonavides (1993), no Brasil, o poder municipal foi 

anterior ao poder do Estado e da Nação, uma vez que conferiu, através dos 

Senados e das Câmaras, legitimação ao constitucionalismo imperial, fundador das 

atuais instituições pátrias. 

Durante o Reino Unido Brasil - Portugal, as 16 capitanias existentes 

passaram a ser denominadas Províncias. A fase imperial brasileira se iniciou com 18 

Províncias, sendo criadas em 1853 as Províncias do Amazonas e do Paraná, 
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contando o Brasil com 20 Províncias quando da proclamação da República, 

transformando-as, conseqüentemente, em Estados-membros. É então que surgem 

os poderes dos Estados e da União como hoje são conhecidos (NAKAYAMA; 

RIBEIRO, 2003). 

A estrutura federal tríplice consolidou-se com o advento da inovadora 

Constituição Federal de 1988, incluindo os Municípios no rol dos entes federativos 

do Estado. A concessão de tal status ao Município é raridade entre os sistemas 

federativos no mundo. O Município, ao lado do Distrito Federal, vem compor uma 

terceira esfera de autonomia na estrutura federativa, tornando-lhe tridimensional 

(BONAVIDES, 2002). Dispõe a Lei Maior que a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

Entretanto, cumpre ressaltar a existência de opiniões no sentido de que a inserção 

dos Municípios na Carta Política não modificou a estrutura dúplice da Federação 

brasileira, possuindo tal inserção mais cunho puramente político, do que prático e 

em conformidade com a realidade. 

No Brasil, em decorrência da força dos poderes locais e regionais, o 

poder tributário é partilhado entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A 

competência tributária compreende a competência legislativa plena, de modo que se 

a Constituição outorga competência a um ente de determinado tributo, está 

conferindo-lhe tanto poderes para cobrá-lo, como para legislar sobre ele. 

A Constituição de 1988 foi promulgada no contexto de redemocratização 

do país e preocupou-se, portanto, em descentralizá-lo após o período de intensa 

centralização nos governos militares. Assim o fez, ampliando a competência 

tributária dos Estados-membros (REZENDE, 2004). 

O modo de repartição das rendas tributárias na Constituição vigente é a 

enumeração exaustiva das competências de cada entidade federativa, restando a 

competência residual dos impostos para a União, nos termos do artigo 154, inciso I 

da Lei Maior (SILVA, 2003). 

A distribuição de competências tributárias é efetuada pela própria 

Constituição, baseando-se na teoria do interesse. Os tributos de competência de 

cada ente federativo serão explicitados no capítulo seguinte deste estudo. 

A repartição de receitas na Constituição brasileira encontra-se 

disciplinada em seus artigos 157 a 162. Geralmente, o produto da arrecadação dos 

tributos da competência de cada unidade federativa lhe pertence. Porém, em alguns 
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casos, a Constituição determina a distribuição entre mais de um ente do produto da 

arrecadação de um tributo. 

Citar-se-ão aqui apenas alguns exemplos da distribuição de receitas para 

melhor ser demonstrado o nível de dependência dos entes federativos menores em 

relação à União. A preferência foi dada aos impostos sobre o consumo, haja vista 

serem eles o objeto do presente trabalho. 

Os Estados devem pagar aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do 

produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS). 

A União deve entregar 21,5% (vinte e um inteiros e cinco décimos por 

cento) da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) para o Fundo 

de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 22,5% (vinte e dois inteiros e 

cinco décimos por cento) da arrecadação do IPI ao Fundo de Participação dos 

Municípios; e 3% (três por cento) do produto do mesmo IPI para instituições 

financeiras de caráter regional das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, 

objetivando sua aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo destas 

regiões. 

À União cabe ainda o repasse de 10% (dez por cento) da arrecadação do 

IPI aos Estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados. Os Estados devem entregar aos 

respectivos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante recebido pelo 

repasse dos 10% (dez por cento) mencionados. 

A Constituição Federal de 1988 traz ainda dispositivo cautelar para 

assegurar o repasse das verbas oriundas da repartição de produtos tributários 

analisada. Reza o artigo 160:  

 

É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos 
recursos atribuídos nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 
impostos. 
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os 
Estados de condicionarem a entrega de recursos: 
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. 

Contudo, o condicionamento da distribuição das receitas previsto no 

parágrafo único do artigo supra colacionado significa debilitação do federalismo 



 37 

fiscal do país. Isto porque os Estados e Municípios já se configuram como grandes 

devedores da União e dos Estados, respectivamente, de modo que o 

condicionamento do repasse de verbas ao pagamento de seus créditos cria um 

círculo vicioso intransponível na situação atual (CARRAZZA, 2003). 

Tal fato anula ou, ao menos, compromete as autonomias política e 

jurídica dos Estados e Municípios, uma vez que aquelas se encontram estreitamente 

vinculadas e, portanto, limitadas à repartição de receitas. Por conseguinte, a 

dependência dos demais entes federativos do governo central tende a ser agravada, 

posto que a este último cabe a partilha das receitas tributárias mais expressivas 

(MACHADO, 2004). 

Ao mesmo tempo em que os Estados e Municípios são fortes 

politicamente, os mesmos encontram-se em estado profundo de dependência 

econômica do governo federal. Disto decorre a grande dificuldade de ser efetivada 

uma reforma tributária que unifique os impostos ao consumo, principal fonte de 

renda destes entes, em um único imposto ao valor agregado, sendo concretizada, 

assim, pelo menos uma parte da harmonização tributária necessária à consecução 

dos objetivos do MERCOSUL. 

Outro problema decorrente do federalismo fiscal tripartite brasileiro é a 

questão das isenções em matéria tributária. Conforme foi visto sobre a integração 

dos tratados internacionais no ordenamento jurídico, a Constituição Federal pátria 

prevê a competência exclusiva da União para celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos ainda a referendo do Congresso Nacional. 

Contudo, em seu artigo 151, inciso III, veda a Carta Política a instituição 

pela União de isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. Ou seja, teoricamente não poderiam ser celebrados tratados que 

criem isenções de tributos estaduais ou municipais. Por conseguinte, isto significaria 

uma inabilitação parcial da União para concretizar as políticas de harmonização 

tributária em âmbito de integrações regionais econômicas, o que é impensável em 

termos de MERCOSUL (DIALLO, 2001). 

Em matéria tributária, o artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN) 

determina a prevalência dos tratados sobre as legislações de qualquer dos entes. 

Tal disposição, entretanto, não impõe o primado dos tratados, sendo inócua, posto 

que foi criada em nível de lei ordinária, não devendo o artigo prevalecer sobre as 

demais normas infraconstitucionais como se lei complementar fosse (AMARO, 
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2005). Tal dispositivo, todavia, deve ser interpretado à luz dos princípios da 

Constituição de 1988, de modo que explicita ele apenas um princípio que sempre 

esteve presente implicitamente no sistema constitucional brasileiro (MARTINS, N. 

apud MARTINS, I. G. 2002). 

Ives Gandra Martins (2002), em posição contrária à exposta, não admite a 

concessão de isenções estaduais e municipais pelos tratados, haja vista ser ela 

explicitamente vedada pela Constituição Federal de 1988. Alerta que deveria ser 

alterada a forma de imposição ou de competência na Lei Maior para que tal fosse 

possível. Greco (2002) também salienta que os tratados não podem conceder tais 

isenções, mas podem prever que a competência dos Estados e Municípios não 

alcance determinada mercadoria ou situação.  

Vale recordar também a lição de Hugo de Brito Machado (2002) que 

admite a concessão de isenções estaduais e municipais por meio de tratado, haja 

vista serem os Estados-membros e Municípios pessoas jurídicas de Direito Público 

Interno, sendo representadas no plano externo pela União Federal, não se 

confundindo tais atos com os atos que a União pratica como pessoa jurídica de 

Direito Interno. 

A divergência na doutrina é grande. Pela possibilidade de concessão de 

isenções de tributos estaduais e municipais por tratados, têm-se as opiniões dos 

ilustres doutrinadores Harada (2002), Fernandes (2002) e Amaral (2002), além dos 

citados anteriormente e entre outros. Pela vedação de tal concessão apresentam-se 

os celebrados doutrinadores Bastos, Finkelstein e Pereira (2002); Cassone (2002); e 

Basso e Estrella (2002) Assim, verifica-se que a doutrina diverge quanto à 

possibilidade da concessão, mas a grande maioria dela entende ser tal possibilidade 

estritamente necessária para a consecução dos objetivos do bloco regional do 

MERCOSUL, propondo saídas alternativas para o impasse, como bem o faz o 

professor Marco Aurélio Greco (2002), supramencionado. 

Pelo princípio da proibição de isenções heterônomas, é vedado à União 

instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 

distinção ou preferência em relação a um determinado ente federativo em detrimento 

de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 

equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico do país. A vedação do artigo 151, 

inciso III surgiu para consolidar o princípio citado, mas percebe-se que a norma não 

é endereçada à União como órgão representante do Estado Federal brasileiro, mas 
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sim endereçada ao Chefe do Executivo Nacional, em nome da União, órgão 

representante do Estado federal pátrio internacionalmente (HARADA, 2002). 

Como as divergências sobre o assunto continuam existindo tanto na 

doutrina como na jurisprudência, o obstáculo à harmonização tributária ainda 

permanece. Fundamental ressaltar que, com a adoção de um imposto único ao 

consumo de competência federal, a harmonização estaria viabilizada neste campo, 

uma vez que as isenções poderiam ser concedidas pela União, detentora tanto da 

competência tributária do imposto quanto para celebrar tratados. 
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4. A TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO NOS PAÍSES DO MERCOSUL 

 

A harmonização tributária é processo fundamental para a consecução dos 

objetivos iniciais do Mercado Comum do Cone Sul. 

A vontade de união dos Estados em um bloco regional já implica uma 

convergência de idéias e objetivos entre os integrantes. Foram as semelhanças 

históricas, culturais e econômicas que impulsionaram Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai a iniciar um processo de integração regional que culminou com a assinatura 

do Tratado de Assunção em 1991. 

Outrossim, esta convergência se dá também no plano jurídico, posto que 

os ordenamentos dos quatro Estados-partes do MERCOSUL originaram-se das 

estruturas romano-germânicas e não do sistema consuetudinário anglo-saxão. 

As diferenças, entretanto, mostram-se ainda muito fortes, sendo 

decorrentes justamente da diversidade cultural dos povos latino-americanos. A visão 

nacionalista tradicional é um dos motivos pelo qual ainda há uma dificuldade de 

aceitação de uma harmonização entre os membros, mesmo que seja esta somente 

na área tributária. 

Outra importante razão pela qual existem dificuldades de ser conseguida 

a harmonização tributária é a existência de diferentes formas de Estado, conforme 

as estruturas já apresentadas neste estudo. O tipo de Estado e a existência ou não 

do federalismo são questões determinantes da forma a ser escolhida para um 

melhor resultado harmonizador. 

Cumpre salientar que as divergências tributárias podem ser encontradas 

em diversos campos do Direito Tributário e Fiscal, de modo que não comporta o 

presente trabalho a análise de todas estas diferenças evidenciadas entre os 

integrantes do MERCOSUL. 

Os autores que tratam do assunto costumam ater-se às distorções 

evidenciadas quanto ao preço de transferência, à tributação sobre a renda e à 

tributação sobre o consumo. Estes são os pontos mais problemáticos e diretamente 

ligados ao estágio integracional em que se encontra o bloco econômico mercosulino 

e devem, portanto, ser harmonizados prioritariamente. 

Preço de transferência é aquele aplicado pelas empresas nas transações 

(notadamente internacionais) com partes relacionadas (AMARAL, 1998, p. 25). O 

controle dos preços de transferências é o principal problema enfrentado atualmente 
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pelos governos, visando à manutenção do preço aplicado usualmente no mercado, 

preservando, assim, a livre concorrência internacional.  

A tributação sobre a renda apresenta como principal problema a dupla 

tributação em âmbito internacional e não encontra-se relacionada com o federalismo 

fiscal, uma vez que, em todos os Estados-partes do MERCOSUL, o imposto sobre a 

renda é de competência federal. 

Tendo em vista as finalidades deste estudo, será analisada aqui apenas a 

tributação sobre o consumo em cada país integrante do bloco. Sobre esta tributação 

recaem diretamente os princípios do federalismo fiscal anteriormente expostos e, por 

isso, têm-se apresentado grandes dificuldades para a harmonização neste assunto. 

Para uma melhor compreensão dos impostos sobre o consumo, mister 

serem apresentados alguns conceitos básicos deste tipo de tributação. 

Os tributos sobre o consumo são classificados pela doutrina como tributos 

indiretos, tendo em vista serem atingidos pelo fenômeno da repercussão tributária. 

Isto significa dizer que é lícita a transferência do pagamento destes impostos a 

terceiro não contribuinte, embora não esteja tal fato previsto legalmente. 

Os tributos incidentes sobre as relações comerciais podem ser divididos 

em tributos gerais e tributos específicos ao consumo. Os tributos específicos 

caracterizam-se por seu caráter extrafiscal. Requer-se que incidam sobre bens de 

largo consumo e que estes bens tenham procura pouco elástica e sejam ainda 

supérfluos. Isto significa dizer que, sendo aumentado seu preço, seu consumo não 

diminuirá (FERNANDES, 2001). A tributação ocorre para reduzir ou ampliar o 

consumo de tais bens, de acordo com políticas governamentais. 

Os tributos gerais ao consumo têm finalidade predominantemente fiscal. 

São eles os demais tributos que incidem sobre as relações comerciais, que não os 

impostos específicos, que, como visto, devem ter um regime especial em face de 

sua não essencialidade. 

Outros conceitos importantes são os de impostos monofásicos e 

plurifásicos. Como se sabe, a operação comercial é constituída de várias fases 

interligadas, formando uma cadeia. As políticas fiscal e tributária podem optar por 

tributar apenas uma fase da cadeia de consumo ou todas as fases da mesma. 

O imposto monofásico é aquele que incide sobre apenas uma etapa do 

processo consumeirista, de modo que, geralmente, é tributado ou o produtor ou o 

consumidor final. 
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Já no imposto plurifásico, são tributadas todas as etapas da cadeia de 

consumo, podendo ocorrer a cumulação de tributos, ou efeito cascata. Este ocorre 

quando a tributação de determinada etapa tem como base impositiva o valor do bem 

adicionado ao tributo já pago na etapa imediatamente anterior. Tal fenômeno 

ocorrerá em todas as etapas do consumo, restando infinitamente maior o valor 

agregado ao valor inicial do produto. 

Devidamente propostas tais considerações iniciais sobre a tributação ao 

consumo, passa-se a uma análise mais aprofundada deste tipo de imposição em 

cada país integrante do MERCOSUL. 

 

4.1 Os sistemas de imposição 

 

Para explicar o sistema de tributação do consumo em qualquer 

ordenamento jurídico, é necessário, primeiramente, diferenciar os sistemas de 

imposição destes tributos. O sistema de imposição caracteriza-se pela etapa da 

cadeia de consumo sobre a qual incide o tributo, determinando assim o lugar em que 

este pode ser cobrado. 

O princípio da origem estipula que o local da produção do bem ou serviço 

é o competente para cobrar os tributos sobre o consumo. Ou seja, a hipótese de 

incidência do tributo encontra-se na origem da cadeia de consumo. Com relação ao 

comércio exterior, o regime da origem determina a tributação das exportações, 

restando isentas as importações (FERNANDES, 2001). 

Pelo regime do destino, é devido o imposto ao final da cadeia 

consumeirista, ou seja, pode ser ele cobrado apenas no lugar do consumo final do 

bem ou serviço. Obviamente, de maneira contrária ao princípio da origem, determina 

o princípio do destino a tributação das importações e a isenção das exportações 

(FERNANDES, 2001). 

Nota-se de imediato que os impostos monofásicos cobrados por ambos 

os sistemas não apresentam maiores dificuldades para o comércio exterior, posto 

que serão cobrados em apenas uma fase da cadeia, ora na etapa de produção, ora 

na de consumo final. Competirá o imposto, portanto, ao Estado em que ocorrer a 

fase tributada pelo sistema escolhido. 

Já os impostos plurifásicos nas relações comerciais internacionais 

demandam uma análise mais profunda. Isto porque o imposto plurifásico é devido 
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em todas as fases da cadeia, mesmo que não cobrado, devendo ser repartidas as 

receitas oriundas de tal imposição entre Estado exportador e importador. 

Ocorre que, com a adoção do princípio da origem, as mercadorias saem 

tributadas do país exportador e entram isentas no país importador. Isto significa 

dizer que a operacionalização da distribuição das receitas pode ser efetuada já no 

país exportador. 

Adotado o princípio do destino, as importações serão tributadas, sendo 

necessário um ajuste fiscal na fronteira, de modo a distribuir as receitas entre os 

Estados importador e exportador. Isto implica a manutenção de fronteiras tributárias 

mesmo entre países parceiros comerciais, como é o caso dos integrantes de um 

bloco econômico. 

É observada uma influência direta dos sistemas de imposição sobre o 

exercício comercial externo dos Estados. Do exposto, depreende-se que os 

sistemas financeiros dos Estados-partes do bloco apresentam-se integrados, 

quando da adoção do regime da origem por não serem necessárias fronteiras 

aduaneiras, e apresentam-se estanques, quando da adoção do regime do destino 

(FERNANDES, 2001). 

Desnecessário lembrar que a adoção de regimes diferentes para 

parceiros comercias, principalmente se membros de um mesmo bloco econômico, 

trazem inúmeros entraves às exportações e importações, de modo que a 

harmonização dos sistemas entre os Estados-partes do bloco é fundamental para o 

seu bom funcionamento. Esta é, sem dúvida, a primeira fase a ser observada no 

processo de harmonização tributária, como será visto a frente. 

Importante aqui ressaltar o exemplo da União Européia que adota na 

tributação do consumo entre os membros o princípio da tributação no destino. 

Entretanto, como ressalta Fernandes (2001), tal entendimento encontra-se em 

mutação na doutrina e na prática, quanto mais se avança no processo integrativo 

europeu. 

 

4.2 O Imposto sobre o Valor Agregado 

 

Antes de iniciar o estudo sobre a estrutura impositiva de cada Estado-

parte do MERCOSUL, importante tecer algumas considerações sobre o método de 

tributação adotado por todos os membros do bloco em seus ordenamentos: a 
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imposição sobre o valor agregado.  

A origem da imposição ao valor agregado remonta ao Egito Antigo, 

aproximadamente ao ano de 3300 a.C., quando qualquer mercadoria em trânsito 

entre o local de produção e o de consumo estava sujeita a uma imposição fiscal. 

Deste modo, apresentou-se o imposto ao valor agregado (IVA) originalmente como 

um imposto para tributar a circulação econômica de bens, tanto em relação a 

mercadorias como a serviços (NAKAYAMA; VIEIRA, 2001). 

Por outro lado, também pode-se concluir como Diallo (2001) que o IVA, tal 

como hoje existe, originou-se de uma evolução e aperfeiçoamento dos impostos 

cumulativos, a fim de que o efeito cascata da tributação sobre o consumo fosse 

atenuado. 

A aparente contradição entre as afirmações dos autores acima pode ser 

explicada pelos diferentes pontos de vista adotados em suas conclusões. Na 

realidade, a imposição fiscal sobre o consumo presente na antiga civilização egípcia 

é a origem dos tributos sobre o consumo, tendo surgido o IVA, com suas 

características atuais, para unificar tais impostos apenas em 1952 na França, com a 

denominação Taxe Sur La Valeur Ajoutée (TVA). 

Sob a ótica de seu fato gerador, o IVA pode ser conceituado como o 

tributo incidente sobre o consumo de bens ou serviços, proporcional ao preço final 

pelo qual são adquiridos. Deste modo, ele tributa o quantum acrescido ao valor de 

aquisição, isto é, tributa o valor agregado a cada etapa do consumo (FERNANDES, 

1999). 

O IVA consta atualmente do sistema tributário de inúmeros países, 

variando conforme as características políticas, econômicas, sociais e culturais de 

cada Estado adotante. Conseqüentemente apresenta-se o IVA de diferentes formas, 

dependendo do sistema tributário a que pertença. 

Fernandes (2001) propõe a classificação do Imposto sobre o Valor 

Adicionado de acordo com a amplitude de sua base de incidência. Tal classificação 

é fundamental para a mostrar as diferenças nos sistemas de imposição dos Estados 

signatários do Tratado de Assunção. 

O IVA tipo produto incide sobre o valor agregado tanto dos bens de 

consumo quanto dos bens capitais, sem que haja dedução das amortizações. Sua 

base de cálculo é, portanto, o produto bruto. O IVA tipo rendimento tributa o valor 

agregado dos bens de consumo e atinge apenas o valor acrescido líquido dos bens 
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capitais. Sua base de incidência é o produto líquido. Por fim, o IVA tipo consumo 

incide apenas sobre os bens de consumo, restando isentos os bens de capitais. Sua 

base de incidência é o próprio consumo (BASTO, 1991 apud FERNANDES, 2001). 

As diferenças entre estes tipos de imposto sobre o consumo evidenciar-se-ão 

quando do estudo específico dos IVA adotados por cada legislação. 

Ressalte-se que, a partir deste ponto do trabalho, a sigla IVA será 

utilizada para caracterizar o Imposto sobre o Valor Agregado propriamente dito, qual 

seja, aquele vigente nos países da União Européia, na Argentina, Paraguai e 

Uruguai, diferindo, assim, da tributação ao valor agregado existente no Brasil, que se 

apresenta em três níveis distintos. 

Importante ainda explicar que a forma aqui estudada será a forma 

clássica de IVA. Deve-se levar em consideração para fins de análise mais 

aprofundada que as características do IVA variam de país para país em que é 

adotado, adequando-se às demais estruturas impositivas coexistentes. 

De um modo bem simplificado, pode ser o IVA apurado de duas 

maneiras: sobre o montante adicionado ou no sistema imposto contra imposto. O 

primeiro método impõe que a base de cálculo do imposto seja o valor adicionado ao 

preço original de transação (FERNANDES, 2001). Assim, se um intermediário 

adquire uma mercadoria por $100 e a vende por $120, o IVA devido será calculado 

sobre a diferença entre os valores, ou seja, sobre $20. Já pelo método do imposto 

contra imposto, cada etapa da cadeia de consumo gera um crédito que é liquidado 

na etapa imediatamente posterior. 

Considerando sua finalidade de evitar os efeitos cumulativos da 

tributação, o IVA tem como principal peculiaridade o sistema de crédito de imposto a 

montante. Por este sistema, o comprador dos bens, ou consumidor de serviços, 

deve suportar o IVA quando da compra, sendo, entretanto, a ele permitida a 

dedução desse imposto pago ao IVA que incide sobre suas vendas de bens ou 

prestações de serviços (DIALLO, 2001). 

Para ser calculado o valor de IVA devido em cada etapa do processo 

produtivo, observam-se dois métodos distintos: direto e indireto (DIALLO, 2001). 

Pelo método direto, o valor agregado ao produto ou serviço em determinada etapa é 

previamente definido pelo sujeito, incidindo o imposto diretamente sobre este valor e 

não sobre as vendas. Já no método indireto, a taxa do imposto não é aplicada ao 

valor agregado, mas decorre de uma subtração ao valor das vendas do valor das 
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aquisições de mercadorias ou serviços. Deste modo, acaba por ser taxado 

indiretamente o valor acrescido ao bem ou serviço. 

Rosembuj (1987) melhor explica o método indireto subtrativo aduzindo 

que, de maneira geral, numa etapa intermediária do processo produtivo, o que cabe 

ao Tesouro nada mais é do que a diferença entre o total de IVA que o sujeito 

passivo deve pelos bens vendidos ou serviços prestados e o total de IVA que gravou 

os bens e serviços adquiridos durante o mesmo período. Esta é a denominada 

dedução global IVA de IVA (ROSEMBUJ, 1987). 

O método indireto subtrativo também é conhecido como método de 

crédito de imposto ou método de faturas. Diallo (2001) ainda lembra que tal método 

é o único capaz de cumprir a função de imposto de consumo, transferindo os 

encargos para o consumidor final. 

A cadeia de produção e distribuição de mercadorias e serviços sobre a 

qual incide o IVA possui diversas operações. Contudo, para fins de determinação da 

receita fiscal global, a única alíquota verdadeira do IVA é a que incide sobre a última 

dessas transações, isto é, quando o contribuinte é o consumidor final do bem ou 

serviço, que não tem o direito à dedução. 

Assim, conclui-se que existe um efeito de recuperação na aplicação do 

imposto em estudo ao longo da cadeia produtiva. Para Diallo (2001), as transações 

intermediárias são imateriais, uma vez que a receita recolhida pelo Fisco nestas 

operações é por este perdida posteriormente, no momento da dedução. 

Deste modo, por força do efeito de recuperação do IVA, tem-se que este 

cumpre exemplarmente sua função, impedindo o efeito cascata ou a acumulação de 

impostos, transferindo a carga fiscal sobre a produção e o consumo ao consumidor 

final, através do sistema de deduções intermediárias. 

Outra característica marcante do IVA é a sua neutralidade. Em 

conseqüência de seu método de crédito de imposto, o IVA não proporciona 

distorções na organização da produção, exercendo a mesma pressão sobre 

diferentes bens, independentemente da extensão dos processos produtivos. No 

entanto, tal neutralidade é quebrada quando ocorre determinado tipo de isenção do 

imposto em uma das etapas do processo.  

Existem dois tipos de isenção, a isenção total e a simples. Quando ocorre 

a isenção total do pagamento do IVA em uma das etapas da produção, o operador 

isento não paga o imposto sobre as vendas e continua podendo deduzir o imposto 
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que pagou na compra. Deste modo, o IVA que deixou de ser pago é devido na etapa 

sucessiva, não restando interrompida, assim, cadeia produtiva.  

Já a isenção simples consiste na não obrigatoriedade de pagamento do 

IVA sobre as vendas de determinado operador. Entretanto, o IVA sobre suas 

compras permanece intacto, sendo, pois, ele obrigado a pagá-lo. Deste modo, o 

operador isento é tido como consumidor final, não fazendo jus à dedução. 

Como bem observa Diallo (2001), a isenção simples em etapas 

intermediárias pode ocasionar a indesejável acumulação de impostos, uma vez que 

o IVA deverá ser suportado pelo operador intermediário, restando este obrigado a 

realizar suas vendas a preço mais alto. Assim sendo, passa a isenção simples a 

caracterizar uma verdadeira penalização para o sujeito passivo isento. 

O mesmo não ocorre quando a isenção simples se dá no último estágio 

da cadeia produtiva. Quando o vendedor final é isento do pagamento do IVA, este 

não tem o direito à dedução do imposto pago em sua compra. Deste modo, não é 

anulado o conteúdo fiscal do bem, encontrando-se os impostos pagos nas demais 

etapas anteriores ocultos no preço final do produto. 

Pode-se verificar ainda no IVA uma vantagem sobre os demais impostos 

sobre o consumo. Ele reduz os índices de evasão fiscal, uma vez que os sujeitos 

passivos têm interesse em requerer a fatura de sua compra, da qual consta o 

imposto a montante. A comprovação do valor do IVA pago na compra é o único 

modo de obter o direito à dedução em suas vendas (DIALLO, 2001).  

De maneira geral, pode-se afirmar que o IVA grava a produção de bens 

de consumo, a prestação de serviços e as importações destinadas ao consumo no 

interior do próprio Estado, isentando, deste modo, as exportações definitivas. Por 

este sistema, tem-se que os bens e serviços só podem ser tributados no Estado 

onde são definitivamente consumidos. Outrossim, o imposto é transparente, 

impondo idêntica carga fiscal aos bens importados e aos nacionais, atendendo ao 

princípio da não-discriminação. O sistema do IVA impede, desta forma, distorções 

ou discriminações à livre circulação de bens, mercadorias e serviços no âmbito das 

relações entre países parceiros comerciais (ROSEMBUJ, 1987). Do mesmo modo 

comprova-se que o IVA, em sua forma clássica, inclina a decisão pelo sistema 

impositivo, como sendo o regime de origem. 

Vale ressaltar ainda que nos IVA argentino, paraguaio e uruguaio, é 

excluído da base de cálculo do imposto o tributo que a própria operação gera. Isto 
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não ocorre no Brasil com o ICMS e nem com o IPI, cujo montante integra a própria 

base de cálculo do imposto. 

Não obstante as inúmeras vantagens enumeradas de aplicação do IVA 

nas relações comerciais entre Estados parceiros, problemas existem quando não há 

uma coordenação fiscal entre os mesmos. Tendo em vista as diferenças de 

estruturas, de bases de incidência e de alíquotas dos impostos dos Estados, ocorre 

muitas vezes a justaposição de sistemas, podendo resultar em desastrosas 

conseqüências tanto quanto à eqüidade, quanto à eficiência na aplicação do IVA nas 

relações comerciais internacionais (DIALLO, 2001). 

Características como a não-cumulatividade, a neutralidade, o efeito de 

recuperação e a redução dos índices de evasões fiscais conferem ao instituto um 

caráter harmonizador, também evidenciado no fato de poder ser ele legitimamente 

deduzido nas exportações. Daí a grande importância da tributação sobre o valor 

agregado para países em processo de integração. 

Argentina, Paraguai e Uruguai adotam internamente o IVA tipo consumo, 

enquanto o Brasil optou pela tributação do valor acrescido tipo produto, ou seja, não 

há uma forma única de tributação das relações de consumo. Esta depende do 

produto a ser comercializado. A imposição ao valor agregado brasileira é de 

competência das três esferas de governo, principalmente, em razão de suas raízes 

históricas, e do federalismo fiscal. 

 

4.3 O sistema tributário argentino 

 

A Constituição argentina não possui um capítulo destinado 

especificamente à tributação, ao contrário do que faz a Constituição Brasileira de 

1988. Genericamente a Constituição argentina enuncia os princípios tributários no 

bojo de alguns de seus artigos. 

Assim, vale salientar dentre outros, os princípios tributários da 

proporcionalidade, progressividade, não confiscatoriedade ou razoabilidade do 

tributo, igualdade jurídica e isonomia tributária (FERNANDES, 2001). 

Além dos princípios básicos sobre a tributação, na Argentina, a 

Constituição do país determina as competências tributárias de cada ente federativo. 

Deste modo, os principais impostos diretos cabem às províncias, 

ressalvada a competência do Estado federal quando a defesa, a segurança comum 



 49 

e o bem geral do Estado assim o exijam. Os impostos indiretos são os aduaneiros, 

da competência do Estado federal e os impostos sobre o consumo são exigíveis 

concorrentemente pelas províncias e pela Federação. 

Somente para fins ilustrativos, citam-se aqui os principais tributos do país. 

Note-se que praticamente todos os tributos a seguir elencados possuem 

correspondentes na legislação tributária brasileira. 

Os tributos mais importantes que competem ao Estado federal são o 

impuesto a las ganacias, impuesto al valor agregado, impuesto sobre consumo 

específico, impuestos sobre las importaciónes e exportaciónes, impuesto sobre los 

combustibles liquidos y el gas natural, impuesto sobre los activos e impuesto sobre 

los bienes. 

Às províncias competem o impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto 

inmobiliario, e o impuesto de sellos. 

Os municípios receberam a competência para cobrar taxas de serviços 

municipais e de licença e ainda o impuesto sobre inmuebles, entre outros menores. 

Uma vez que o presente trabalho focaliza apenas os tributos sobre o 

consumo, serão analisados aqui os mais importantes impostos argentinos sobre o 

consumo: o Imposto ao Valor Agregado (IVA) e o Imposto sobre o Consumo 

Específico. 

A estrutura do imposto sobre o valor agregado é semelhante nos sistemas 

tributários da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Assim sendo, serão evidenciadas 

nos itens relativos a cada um destes Estados apenas as particularidades que estes 

apresentam com relação ao IVA em sua modalidade clássica, já apresentada. 

O Imposto sobre o Valor Agregado argentino é cobrado pelo Estado 

federal. É imposto real, posto que não leva em consideração as características 

pessoais do sujeito passivo. Tem ele como fatos geradores a venda de coisas 

móveis, as obras; locações e serviços, expressamente previstos em lei, realizados 

em território nacional; e as importações. 

Villegas (1980 apud FERNANDES, 2001) ressalta que a legislação 

argentina adota a interpretação econômica de seus tributos. Sob esse ponto de 

vista, o que importa ao Fisco é o objetivo precipuamente econômico da transação ou 

negociação, relegando-se a segundo plano a forma jurídica do ato. Veda-se, assim, 

a elisão fiscal, prática lícita no Brasil, que é decorrência da possibilidade de 

planejamento tributário pelo contribuinte. 



 50 

A não-cumulatividade do IVA argentino traduz-se na opção do país pelo 

regime de créditos e débitos fiscais. Por este sistema, o intermediário entre produtor 

e consumidor final compra produto por seu valor de mercado mais determinado 

montante de IVA, o qual consistirá em seu crédito. Ao vender a mercadoria, 

acrescenta, ao valor de revenda, o montante devido pelo IVA nesta nova fase. Neste 

momento ocorrerá a amortização do crédito, devendo o intermediário pagar ao Fisco 

apenas a diferença entre o valor do IVA da segunda operação e o da primeira 

(FERNANDES, 2001). 

Conclui-se, por conseguinte, que o IVA no Estado argentino é do tipo 

consumo, visto que onera apenas as transações em cada etapa da cadeia produtiva. 

Há uma isenção do valor acrescentado dos bens capitais (DIALLO, 2001). 

Além disso, as exportações são isentas do pagamento do imposto, tendo 

em vista o regime de origem adotado, mas com a possibilidade de o exportador 

poder reaver, junto ao Fisco, seu crédito do imposto obtido na etapa anterior. 

O imposto sobre o consumo específico incide sobre a fabricação de 

produtos como o tabaco, as bebidas alcoólicas, perfumes, entre outros, objetivando 

gravar produtos supérfluos. Este imposto é cumulativo e devido pelo produtor ou 

pelo importador, tendo como função primordial a extrafiscal. 

 

4.4 O sistema tributário uruguaio 

 

Embora esteja o Estado do Uruguai organizado não em forma de 

Federação, mas sim de um Estado unitário subdividido em Departamentos e 

Municípios, como já explicado, seu sistema tributário comporta uma repartição de 

competências entre o Estado federal, os Departamentos e os Municípios. 

A Constituição da República Oriental do Uruguai também não prevê 

especificamente as regras de tributação, sendo nela apenas listadas as fontes de 

recursos dos Governos Departamentais, dentre estes alguns impostos e taxas. Note-

se que a competência neste caso não é total, uma vez que não podem os 

Departamentos legislarem sobre a tributação a eles conferida. Toda a atividade 

legislativa referida a tais impostos departamentais é realizada pelo Poder Legislativo 

nacional, que não é composto por representantes de cada Departamento, 

obrigatoriamente. 

De acordo com Fernandes (2001), o sistema tributário uruguaio é bem 
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mais simples que os dos demais integrantes do MERCOSUL e pressupõe a 

existência de apenas 3 impostos, o imposto societário, o imposto sobre o valor 

agregado (IVA) e o imposto sobre capitais. 

O IVA uruguaio é um imposto geral sobre o consumo. É também de 

competência do Estado federal e tem por fato gerador a circulação de bens, a 

prestação de serviços e a importação. Fernandes (2001) ressalta que a isenção com 

relação às exportações não é geral, sendo restrita a algumas mercadorias e 

serviços, embora seja conservada ainda a possibilidade de cobrança do crédito do 

imposto ao Fisco. 

No mais, o IVA uruguaio possui basicamente as mesmas características 

do IVA argentino, sendo, do mesmo modo, tipo consumo. O sistema de créditos e 

débitos também é adotado para evitar a cumulatividade de impostos. 

Diferenciando-se pouco do IVA, apresenta o sistema tributário uruguaio 

um imposto específico ao consumo, que tributa os bens supérfluos, para fins de 

regulação da economia. Este imposto é monofásico e devido na primeira etapa do 

processo produtivo pelo regime da tributação na origem, adotado pelo Estado 

uruguaio. 

 

4.5 O sistema tributário paraguaio 

 

As regras tributárias da República do Paraguai não se encontram 

sistematicamente estruturadas no ordenamento jurídico, trazendo sua Constituição 

apenas as mais importantes considerações a serem observadas em matéria 

tributária. 

Em artigos aleatórios traz a Lei Maior paraguaia dispositivos sobre as 

relações tributárias. Os princípios que devem orientá-las são os princípios da 

legalidade, da razoabilidade, da igualdade tributária, da vedação ao confisco, da 

liberdade de concorrência e da livre circulação de produtos. Dispõe ainda a Carta 

que só a lei determinará a matéria imponível, os sujeitos obrigados e as demais 

características do sistema tributário. Os tributos devem atender à capacidade 

contributiva dos habitantes e às condições gerais da economia do país. 

A principal disposição em matéria tributária na Constituição paraguaia é a 

de seu artigo 83 que determina a desoneração de objetos de caráter cultural e 

educacional, autorizando a lei a outorgar isenções. 
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Citam-se aqui alguns dos tributos observados no sistema paraguaio, 

como o impuesto a la renta, para as pessoas jurídicas, o impuesto unificado, para as 

pessoas físicas, o impuesto al valor agregado, o impuesto selectivo al consumo, as 

tasas aduaneras, o impuesto a los actos e documentos e o impuesto inmobiliario. 

Importante ressaltar que os Municípios são constitucionalmente dotados 

de autonomia política e a eles cabem, juntamente com os Departamentos, o 

impuesto inmobiliario, dentre outros. 

O IVA foi instituído na República do Paraguai pela Lei 125/91, nos moldes 

dos IVA argentino e uruguaio. Destes difere por ser prevista uma lista taxativa de 

bens que são tributados apenas no momento da importação e não nas demais 

etapas da comercialização (FERNANDES, 2001). 

O imposto é do tipo consumo e dispõe do mesmo sistema de créditos e 

débitos, com manutenção do crédito do imposto quando da exportação. Cumpre 

salientar que sua base de cálculo pode conter outros tributos, em contraposição à 

base de cálculo dos IVA argentino e uruguaio. 

O regime adotado pelo país é também o de tributação na origem, 

incidindo o IVA nas importações e sendo isentos nas exportações. 

No sistema tributário do Paraguai existe ainda um imposto seletivo ao 

consumo, que nada mais é, do que os impostos específicos ao consumo da 

Argentina e Uruguai, tributando bens taxativamente listados, como bebidas 

alcoólicas, tabaco, etc, com finalidade principalmente extrafiscal. 

 

4.6. O sistema tributário brasileiro 

 

O Brasil é o único membro do MERCOSUL que conta com um sistema 

tributário realmente estruturado dentro de sua própria Constituição Federal. Assim 

sendo, as principais normas tributárias básicas encontram-se acima de qualquer 

outra legislação, não podendo ser revogadas por lei infraconstitucional. Tais normas 

estão inseridas no título Da Tributação e do Orçamento, no capítulo Do Sistema 

Tributário Nacional. 

Isto, por certo, dificulta o processo harmonizador, uma vez que este 

pressupõe mudanças na estrutura fundamental do sistema tributário, como será 

depreendido adiante. As alterações de disposições constitucionais, no sistema 

jurídico brasileiro, só podem ocorrer por Emenda Constitucional, processo 
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relativamente complexo, face à tentativa de preservação da Carta Política nacional. 

A Constituição brasileira relegou à lei complementar as demais 

considerações acerca da tributação e sua administração, e, em especial, a 

determinação dos tributos em espécie. O Código Tributário Nacional (CTN) foi 

criado, entretanto, antes da Constituição de 1988, ganhando, desde então status de 

Lei Complementar. 

A Constituição Federal traz, implícita e explicitamente, os princípios 

norteadores do sistema tributário. São eles os princípios da legalidade, da isonomia, 

da irretroatividade, da anterioridade, da vedação ao confisco, da capacidade 

contributiva, da não-cumulatividade e da progressividade, entre outros. 

Determina ainda a Carta Constitucional as imunidades tributárias, isto é, 

situações que não podem ser atingidas pelo tributo (AMARO, 2005) ou situações 

que excluam o crédito tributário já constituído, em nível constitucional (NOGUEIRA, 

1990 apud FERNANDES, 2001). Tal discussão doutrinária acerca da natureza das 

imunidades não se enquadra nos objetivos deste estudo. É importante salientar 

somente que tais imunidades têm caráter constitucional, apenas modificadas por 

Emenda Constitucional, e que as isenções são sempre definidas por lei e podem, 

portanto, ser modificadas por outra lei em sentido estrito. 

Os tributos do ordenamento jurídico brasileiro estão previstos no artigo 

145 da Constituição Federal. São eles os impostos, as taxas e as contribuições de 

melhoria. Alguns autores mencionam ainda as contribuições sociais, contribuições 

de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse de categorias 

profissionais e econômicas, além dos empréstimos compulsórios. 

A competência tributária também veio prevista pela Carta Política de 

1988. Assim sendo, cabem à União o imposto de importação (II), o imposto de 

exportação (IE), o imposto de renda (IR), o imposto sobre produtos industrializados 

(IPI), o imposto sobre operações financeiras (IOF), imposto sobre a propriedade 

territorial rural (ITR) e o imposto sobre grandes fortunas (IGF). 

De competência dos Estados e do Distrito Federal, têm-se o imposto 

sobre transmissões causa mortis e doações (ITCMD), o imposto sobre a circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal (ICMS) e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA). 

Os Municípios, unidades federativas autônomas, são competentes para 
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instituir o imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU), o imposto sobre a 

transmissão inter vivos (ITBI) e o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 

Como bem afirma Fernandes (2001), a distribuição de competências 

tributárias no ordenamento brasileiro decorre das razões históricas de formação do 

Estado Federal. A forte presença do federalismo propiciou, por exemplo, a divisão 

da tributação sobre o consumo e sobre o patrimônio entre os três entes federativos, 

conferindo a cada um importantes fontes de receita. A tributação sobre o consumo 

encontra-se repartida em IPI, ICMS e ISS e a tributação sobre o patrimônio em ITR, 

IPVA e IPTU, respectivamente cobrados pela União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal. 

Neste estudo será analisada apenas a tributação sobre o consumo, como 

já mencionado. Esta influi diretamente nas relações comerciais externas e merecem, 

por isso, tratamento prioritário em nível de harmonização. 

A adoção de uma estrutura tripartite de tributação do valor acrescido às 

mercadorias e serviços é o principal entrave às relações comerciais do Brasil com os 

demais países do bloco do cone sul. Isto porque a União federal, representante 

única do Estado Federal externamente, encontra-se limitada para realizar as 

mudanças necessárias para uma redução das assimetrias entre os Estados-partes 

do MERCOSUL. Ressalte-se que a União não tem competência para alterar 

alíquotas, bases de cálculo ou conceder isenções de tributos conferidos 

constitucionalmente aos Estados e Municípios (NAKAYAMA; VIEIRA, 2001). 

O primeiro imposto sobre o consumo que deve ser estudado é o imposto 

sobre produtos industrializados de competência da União federal. A Constituição 

determina que o IPI é seletivo, não cumulativo, não incidente sobre produtos para 

exportação e que tem reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital 

pelo contribuinte do imposto. 

O IPI foi criado para exercer função extrafiscal, sendo seletivo em razão 

da essencialidade do produto. É o já estudado imposto específico ao consumo. 

Tributa ele os artigos de luxo, como bebidas e cigarros, por exemplo. 

No entanto, a função extrafiscal proibitiva do imposto jamais foi atingida. 

O IPI acabou por mostrar-se de maior relevância no orçamento dos entes 

federativos, restando evidente que sua função predominante é a fiscal (MACHADO, 

2004). 

É o IPI regulado pela Lei nº 4.502/64, que trata de suas hipóteses de 
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incidência, base de cálculo, alíquotas, sujeito passivo e lançamento tributário. Em 

geral, os produtos tributados o são pelo preço da operação, sendo acrescidos, na 

importação, dos próprios impostos aduaneiros devidos. Sua não-cumulatividade é 

garantida pelo método do crédito físico, segundo o qual o IPI pago pelas matérias-

primas e insumos que entraram no estabelecimento para integrar o produto final 

constituem crédito a ser debitado do IPI sobre os produtos que saírem do mesmo 

estabelecimento em determinado período. 

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e 

prestação de serviços, ou ICMS, é o tributo mais importante atualmente para as 

relações dentro do MERCOSUL. Isto porque a circulação de mercadorias é o 

principal objeto da União Aduaneira, fase em que se encontra hoje o bloco regional. 

O ICMS é o imposto mais próximo estruturalmente do IVA dos demais 

Estados-partes do bloco, diferindo deste principalmente por ser cobrado por 

unidades federativas menores que o Estado federal. Isto implica uma série de 

problemas quando do comércio intrabloco, uma vez que os exportadores argentinos, 

uruguaios e paraguaios devem preocupar-se com a diversidade de imposições de 

seus produtos no Brasil. 

O Brasil adota o sistema de imposição misto origem-destino para a 

cobrança do ICMS nas operações interestaduais. Atualmente, vige a regra da 

repartição de receitas entre o Estado de origem e o de destino, encontrando 

resistência a adoção do princípio de destino, pois isto significaria a perda pelos 

Estados de relevante instrumento de guerra fiscal (REZENDE, 2004). Tal fato implica 

importantes óbices ao comércio internacional, uma vez que os comerciantes 

internacionais deparam-se com dois sistemas diferentes de tributação de suas 

mercadorias. 

Será aqui abordado o ICMS de forma bem simplificada, somente para ser 

evidenciada a complexidade característica deste imposto. 

A competência para sua cobrança é do Estado em que se verifica a 

hipótese de incidência ou do Estado em que se encontra o estabelecimento 

importador. É também de competência do Distrito Federal, sendo instituído, portanto, 

por lei estadual ou distrital. 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) é o órgão 

nacional competente para estabelecer diretrizes tributárias, que vinculam os 

Estados, com o intuito de evitar a guerra fiscal. Entre suas funções estão a de 
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promover a celebração de convênios para efeitos de concessão de incentivos e 

benefícios fiscais do ICMS, bem como a de sugerir medidas com vistas à 

simplificação e à harmonização das exigências legais. 

A Constituição Federal de 1988 faculta o uso do ICMS com função 

extrafiscal, admitindo que pode ser ele seletivo em função das mercadorias e dos 

serviços. A função fiscal, no entanto, é a predominante. Não há dúvidas de que o 

ICMS representa fonte de receita bastante expressiva para os Estados e Distrito 

Federal, além dos Municípios, que recebem parte da arrecadação. Assim sendo, não 

é difícil depreender que não é interesse nem dos Estados, nem dos Municípios, a 

unificação dos impostos de consumo, mesmo que esta se dê em prol de processo 

de integração regional no qual o Brasil esteja inserido. 

O grande problema que surge da utilização extrafiscal do imposto é a 

denominada guerra fiscal. Esta significa a concessão pelo Senado Federal de 

isenções de ICMS, com o único objetivo de atrair investimentos. Hugo de Brito 

Machado (2004) adverte, entretanto, que a concessão de isenções por Estados mais 

desenvolvidos é inconstitucional, pois tende a agravar as desigualdades sócio-

econômicas regionais no país. 

Os fatos geradores do ICMS encontram-se elencados na Lei 

Complementar nº 87/96, conhecida como Lei Kandir. De maneira geral, além de 

alguns casos específicos, o imposto em questão tributa as operações relativas à 

circulação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal ou de qualquer outro serviço que não seja da competência dos 

Municípios, a importação de mercadoria ou bem, qualquer que seja a sua finalidade 

e o serviço prestado que tenha se iniciado no exterior. As alíquotas são fixadas pela 

lei que estabelecer o tributo, podendo os Estados celebrar convênios entre si para a 

uniformização de tais alíquotas. Com relação às imunidades do ICMS, cumpre 

ressaltar a imunidade concedida às exportações de produtos industrializados, 

excluídos os semi-elaborados. 

Sua base de cálculo, via de regra, é o valor da operação referente à 

circulação da mercadoria ou o preço do serviço prestado, salvo exceções 

específicas. Importante ressaltar a disposição do artigo 13, inciso V, da Lei 

Complementar supracitada, determinando que integrará a base de cálculo do ICMS 

que incide sobre a importação o valor da mercadoria ou bem constante dos 

documentos de importação, o imposto de importação, o IPI, o IOF, bem como 
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quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. O IPI só é 

descartado da base de cálculo quando ele e o ICMS tiverem o mesmo fato gerador. 

Resta claro que o ICMS onera em muito a importação de bens e isto mostra-se 

como grande entrave às relações comerciais exteriores do país. 

A não-cumulatividade do tributo em tela é constitucionalmente prevista, 

sendo garantida também pelo sistema de créditos e débitos. Esta é assim explicada 

pela Lei Kandir como a compensação do que for devido em cada operação tributada 

com o montante cobrado nas etapas anteriores. Entretanto, convém salientar que as 

entradas de mercadorias ou serviços resultantes de operações ou prestações não 

tributadas não dão direito ao crédito. Rezende (2004) ressalva ainda que, ao serem 

adotados procedimentos simplificados de cobrança, o ICMS incorpora grau não 

desprezível de cumulatividade. 

Nesse mesmo sentido, menciona a Carta Constitucional pátria que as 

isenções, em matéria de ICMS, não implicarão crédito para a compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretarão a anulação 

do crédito relativo às operações anteriores. 

Este sistema encontra-se prejudicado no Brasil, quando se fala em 

exportações. No comércio internacional, como visto, adota o Brasil o princípio do 

destino em suas operações comerciais, portanto, não deveria ocorrer a incidência do 

ICMS sobre as exportações. No entanto, nem sempre isto ocorre. A prática 

internacional é efetuar o ressarcimento em dinheiro do imposto quando não houver 

mais possibilidades de compensação do débito no sistema de crédito de imposto. O 

Brasil recusa-se a adotar esta prática, alegando apenas dificuldades operacionais 

(REZENDE, 2004). 

Machado (2004) vê na não-cumulatividade do ICMS um dos mais graves 

problemas do sistema tributário brasileiro, tendo em vista as grandes desigualdades 

econômicas já existentes no país e a dimensão territorial deste. Enumera o 

renomado autor algumas desvantagens da técnica da não-cumulatividade adotada. 

Esta  

torna complexa a administração do imposto, impondo o uso de controles 
burocráticos que oneram tanto o fisco como os contribuintes. Enseja o 
cometimento de fraudes praticamente incontroláveis. Exige a normatização 
minudente, que não consegue evitar situações nas quais se revela 
flagrantemente injusta. Atinge mais pesadamente a atividade agropecuária, 
e em seguida a atividade industrial, ou, em outras palavras, faz o imposto 
mais pesado exatamente para aquelas atividades que mais produzem 
riqueza. Com alíquotas elevadas, de até 25% (vinte e cinco por cento), 
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estimula fortemente a evasão do imposto. Praticamente impede a outorga 
de isenções, que restam, com a vedação do crédito respectivo na operação 
posterior, transformadas em simples diferimento de incidência. Tem gerado 
fortes atritos entre o fisco e os contribuintes, sendo responsável pela quase-
totalidade das questões levadas a Juízo nos últimos vinte anos. 

(MACHADO, 2004, p. 368/369) 

Como pode ser depreendido do texto colacionado, o ICMS traz inúmeros 

problemas para o sistema tributário, embora seja a principal fonte de renda para os 

Estados e Municípios. Tais distorções poderiam ser diminuídas com a unificação dos 

impostos sobre o consumo, evitando a bitributação e desburocratizando o sistema 

de crédito do imposto. 

O sistema de isenções do ICMS é um dos principais entraves ao comércio 

exterior do Brasil, conforme estudado no capítulo anterior. Os Estados podem 

conceder ou revogar isenções apenas por meio de lei. Convênios podem ser 

celebrados entre eles para a concessão ou revogação de isenções, nos termos da 

Lei Complementar nº 24/75. As reuniões devem contar com representantes da 

maioria das Unidades da Federação e a concessão somente será efetivada pela 

decisão unânime dos Estados representados. 

Entretanto, tais convênios não têm competência para celebrar tratados 

internacionais. Estes só podem ser realizados pela União, que possui personalidade 

jurídica internacional. Persiste, pois, o problema já estudado da concessão de 

isenções de ICMS, em conformidade com as indicações constitucionais, a outros 

países que vierem a comercializar com o Brasil. Este é mais um dos entraves à 

harmonização que deve ser solucionado o mais breve possível. 

O imposto sobre serviços de qualquer natureza é tributo da competência 

dos Municípios e do Distrito Federal, constituindo importante fonte de renda para os 

mesmos, não sendo praticamente dotado de função extrafiscal. É ele regulado pela 

Lei Complementar nº 116/03, que considera o imposto devido no local do 

estabelecimento do prestador ou, na falta deste, no domicílio do mesmo, 

ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei. 

O fato gerador do ISS é a prestação de qualquer serviço constante de 

lista anexa à Lei Complementar citada, mesmo que não se constituam como 

atividade preponderante do prestador e ainda excluindo-se a competência dos 

Estados para tributar serviços interestaduais e intermunicipais. Na opinião de Hugo 

de Brito Machado (2004), a lista de serviços é taxativa e não pode, portanto, ser 

aplicada analogicamente. Entretanto, há opiniões valiosas em contrário, que 
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observam em tal taxatividade uma limitação da competência tributária dos 

Municípios. 

Por não ser a prestação de serviços atividade que se desencadeie em 

etapas, não há aqui que se falar em cumulatividade do imposto, restando este de 

aplicação bem mais simples que o ICMS anteriormente estudado. 

Os Municípios têm autonomia para fixar as alíquotas do imposto, mas nos 

limites máximo e mínimo impostos pela União. Atualmente, a alíquota máxima do 

ISS é de 5%. Sua base de cálculo, salvo exceções, é o preço do serviço. Todavia, 

quando o serviço for prestado sob forma de trabalho pessoal do contribuinte é 

considerado o imposto fixo, não se falando então de base de cálculo ou alíquota. 

Do exposto, resta clara a forte diferença entre os sistemas tributários do 

Brasil e dos demais Estados signatários do Tratado de Assunção. O federalismo 

fiscal no Brasil mostra-se determinante de uma estrutura tributária arcaica repartida 

entre os três níveis da Federação. A profunda dependência das receitas oriundas 

dos impostos de consumo determina a não aceitação por parte de Estados e 

Municípios brasileiros de alterações significativas no sistema tributário vigente. Isto 

explica as dificuldades de aprovação de uma reforma tributária nas Casas 

Legislativas, impedindo, assim, um avanço importante do Brasil no processo 

harmonizador rumo aos objetivos maiores do Tratado de Assunção. 
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5. HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

As etapas e meios de integração regional foram estudados no capítulo em 

que se tratou dos processos integrativos. Pôde-se constatar então que a 

harmonização das legislações dos Estados-partes é fundamental para a evolução do 

processo integrativo de um bloco regional. Neste contexto, atualmente, observa-se o 

surgimento de vários blocos econômicos em distintas fases de integração. 

A integração econômica consiste, simplificadamente, na união de 

diferentes âmbitos espaciais econômicos, ou seja, pequenas unidades menores, 

para formar uma unidade maior (GRILLO, 2004). Este autor recorda ainda que a 

integração econômica tem natureza dúplice, ou seja, pode ser vista como situação 

ou como processo. É situação quando são observadas atividades econômicas com 

ausência de discriminação entre as economias participantes. É processo quando 

pressupõe um conjunto de ações adotadas por diferentes Estados que objetivam 

formar um único mercado através da coordenação progressiva de suas economias. 

Como principal objetivo de uma integração econômica tem-se a criação 

de uma estrutura econômica internacional que possa garantir a igualdade de 

concorrência entre os próprios Estados-partes e entre estes e terceiros Estados. O 

fortalecimento dos países membros internacionalmente gera o seu desenvolvimento 

sustentável, proporcionando uma especialização dos agentes produtivos e um 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e, como conseqüência, o aumento 

da produtividade econômica (GRILLO, 2004). 

Pressupõe a integração econômica, portanto, uma adequação dos 

ordenamentos nacionais visando à total liberdade de circulação de bens e fatores de 

produção e à ausência de discriminação entre os Estados-partes. Para tanto é 

necessário um período elástico, uma vez que as decisões a serem tomadas e as 

mudanças a serem efetivadas demandam tempo para adaptações e ajustes. 

O Tratado de Assunção optou por delimitar o tempo de duração do 

processo de integração até a etapa de mercado comum, objetivo final do tratado. Tal 

período, entretanto, mostrou-se pouco prático, haja vista ser este de apenas quatro 

anos, lapso claramente insuficiente para profundas modificações internas nos 

Estados-partes. Passados 15 anos da assinatura do tratado, o MERCOSUL atingiu 
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apenas a etapa de União Aduaneira e ainda imperfeita. Esta é uma das primeiras 

deficiências encontradas na estrutura do bloco econômico, logo quando de sua 

criação. Contudo, é importante salientar que o próprio estágio de união aduaneira 

pressupõe uma fase de estagnação, impondo-se a necessidade de harmonização 

das legislações internas dos membros do bloco (DIZ, 2000). 

Do exposto, conclui-se que a integração econômica internacional é um 

processo, um instrumento para a persecução da liberdade de movimentação 

internacional dos fatores produtivos mediante o uso coordenado de instrumentos de 

política econômica (GRILLO, 2004). 

Durante o processo de integração econômica vêm à tona os pontos 

diferenciadores das legislações internas dos Estados-partes, podendo tais 

discrepâncias trazer prejuízos ao processo. As distorções aparecem principalmente 

no campo tributário, uma vez que esta é a área de maior impacto no comércio 

internacional. 

É neste contexto que surge a importância da harmonização tributária, 

devendo ser esta prioridade em qualquer processo de integração, mesmo na 

integração política, haja vista a destacada influência da tributação na dinâmica 

econômica, base da integração regional (SANTIAGO, 1996). Nesse sentido 

apresenta-se o artigo 1º do Tratado de Assunção, onde os Estados-partes 

comprometem-se a harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes, objetivando 

o fortalecimento do processo integrativo. 

 

5.2 O processo de harmonização tributária 

 

A harmonização tributária se dá através da convergência e adequação de 

ordenamentos, critérios e procedimentos presentes na legislação dos Estados-

partes (GRILLO, 2004). Estes devem cumprir obrigatoriamente os compromissos 

assumidos nos tratados, sob pena de ser prejudicado todo o desenvolvimento do 

processo integrativo. 

A harmonização tributária é espécie do gênero harmonização legislativa. 

Esta última pode ser definida como uma adaptação das legislações internas de 

determinados Estados em razão de uma norma comum produzida externamente 

(ROCHA, 1999 apud SCHOUERI, 2003). A partir de tal premissa conclui-se que 
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harmonização tributária é a compatibilização das legislações tributárias de cada 

Estado signatário de um tratado que a estabeleça.  

Sob o ponto de vista instrumental da harmonização tributária, a sua 

finalidade ganha relevância, podendo ser considerada esta como a compatibilização 

das estruturas impositivas dos Estados-partes com os objetivos da integração, sem 

deixar de lado, entretanto, a necessidade de preservação da soberania dos Estados-

partes (GRILLO, 2004; DIZ, 2000). 

A importância da harmonização prioritária dos impostos ao consumo 

decorre, além do relevante papel destes no comércio exterior, da possibilidade de 

reintrodução por estes impostos de um efeito similar aos que produzem as tarifas 

alfandegárias (FERNANDES, 2001), podendo ocasionar um retrocesso do bloco. 

Na prática, o processo de harmonização comporta diferentes etapas ou 

níveis, do mesmo modo que o faz o processo de integração, devendo responder a 

uma ordem de prioridades. A harmonização legislativa como processo dinâmico em 

determinado bloco regional abrange três graus diferentes.  

Primeiramente fala-se em coordenação legislativa, que é a adoção de 

estratégias comuns entre os membros de um bloco. Seriam determinadas medidas 

isoladas com um objetivo comum. Ressalta Schoueri (2003) que, na integração 

econômica, a primeira etapa da harmonização consistiria principalmente em 

coordenação de políticas fiscais aduaneiras, com relação aos impostos de 

importação e exportação de cada Estado-parte. 

A etapa posterior seria a da harmonização propriamente dita. É 

caracterizada pela adoção de princípios legislativos com o objetivo de compatibilizar 

os ordenamentos jurídicos dos Estados-partes, ou seja, mitigar as distorções que 

existem entre eles. Em matéria tributária, devem ser reduzidas as contradições ou 

neutralizadas as divergências entre os ordenamentos internos (TÔRRES, 1998). 

Grillo (2004) denomina esta etapa do processo harmonizatório de compatibilização, 

entendendo que nela os Estados-partes se utilizam de mecanismos compensatórios, 

visando à adequação da estrutura dos impostos e à conseqüente neutralização das 

assimetrias fiscais entre os mesmos. Nesse nível pode ser observada uma 

aproximação legislativa entre os ordenamentos envolvidos no processo de 

harmonização (NAKAYAMA, VIEIRA, 2001). 

Por fim, tem-se a uniformização legislativa como ponto máximo de 

harmonização. É verificada então uma identidade de textos, com a extinção de 
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qualquer possibilidade de divergências entre os ordenamentos. Isto implica também, 

no campo tributário, a igualdade de cargas impositivas incidentes sobre a mesma 

matéria (NAKAYAMA, VIEIRA, 2001), unificando-se todos os critérios de análise de 

tributos, até mesmo as alíquotas. 

Nota-se claramente que este último estágio de harmonização demanda a 

existência de um órgão comum ao bloco que crie normas a que os Estados-partes 

estejam obrigatoriamente vinculados. Tais normas seriam precipuamente de Direito 

Comunitário e, por conseguinte, teriam força suficiente para sobrepor-se aos 

ordenamentos jurídicos internos dos Estados nacionais.  

Grillo (2004) considera ainda um outro tipo de mecanismo de 

harmonização tributária que não a harmonização direta dos tributos. Propõe o autor 

utilizar o tributo como instrumento diferenciador do tratamento entre os Estados-

partes, concretizando uma desigualdade intencional nos sistemas impositivos, 

estando compensado assim o desequilíbrio estrutural entre os países.  

Convém lembrar que é fundamental para a constituição de um bloco 

econômico certo grau de harmonização legislativa, visando à superação de 

obstáculos que possam vir a ser observados na integração dos mercados internos. 

Deste modo, imprescindível relacionar o grau de integração com o grau de 

harmonização tributária no decorrer do processo integrativo (DIZ, 2000; GRILLO, 

2004; SCHOUERI, 2003). A harmonização tributária é a chave mestra da 

harmonização legislativa, devendo corresponder ao grau de integração desejado: 

zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica ou 

união política. 

Como bem observa Schoueri (2003), por ser o processo de harmonização 

multifásico, a harmonização das diferentes espécies de tributos não precisa ter a 

mesma velocidade, isto é, não precisam todos os tributos ser harmonizados de uma 

só vez por ocasião da primeira etapa do processo integrativo. Deve haver uma 

correspondência entre um determinado nível de harmonização e alguns tipos de 

estruturas fiscais a serem modificadas. 

Por conseguinte, as etapas do processo integrativo devem ser 

rigorosamente seguidas, de modo a dificultar a ocorrência de problemas que 

possam culminar com o retrocesso ou com a interrupção da integração. É neste 

momento que pode ser observada a importância prática da elasticidade no prazo 

para a conclusão das fases da integração. Além da questão do prazo, o 
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MERCOSUL mostra outra deficiência neste aspecto. Os governos nacionais insistem 

que deve ser iniciada uma nova fase do bloco, sem ter se concretizado efetivamente 

a União Aduaneira perfeita. 

Baseando-se na complexidade de cada etapa de integração e na 

importância de cada tributo para a união dos mercados internos, Schoueri (2003) 

propõe os seguintes níveis de harmonização correspondentes a cada estágio da 

integração para os impostos aduaneiros, os impostos sobre o consumo e os 

impostos sobre a renda. 

Para os impostos aduaneiros, à Zona de Livre Comércio corresponde 

uma coordenação de políticas aduaneiras e a eliminação de barreiras alfandegárias. 

Já na União Aduaneira, pressupõe-se a adoção de um Código Aduaneiro Comum, 

ponto máximo de harmonização de tais impostos. 

Com relação aos impostos sobre o consumo, à Zona de Livre Comércio 

corresponde simplesmente uma não-discriminação dos produtos de procedência dos 

outros países associados ao bloco. A União Aduaneira determina a coordenação 

dos regimes de imposição adotados pelos membros, quer de origem, quer de 

destino. O Mercado Comum caracteriza-se pela harmonização da legislação dos 

impostos ao consumo, ou seja, os sistemas tributários internos devem mostrar-se 

comparáveis. Na União Monetária não é imprescindível que ocorra uma 

uniformização dos tributos, mas apenas deve haver um maior grau de harmonização 

que o observado no Mercado Comum. Na União Política já se poderia falar em 

uniformização, como será estudado mais adiante. 

Os impostos sobre a renda não precisam sequer ser coordenados nas 

fases de Zona de Livre Comércio e de União Aduaneira em um processo integrativo. 

Para o Mercado Comum seria necessária uma harmonização em grau elevado, mas 

não necessariamente uma uniformização de tais impostos, restando de grande valia 

para a integração dos impostos os acordos para evitar a bitributação. 

Em geral, conclui-se que a Zona de Livre Comércio impõe apenas uma 

coordenação dos impostos sobre o consumo. A União Aduaneira e o Mercado 

Comum são etapas em que deve ser observada uma harmonização de tais tributos. 

Já a União Econômica implicaria uma uniformização, no mínimo, das estruturas 

impositivas, mesmo que houvesse variações de alíquotas, como ocorre na União 

Européia. 
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Da análise das considerações acima, comprova-se a natureza 

predominantemente instrumental da harmonização. Isto implica dizer que é ela 

essencialmente dinâmica, sendo seu ritmo determinado pelo desenvolvimento do 

próprio processo integrativo. 

Além disso, a harmonização ou coordenação das políticas fiscais será 

diretamente proporcional à harmonização possível das políticas econômicas e 

conjunturais de cada Estado-parte (EZQUERO, 1999 apud GRILLO, 2004). Assim, 

as grandes diferenças entre as formas e necessidades de captação de recursos e 

investimentos dos Estados participantes do MERCOSUL demandam um maior nível 

de harmonização tributária em âmbito regional, de forma que só assim pode ser 

impedido um tratamento desigual entre os membros (NAKAYAMA, VIEIRA, 2001). 

Ressalte-se que a harmonização tributária dentro de um contexto regional 

não significa necessariamente uma uniformização das leis, regras e princípios 

tributários ou mesmo da arrecadação de impostos, mas apenas uma 

compatibilização entre os sistemas tributários dos Estados signatários. 

Cano (1994 apud GRILLO, 2004), discursando sobre a adoção de uma 

política tributária global uniforme para todo o bloco econômico, afirma que tal 

formulação seria baseada em critérios puramente políticos, tornando-se pouco 

eficaz. A uniformização das alíquotas dos tributos, de sua base imponível, de seus 

critérios de aplicação e, conseqüentemente, do grau de eficiência da administração, 

seriam as medidas objetivadas por tal política global. Isto acarretaria prejuízos para 

os Estados integrantes, uma vez que a medida tira a flexibilidade dos governos de 

implantar políticas econômicas nacionais. Resultaria, outrossim, muito rígida, 

impraticável e pouco conveniente. 

A uniformização não cabe no âmbito do MERCOSUL, pois, para tanto, 

deve haver um tribunal supranacional de solução de controvérsias, impedindo 

entendimentos divergentes dos tribunais de cada país, que seriam os competentes 

para o julgamento, caso fossem aplicadas apenas as normas de direito 

internacional. 

No entanto, pode ser admitida a possibilidade de uniformização de 

estruturas quando se tratarem de formas mais avançadas de integração como a 

União Econômica e a Política. Nestes casos, as normas de harmonização emanadas 

de órgãos supranacionais forçarão inevitavelmente a unificação das estruturas 

tributárias pela própria evolução do mercado comum (GRILLO, 2004). 
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Assim sendo, a uniformização não parece adequada para blocos em 

estágios inferiores de integração, posto que exclui importante ferramenta de política 

econômica nacional, influindo assim na identidade nacional dos membros. Além 

disso, a harmonização é mais compatível com estes graus mais baixos de 

integração, posto que interfere apenas nos aspectos técnico-formais do tributo, 

garantindo a utilização da estrutura impositiva que melhor atenda aos interesses 

nacionais. 

Para ser bem sucedida a harmonização tributária, é fundamental a análise 

das normas inseridas no tratado constitutivo do bloco econômico, posto que estas 

determinam o ritmo do processo. Além disso, devem ser avaliadas as reais 

possibilidades de concretização da harmonização tributária, tendo em vista os 

sistemas tributários vigentes em cada Estado-parte. 

 

5.3 A harmonização no Tratado de Assunção 

 

As normas relativas à harmonização das legislações constantes do 

Tratado de Assunção já foram anteriormente abordadas, quando do estudo do 

MERCOSUL. Cuida-se, portanto, a seguir, das disposições do Tratado de Assunção 

acerca da harmonização especificamente tributária. 

As questões tributárias são mencionadas apenas nos artigos 1º e 7º do 

Tratado de Assunção. Dispõe a última parte do artigo 1º que o Mercado Comum 

instituído implica o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas 

legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 

integração. Entre tais áreas, encontra-se a tributária, tendo em vista seu papel 

fundamental nas relações econômicas, conforme já anteriormente explicitado. 

O princípio da não-discriminação previsto no artigo 7º do Tratado 

estudado, estabelece o tratamento isonômico entre os produtos dos Estados-partes, 

garantindo a livre concorrência entre os mesmos. Além deste princípio, o Tratado de 

Assunção também é informado pelo princípio neoliberal. Este se evidencia na 

economia de mercado seguida pelo instrumento tanto em sua estrutura interna, 

quanto na externa, notadamente inspirada em preceitos do liberalismo econômico. 

(DIZ, 2000). 

O estágio atual de integração atingido pelo MERCOSUL é o de União 

Aduaneira imperfeita. Esta implica a adoção de uma política aduaneira comum e a 
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coordenação dos impostos sobre o consumo. A existência de listas de produtos 

excetuados da incidência da Tarifa Externa Comum (TEC) traz a necessidade de 

aprimoramento da União Aduaneira. Para que o MERCOSUL possa alcançar o 

status de Mercado Comum é essencial uma harmonização das legislações internas. 

Segundo a professora Jamile Diz (2000), a compatibilização das políticas 

macroecômicas foi tratada pelo Tratado de Assunção ao estabelecer ele três tipos 

de harmonização, quais sejam  

uma harmonização fiscal limitada ao funcionamento da união aduaneira; 
uma harmonização fiscal orientada a uma completa eliminação de fronteiras 
e uma harmonização programada que, projetando-se o conjunto da 
fiscalidade, limita-se em concreto a determinados aspectos dos sistemas 
tributários, em função tanto do estabelecimento quanto do bom 
funcionamento do mercado comum proposto. 

No Tratado de Assunção há um cronograma específico de harmonização 

apenas para as fases de Zona de Livre Comércio e União Aduaneira, de modo que, 

para os demais estágios, foi prevista apenas uma expectativa de cooperação (DIZ, 

2000). Para a consolidação da Zona de Livre Comércio, no artigo 1º do Tratado, 

estabeleceu-se a eliminação dos direitos alfandegários e das restrições não tarifárias 

à circulação de mercadorias. No mesmo artigo, é determinada a adoção da TEC e 

de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados no âmbito da 

União Aduaneira.  

Assim sendo, constata-se que o Tratado de Assunção deixa a desejar 

quando se trata de mecanismos de harmonização tributária. Do mesmo modo o 

fizeram os protocolos que o seguiram, que não apresentaram nenhum dispositivo 

mencionando a matéria tributária. Restam, portanto, inúmeros problemas de cunho 

harmonizatório a serem solucionados no MERCOSUL para que se dê 

prosseguimento ao processo integrativo. 

O primeiro desses problemas diz respeito, sem dúvida nenhuma, aos 

limites à integração internacional impostos pela soberania de cada Estado 

participante do bloco do cone sul. A noção de nacionalismo é ainda bastante forte 

nos países latino-americanos, haja vista ser a manutenção integral da soberania do 

Estado ainda uma das melhores proteções aos interesses nacionais e às estruturas 

econômicas vigentes. Já foi demonstrado neste trabalho que, mesmo para a 

formalização de uma Zona de Livre Comércio, é necessário um mínimo de 

transferência ou delegação de parcela da soberania estatal em prol do bloco 

regional. Isto porque, no processo, fazem-se concessões mútuas para a consecução 
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de um objetivo maior. Com relação às áreas tributária e fiscal não é diferente. Os 

Estados vêem-se obrigados a abrir mão de parcela importante de suas prerrogativas 

tradicionais, interferindo, assim, direta ou indiretamente na principal fonte de receitas 

governamentais, os impostos. Os sistemas tributários possuem diferentes meios de 

integração dos tratados internacionais na legislação interna, dependendo da visão 

adotada por cada Estado sobre sua soberania. 

Além do aspecto político comentado, a harmonização tributária também 

encontra óbices de cunho econômico dentro do sistema tributário dos Estados-

partes do MERCOSUL. Os métodos de imposição e os mecanismos de controle e 

fiscalização da tributação também são alvos certos de necessidade de 

harmonização. 

A crise econômica dos anos 80, observada em todos os países 

signatários do Tratado de Assunção afetou significativamente o nível de receitas dos 

mesmos. As medidas então adotadas para solucionar a crise foram de ordem 

protecionista e privilegiaram setores subsidiários da economia (DIZ, 2000). Assim 

sendo, o MERCOSUL foi criado em um ambiente instável, ao mesmo tempo de 

superação da crise e de abertura econômica. 

A questão brasileira é a mais grave dentre os problemas econômicos do 

bloco regional. No Brasil, o processo de abertura econômica dos anos 90 foi 

informado pela exigência de um ajuste fiscal, devido à descentralização máxima 

trazida pela Constituição Federal de 1988. Enquanto o mundo voltava-se para a 

adoção de políticas de eliminação de impostos ineficientes e de ajuste da tributação 

à nova realidade da globalização, o Brasil optou por criar novos tributos, elevando a 

carga tributária global e onerando de forma preocupante o processo produtivo, 

política esta incompatível com as exigências da competitividade do mercado 

internacional (REZENDE, 2004). Isto ocorreu devido ao forte lobby dos Estados e 

Municípios para a descentralização impositiva e o conseqüente aumento de suas 

receitas tributárias, objetivando, inutilmente, diminuir sua dependência econômica da 

União. 

Deste modo, o sistema tributário brasileiro tomou rumos diferentes dos 

demais sistemas tributários dos Estados integrantes do MERCOSUL. Como foi visto, 

Argentina, Uruguai e Paraguai continuaram adotando ou passaram a adotar a forma 

única de imposição sobre o valor agregado, enquanto o Brasil a adotou em sua 

forma tripartida, sendo os impostos ao consumo de competência das três unidades 
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federativas. Os principais problemas decorrentes desta forma de tributação no Brasil 

são enumeradas por Rezende (2004). São estas o regime misto origem-destino 

aplicado ao ICMS nas operações interestaduais; a separação dos campos de 

incidência do imposto sobre mercadorias e do imposto sobre os serviços, além da 

existência de um imposto específico sobre a produção, dotado de quase nenhuma 

função extrafiscal; e o grave desequilíbrio observado atualmente na repartição de 

receitas entre as unidades federativas em face da multiplicidade de mecanismos de 

repasse de recursos fiscais. 

Como pôde ser observado ao longo do presente estudo, estes problemas 

do sistema tributário brasileiro decorrem de seu federalismo fiscal sui generis. Ao 

invés de buscar fortalecer o pacto federativo abrindo mão de parte simbólica de sua 

autonomia, os Estados e Municípios brasileiros apegam-se a um tradicionalismo 

exacerbado em defesa da preservação da situação vigente. Diz-se simbólica a perda 

de autonomia destes entes, posto que esta, no Brasil, há muito encontra-se limitada 

pelo grave problema da repartição de receitas condicionada à quitação de débitos. 

Os Estados e Municípios são devedores da União e dos Estados, e continuam 

dependendo destes para o repasse das verbas fiscais. Assim sendo, a dependência 

financeira do Estado federal continua a evidenciar-se em um círculo vicioso que só 

pode ser contido por meio de uma ampla reforma no sistema de imposição, 

arrecadação, fiscalização e repartição de receitas. 

 

5.4 Métodos de viabilização da harmonização 

 

Apresentam-se neste tópico algumas propostas de harmonização 

tributária formuladas por importantes teóricos do direito tributário internacional, 

estudiosos do Mercado Comum do Sul, no qual esta inserido o Brasil. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que diversas mudanças já foram efetivadas 

pelos países membros do MERCOSUL em seus sistemas tributários buscando uma 

melhor adequação aos princípios e objetivos do bloco econômico. A Argentina, após 

adotar, em 1975, o IVA para a tributação geral ao consumo, pratica atualmente uma 

política de retirada de impostos com efeitos cumulativos, buscando sua melhor 

inserção no mercado internacional. O Paraguai realizou importante reforma tributária 

em 1991, instituindo o IVA. Efetivou ainda recentes modificações em sua legislação 

tributária, reduzindo as alíquotas dos impostos seletivos e reduzindo a tributação de 
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mercadorias exportadas. O Uruguai, que adota o IVA desde 1972, não apresentou 

mudanças significativas para o comércio do MERCOSUL desde sua instituição. O 

Brasil vem tentando modificar seu sistema tributário por meio de diversas Propostas 

de Emenda Constitucional, sem conseguir, entretanto, aprová-las com total sucesso. 

A grande maioria, senão a totalidade, dos autores brasileiros que se 

ocuparam em propor soluções ao problema da harmonização tributária no 

MERCOSUL acredita que, para que o bloco alcance seus objetivos, é essencial, 

mesmo que a longo prazo, a criação de órgãos supranacionais. A adoção de um 

sistema supranacional era a medida esperada para ser estabelecida pelo Protocolo 

de Ouro Preto, que seria o encarregado de organizar o MERCOSUL como 

instituição. No entanto, contrariando as expectativas, tal Protocolo estabeleceu 

apenas órgãos consultivos, deliberativos e executivos, cujas normas não têm 

aplicação imediata sobre os particulares dos Estados-partes do bloco. 

A aceitação de um Direito Comunitário pelo MERCOSUL implicaria, em 

um primeiro momento, a criação de um órgão supranacional que elaborasse normas 

de caráter harmonizador. Estas seriam diretamente obrigatórias, sem precisarem 

ingressar no ordenamento jurídico interno de cada país membro através das 

Constituições. Estas deveriam então conter dispositivos que aceitassem a ordem 

jurídica supranacional, como já o fazem as Constituições paraguaia e argentina. 

Seria necessária, portanto, uma mudança radical nos conceitos de Soberania e de 

Estado adotados pelos membros, uma vez que passaria a ser aceita a teoria dualista 

de Direito Internacional, pela qual é admitida a coexistência pacífica de dois 

ordenamentos distintos, um interno e um externo. 

Para Diz (2000), a solução para harmonizar a legislação tributária 

brasileira com a dos demais membros do MERCOSUL seria elevar uma parte das 

finanças nacionais a um plano intercomunitário, com um sistema financeiro do tipo 

federal. Assim, entre os membros do bloco verificar-se-ia um tipo de federalismo 

imperfeito supranacional. 

Compreendendo a dificuldade de modificação das normas constitucionais 

brasileiras, Basso e Estrella (2002) propõem que, nos pontos de atrito de normas 

internas e internacionais deva ser aplicado o princípio da interpretação harmônica. 

Como tal princípio não consegue solucionar todas as situações conflitantes, admitem 

as autoras que uma ordem jurídica supranacional é necessária, ou então que sejam 
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adotadas uma política firme e uma visão jurídica sistêmica que comportem a noção 

de supranacionalidade dentro do ordenamento de cada Estado-parte. 

A teoria da harmonia decisória, criada por Klaus Vogel, é apontada por 

Schoueri (2003) como o caminho para a harmonização legislativa no MERCOSUL. 

Segundo essa teoria, não existindo uma côrte internacional para solucionar 

controvérsias dentro do bloco, seria necessário um mandamento implícito no 

Tratado instituidor que exigisse que um Estado, ao adotar posicionamento 

divergente da decisão do tribunal de outro Estado membro, deve conhecer dela 

como precedente e, se não adotá-la, deve, ao menos, explicar porque não o faz. 

Heleno Tôrres (2002) acredita também que a dificuldade de instituição do 

MERCOSUL é a falta de um Direito Comunitário que vincule os Estados-partes. 

Como tal solução mostra-se praticamente inviável por causa dos modelos jurídicos 

adotados pelos integrantes do bloco, o autor conclui que a única alternativa possível 

para que se dê prosseguimento à persecução dos objetivos do bloco é a 

aproximação legislativa. 

Para Nakayama e Ribeiro (2003), uma possível reforma tributária 

brasileira deve atentar para três requisitos essenciais, quais sejam o tratamento do 

produto nacional em igualdade competitiva com o produto estrangeiro, a redução da 

carga tributária e a simplificação do sistema tributário atual. Assim sendo, propõe-se 

que seja considerada a idéia de um tribunal supranacional, devendo, para tanto, ser 

efetuada uma reforma constitucional, não só no Brasil, para que possa ser 

viabilizada tal idéia. Economicamente, lembram as autoras que é fundamental o 

estabelecimento de instrumentos internos capazes de desonerar o processo 

produtivo. 

Nakayama e Vieira (2001) concluem estudo sobre o tema da 

harmonização no MERCOSUL afirmando que uma reforma constitucional tributária 

brasileira é necessária, devendo ser agregados os três impostos ao consumo 

brasileiros, IPI, ICMS e ISS, em apenas um, seguindo-se uma melhor adequação do 

sistema de repartição de receitas. 

Diallo (2001) não trata do MERCOSUL especificamente em seu estudo, 

mas tece importantes considerações sobre o aspecto harmonizador do IVA. Para o 

autor, o IVA é o melhor tributo para fins de coordenação tributária, uma vez que 

possui como principal característica em âmbito internacional a legitimidade de sua 

dedução nas exportações. Menciona ainda que, no caso brasileiro, a forma federal 
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de Estado não impede a criação de um IVA, soma de IPI, mais ICMS e ISS, de 

competência da União. Entretanto, tal transformação mostra-se impensável devido a 

obstáculos políticos e econômicos ainda existentes no país. Vitório Vassone (2002) 

também compartilha desta opinião de que um IVA soma de IPI, ICMS e ISS deve ser 

implantado no Brasil o mais rápido possível, tornando assim a harmonização um 

processo menos complexo. 

Buscando trazer soluções econômicas mais imediatas para o 

MERCOSUL, Grillo (2004) determina algumas medidas fundamentais para que o 

bloco saia da fase de estagnação em que se encontra. Os governos internos devem 

preocupar-se em assegurar o funcionamento do livre comércio intrabloco; em abolir 

das operações dentro do bloco a utilização de incentivos fiscais às exportações; em 

assegurar o estrito cumprimento das TEC, vedando-se a existência das listas de 

exceções. Com relação especificamente à tributação sobre o consumo, devem ser 

compatibilizados os sistemas através da adoção do regime da tributação no destino 

e deve ser implantado um IVA único no Brasil, viabilizando a formalização do 

mercado comum. 

Rezende (2004) propõe uma profunda reforma do federalismo fiscal 

brasileiro, alegando que a implantação de um novo modelo tributário poderia 

resolver as distorções acumuladas pelos anos de estrutura arcaica da Federação 

brasileira. Nesse novo modelo, a existência de um IVA nacional, abrangente e 

uniforme, partilhado entre as três unidades federativas implicaria a co-participação 

de cada ente no financiamento da arrecadação como contrapartida da repartição de 

competências. Além de trazer as benéfices de uma estabilidade normativa, o novo 

modelo proporcionaria também uma cooperação intergovernamental no campo da 

administração tributária, integrando os cadastros fiscais dos contribuintes e 

permitindo uma fiscalização conjunta e mais eficaz por parte da Administração 

Pública. 

Por fim, importante apresentar as medidas propostas pela Comissão de 

Trabalhos nº 10 do MERCOSUL para Assuntos Tributários no Informe sobre a 

harmonização dos impostos gerais ao consumo no MERCOSUL, elaborado durante 

o ano de 1993, comentado por Fernandes (2001). Em face das inúmeras 

divergências encontradas pela Comissão nos sistemas tributários, esta optou por 

considerar conjuntamente os impostos vigentes na Argentina, Uruguai e Paraguai, 
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em virtude das semelhanças estruturais e, em separado, considerou os gravames 

aplicados ao Brasil. 

A Comissão entendeu ser mais adequada a aplicação do regime 

impositivo de origem no MERCOSUL, tendo em vista a eliminação das barreiras 

fiscais. Admite que este regime pressupõe uma harmonização das cargas tributárias 

praticadas nos Estados associados, constituindo tal harmonização principalmente na 

aplicação da mesma modalidade técnica, dos mesmos critérios e níveis de 

imposição e da aproximação das alíquotas praticadas. Entretanto, conclui o assunto 

entendendo que, pelo menos a médio prazo, deva ser implantado o princípio do 

destino, com a manutenção das fronteiras. 

Uma difícil reforma constitucional brasileira também foi a solução 

encontrada pela Comissão no que diz respeito à forma de tributação do valor 

agregado aplicada no país. Contudo, propõe a Comissão uma alternativa a essa 

reforma, qual seja a harmonização gradual dos impostos ao consumo. Assim, com 

relação às diversas legislações sobre ICMS, conclui a Comissão que deve ser 

imposto a cada Estado-membro da Federação brasileira, através de lei 

complementar, o princípio da não-discriminação com respeito a bens de origem 

estrangeira, tanto de outras unidades federadas, como dos demais Estados 

associados ao MERCOSUL. 

Conforme a análise das soluções propostas para a questão da 

harmonização tributária no MERCOSUL, resta evidente o imenso caminho ainda a 

ser percorrido pelo bloco antes que o mesmo chegue ao tão desejado Mercado 

Comum. Desta forma, passa-se a uma breve consideração acerca das propostas de 

reforma tributária brasileira que tramitaram pelas casas legislativas nos últimos anos. 

 

5.5 A viabilidade de uma reforma tributária 

 

Desde a grande reforma tributária de 1967, que instituiu o Código 

Tributário Nacional, o Brasil vem tentando realizar uma reforma tributária ampla em 

seu ordenamento, visando à redução da complexidade e dos problemas 

encontrados na arrecadação e na fiscalização dos tributos, bem como na repartição 

das receitas deles oriunda, distorções estas acumuladas devido a inúmeros 

remendos realizados no modelo de 1967. 
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Algumas pequenas reformas foram concretizadas com a aprovação de 

Emendas Constitucionais à Carta Política de 1988, como a Emenda Constitucional 

nº 42/03, que excluiu as exportações do campo de incidência do ICMS e determina a 

gradual desoneração do IPI que incide nos investimentos. A Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 175/95 também foi um avanço importante nos conceitos de 

reforma no país. Isto porque estabelecia esta PEC a criação do ICMS federal e a 

ampliação da base de cálculo do ICMS estadual para englobar todo e qualquer 

serviço. Desde então, mudanças mais profundas estão sendo estudadas e 

apresentadas para que se proceda à desejada reforma tributária ampla para fins de 

melhor inserção do país no mercado internacional. De qualquer maneira, não se 

pode falar em reforma tributária brasileira dissociada da idéia de redução do ônus 

tributário (SOLDATI, 2004). 

Como pôde ser observado ao longo do presente estudo, a inviabilidade de 

reformas significativas em matéria tributária reside na grande importância dos 

tributos para as unidades federativas, importância esta conferida por força do pacto 

federativo. 

Atualmente tramitam no Congresso duas PEC principais que estabelecem 

uma significativa reforma tributária: a PEC 285 e a PEC 293. O cerne destas duas 

propostas é a questão da centralização do ICMS, objetivando-se o fim da guerra 

fiscal, e a criação de um IVA federal, integração do IPI, ICMS, ISS e Contribuições 

Sociais Cumulativas e Não-Cumulativas em 2007. 

No entanto, alegam os críticos da reforma constitucional que, com a 

centralização do ICMS e a instituição de um IVA nacional, estaria sendo ferido o 

pacto federativo, principal pilar da Constituição Federal de 1988, que é considerado 

cláusula pétrea, de acordo com o artigo 60, § 4º, I do texto constitucional. Segundo 

estudo elaborado pela Comissão de Reforma Tributária da Federação Nacional do 

Fisco Estadual (FENAFISCO) em junho de 2005, o fundamento desta tese é a 

premissa de que a repartição rígida de competências tributárias trazida pela Lei 

Maior é decorrência direta do pacto federativo. Assim, alterar competências seria 

tentar abolir a forma federativa de Estado. Com a centralização do ICMS, à União 

caberia a competência de 95% de toda a tributação do país. Isto significaria perda 

significativa da autonomia dos Estados e Municípios, que se tornariam ainda mais 

dependentes do Estado federal. 
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Estas Propostas de Reforma Tributária ainda não foram votadas e 

certamente não serão aprovadas em todos os seus termos. No Brasil, o que se têm 

observado é o fenômeno da reforma tributária fracionada, conseguida aos poucos 

através de diversas Emendas Constitucionais. Deste modo, espera-se que 

gradualmente sejam estabelecidos canais de viabilização de mudanças de maior 

grandeza na estrutura do sistema tributário-constitucional brasileiro, mudanças estas 

imprescindíveis para a superação da fase de estagnação do MERCOSUL e da 

consecução do tão desejado Mercado Comum. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O MERCOSUL foi criado para fortalecer os quatro países que o 

compõem, visando ao aumento de sua competitividade e a sua conseqüente 

inserção no mercado internacional. Desenvolveu-se em meio a um fenômeno 

mundial de processos da mesma natureza, que tiveram como causa principal a 

globalização. Atualmente, o bloco encontra-se estagnado na fase de União 

Aduaneira, pois os membros ainda adotam listas de exceções à Tarifa Externa 

Comum adotada pelo bloco em 1995. 

A aproximação econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 

ocorreu de forma gradual, culminando com a assinatura do Tratado de Assunção em 

1991, ocasião em que foi instituído o MERCOSUL. Este tratado determinou as 

regras mínimas para o início do processo de integração, estabelecendo a 

importância da harmonização das legislações internas dos Estados-partes para que 

pudessem ser atendidos os princípios básicos do instrumento normativo. 

Observando os objetivos traçados pelo Tratado de Assunção, conclui-se 

que a harmonização das legislações, no âmbito do MERCOSUL, consiste na 

adequação dos ordenamentos nacionais visando à total liberdade de circulação dos 

fatores de produção e à ausência de discriminação entre os produtos dos Estados-

partes. A harmonização tributária, neste estágio da integração, deve ser efetivada 

prioritariamente, tendo em vista o objetivo econômico do bloco. Outrossim, os 

impostos sobre o consumo, por onerarem diretamente a circulação de bens e 

serviços, merecem maior atenção durante o processo harmonizador na fase em que 

se encontra o bloco econômico. 

O Tratado de Assunção não trouxe normas específicas de como deve ser 

conduzido o processo harmonizador, mas estabeleceu um cronograma de 

harmonização para as fases de Zona de Livre Comércio e União Aduaneira, de 

modo que, para os demais estágios, foi prevista apenas uma expectativa de 

cooperação. Assim sendo, os Estados-partes devem concentrar esforços na 

tentativa de modificar as estruturas tributárias de seus ordenamentos internos que 

conflitem com outras dos demais ordenamentos. 

Com relação ao regime de tributação adotado, todos os Estados-partes, 

de maneira geral, seguem o regime da origem, sendo oneradas as exportações e 

isentas as importações. Contudo, o Brasil adota para o ICMS o regime de destino, 
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além de adotar um regime misto origem-destino para as operações interestaduais, 

sistema este que pode causar problemas também nas operações internacionais. 

Esta questão deve ser revista pelo governo brasileiro, para que o comércio 

internacional pátrio possa progredir. 

Os ordenamentos jurídicos dos quatro Estados-partes do MERCOSUL 

têm origem romano-germânica, sendo, portanto, bastante semelhantes. Exemplo 

disto é a existência do mesmo tipo de tributação sobre o consumo em todos os 

ordenamentos, qual seja a imposição sobre o valor agregado. Todavia, Argentina, 

Paraguai e Uruguai adotam a imposição ao valor agregado única, enquanto o Brasil 

a adota em forma tripartida. Além disso, o IVA brasileiro é do tipo produto e o IVA 

dos demais países é do tipo consumo. Estas distorções tendem a aumentar o 

gravame dos produtos e serviços que entram no Brasil, levando os exportadores e 

investidores estrangeiros a ver com ressalvas o comércio com o país. Deste modo, 

mostra-se imprescindível a correção de tais discrepâncias para que os gravames no 

interior do bloco possam ser proporcionais, atendendo-se assim ao princípio da não-

discriminação previsto no Tratado de Assunção. 

Para ser encontrado um método eficaz de compatibilização das diferentes 

formas de imposição ao valor agregado, é importante a realização de mais estudos 

sobre a origem dessas distorções. No caso, podem ser estas melhor compreendidas 

quando da análise das formas de Estado dos países membros do bloco. 

Paraguai e Uruguai são Estados unitários por disposição constitucional, 

enquanto Argentina e Brasil são Federações compostas por um poder nacional e 

diversos poderes subnacionais. Os governos paraguaio e uruguaio detêm a 

competência para instituir tributos, possuindo, contudo, um sistema descentralizado 

de cobrança dos mesmos. A Argentina adota o federalismo fiscal, um sistema de 

repartição de competências e receitas tributárias, cabendo a instituição e cobrança 

do IVA ao governo central. Do exposto, conclui-se que tais estruturas não interferem 

negativamente no processo integrativo, pois, nestes Estados, o governo central 

detém a competência para firmar acordos e tratados e, por meio destes, diretamente 

modificar suas estruturas impositivas sobre o consumo. 

O Brasil assumiu a forma federativa de Estado desde a consolidação da 

República em 1822. Entretanto, a divisão de poderes já se encontrava presente 

desde o processo de colonização do país, com a instituição de poderes regionais 

delimitados pelas capitanias hereditárias e, posteriormente, firmou-se com a 
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formação de um poder local representado pelas Câmaras Municipais do período 

imperial. Nestes fatos históricos reside o principal motivo pelo qual os governos 

regionais e locais sempre mostraram uma impressionante força de decisão dentro 

do Estado brasileiro. 

O sistema de federalismo fiscal nacional apresenta-se marcado pela força 

dos poderes subnacionais. Estes, por contarem com imenso prestígio e poder 

político, conseguiram uma ampliação de suas competências tributárias quando do 

advento da Constituição Federal de 1988, de cunho descentralizador. A repartição 

das competências tributárias entre os três entes federativos e uma equivalente 

distribuição de receitas entre os mesmos, deve conciliar a autonomia das unidades 

federativas e a soberania interna do Estado. 

A imposição sobre o valor agregado divide-se, no sistema tributário 

brasileiro, em IPI, ICMS e ISS, de competências, respectivamente, da União, 

Estados-membros e Municípios. Tal repartição de competências representa 

inúmeros problemas para o comércio exterior do Brasil, principalmente nas 

operações internas do MERCOSUL, como a grande onerosidade do processo 

produtivo, a grande diversidade de regimes do ICMS e do ISS, a separação dos 

campos de incidência do imposto sobre mercadorias e do imposto sobre os serviços, 

além dos problemas decorrentes da simplificação da cobrança do ICMS, 

ocasionando dificuldades para a dedução dos débitos nas exportações.  

O problema da repartição tríplice das competências de tributação ao 

consumo, para fins de comércio internacional, agrava-se quando é apresentada a 

competência exclusiva da União para firmar acordos e tratados internacionais. Em 

razão da norma constitucional que prevê a não intervenção da União nas esferas 

tributárias de Estados e Municípios, o ente federal encontra-se limitado quando da 

assinatura de tratados ou acordos em âmbito do MERCOSUL, uma vez que não 

podem conceder isenções, nem realizar determinadas medidas de cunho 

harmonizador em cooperação com os demais Estados-partes do bloco, sob a 

alegação de ferimento do pacto federativo, cláusula pétrea nos termos da 

Constituição de 1988. Percebe-se, assim, que a excessiva descentralização de 

competências pode limitar a aplicação e a eficiência das políticas fiscais elaboradas 

pelo governo central com o objetivo de aumentar a competitividade do país no 

mercado internacional. 
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Alguns autores apontam como solução para o problema a unificação dos 

três impostos ao consumo em um IVA federal. Entretanto, o desequilíbrio observado 

no sistema de federalismo fiscal brasileiro, qual seja uma grande dependência 

econômica dos Estados e Municípios em relação à União, contribui para que estas 

unidades subnacionais não permitam a realização de um reforma tributária que 

implique o abandono de sua principal fonte de renda. 

Como outra solução, apresenta-se a instituição de órgãos supranacionais 

no MERCOSUL, cujas normas teriam aplicação imediata sobre os particulares dos 

Estados-partes. Entretanto, os países latino-americanos ainda adotam uma visão 

tradicionalista da soberania estatal, limitando, deste modo, o processo integrativo. 

Diferentemente do que ocorreu na União Européia, o MERCOSUL optou 

por não criar órgãos supranacionais, devendo suas normas ser obrigatoriamente 

incorporadas aos ordenamentos jurídicos internos dos Estados, pelo processo 

cabível. A adoção de uma ordem supranacional só seria possível após uma 

significativa reforma nas Constituições dos países membros do bloco. 

Assim, abandonada, pelo menos momentaneamente, a idéia de um 

governo supranacional, o processo de harmonização das estruturas tributárias 

ganha importância e deve, por isso, buscar a compatibilização da autonomia 

tributária dos entes federativos com a consecução ou formulação de uma política 

fiscal planejada em âmbito nacional. Na última década, os Estados-partes do 

MERCOSUL voltaram-se para a solução de seus problemas internos. Entretanto, 

atualmente, os governos federais passaram a aceitar a necessidade de retomada da 

marcha do processo integrativo estagnado, criando um projeto de relançamento do 

MERCOSUL. 

Assim sendo, as portas estão abertas para a concretização do Mercado 

Comum do Cone Sul. Contudo, de nada adianta passar à etapa seguinte, sem ter-se 

consolidado a União Aduaneira perfeita. Deste modo, é imprescindível uma reforma, 

principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, que objetive mitigar as diferenças 

tributárias existentes entre os Estados associados para a consecução do bem 

comum, atentando ainda para o respeito às identidades nacionais e à diversidade 

cultural, social e econômica dos povos. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai devem 

estar dispostos a realizar um planejamento fiscal integrado, harmonizando suas 

legislações, principalmente em matérias tributária e fiscal. A tentativa, sem sucesso, 
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de uma reforma tributária no ordenamento brasileiro leva à necessidade de mais 

estudos acerca do tema, visando à efetivação dos objetivos primordiais do Mercosul. 

Do exposto, conclui-se que a força do federalismo fiscal brasileiro tem 

suas origens antes mesmo da formação do Estado, consistindo os poderes regionais 

e locais em estruturas determinantes do progresso político e econômico do país 

através dos tempos. Contudo, atualmente, a dependência econômica dos entes 

subnacionais com relação ao ente federal mostra-se como um problema na base do 

sistema de repartição de competências e receitas tributárias. O desequilíbrio deste 

sistema, que é tido como um dos mais democráticos do mundo, decorre das 

diversas distorções acumuladas desde sua instituição. Estados e Municípios não 

querem abrir mão de parte de sua arrecadação e, ao mesmo tempo, não admitem 

que a União estabeleça políticas fiscais mínimas que envolvam tributos de suas 

competências, mesmo que com objetivos precipuamente integracionistas. 

Deste modo, o impasse inviabiliza a harmonização dos impostos sobre o 

consumo entre os países membros do MERCOSUL, não sendo permitido o 

progresso saudável do bloco, isto é, sem que sejam puladas etapas importantes do 

processo de integração. 

Longe de chegarem a uma solução satisfatória para o problema, os 

doutrinadores continuam buscando alternativas para a compatibilização do 

federalismo fiscal brasileiro com os sistemas tributários dos outros Estados-partes do 

MERCOSUL. Espera-se, entretanto, que um processo de integração regional de tão 

grande valia para a economia nacional não precise ser sacrificado em nome da 

manutenção de estruturas tradicionalistas e arcaicas. 
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