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1. Resumo 

A bitributação ou dupla tributação internacional – caso em que um mesmo fato gerador 

ocorrido num mesmo período de tempo, gera ao contribuinte uma dupla cobrança por 

parte de dois Estados – se apresenta como um aumento da carga tributária e, 

consequentemente, gerando um desestímulo aos investimentos. Neste trabalho é feita 

uma análise da bitributação internacional, especificamente a cobrança da TEC (Tarifa 

externa comum) no bloco econômico Mercosul. Para tanto, serão apresentados 

conceitos, causas, conseqüências, diferença entre bitributação e bis in idem e 

medidas de eliminação deste problema, assim como uma análise do acordo entre 

membros do bloco que promete ser a solução, a aprovação do Código Aduaneiro. 

2. Introdução 

A bitributação é um problema encontrado em várias situações, sejam elas 

municipais, estaduais, no caso do pagamento do ICMS, por exemplo; federais - entre 

dois países, que será estudado neste trabalho; ou dentro de um bloco econômico, 

neste caso, o Mercosul. 

O poder de tributar está nas mãos de três entes distintos no Brasil tendo por sujeito 

passivo o mesmo contribuinte. No cenário internacional o problema se acentua, pois 

são mercadorias em grande volume circulando e pessoas físicas ou jurídicas 

contribuindo com o rendimento de outros países. Essas circunstâncias contribuem 

para a oportunidade de pluritributação (ATALIBA, 1965). 

Algumas medidas foram tomadas pelos governos dos países pertencentes ao 

bloco, mas as mesmas possuem pouca eficácia, uma vez que somente abrange 

produtos que não tenham nenhuma alteração e/ou agregação de valor em seu 

processo de reexportação. 

3. Objetivos 

Objetivo deste trabalho é apresentar a problemática da bitributação no cenário 

internacional, exemplificando suas conseqüências para o contribuinte e para o próprio 

Estado, assim como fazer uma análise do Código Aduaneiro aprovado pelos países-

membros do Mercosul em 2010, cujo qual elimina, parcialmente, a bitributação.  

4. Metodologia 



A apresentação do tema é feita com base em conceitos gerais, informações 

provenientes de meios de comunicação oficiais, livros e websites do âmbito jurídico. 

E no que se refere à análise da problemática, é utilizado um estudo de caso adjunto 

de uma nota fiscal onde se comprova a bitributação na circulação de determinado 

produto no Mercosul.  

5. Desenvolvimento 

Segundo Ferreira (2016) de acordo com Luís Eduardo Schoueri, não há, no estágio 

atual do Direito Tributário Internacional, a existência de um princípio que proíba a 

bitributação, cuja qual deve ser eliminada adotando medidas unilaterais e acordos 

internacionais. 

Deve-se atentar para o fato de que Bitributação é diferente do denominado Bis In 

Idem (também chamado bitributação econômica). 

Dá-se o bis in idem quando o mesmo fato jurídico é tributado duas ou mais vezes 

pela mesma pessoa política, diferentemente da bitributação onde o mesmo fato 

jurídico é tributado por duas ou mais pessoas políticas (FERREIRA, 2016). 

As Constituições de 1934, 1937 e 1946 proibiam expressamente a bitributação, o 

que não ocorre na Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, esta tributação 

excessiva aumentou os obstáculos nas relações comerciais internacionais e gerou um 

dos maiores problemas do Mercado Comum do Sul.   

A Tarifa Externa Comum é cobrada por todos os países-membros do Mercosul 

pelo qual transitam mercadorias importadas de terceiros países. A adoção do Código 

Aduaneiro em 2010 previu, equivocadamente, a eliminação deste problema de forma 

gradual. 

6. Resultados preliminares 

Existem possíveis métodos que podem ser adotados a fim de evitar a dupla 

tributação, entre eles o método da imputação. Porém, nosso enfoque se dá ao acordo 

realizado pelo Mercado Comum do Sul. 



Em 2010, o Mercosul aprovou o Código Aduaneiro, que o objetivo de eliminar um 

dos maiores empecilhos do bloco, a dupla cobrança da Tarifa Externa Comum (TEC) 

que incide sobre produtos de terceiros países que circulam internamente.  

O acordo é composto de três fases para a eliminação: a primeira, que teve seu 

início em janeiro de 2012, atingiu todos os produtos acabados. A segunda fase, que 

começou em 2014, atingiu os produtos com tarifas de 2% e 4%. Já a terceira fase será 

implementada em 2019 e atingirá todos os demais produtos.  

Entretanto, o texto do código afirma que a não-incidência da alíquota em caso de 

reexportação do bem só ocorrerá caso não haja nenhuma complementação industrial 

ou agregação de valor. A partir dessa condição imposta, será feita uma avaliação de 

efetividade do código.  
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