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RESUMO
A ascensão do Capitalismo e as Guerras Mundiais, ocorridas no século XX, contribuíram para
o mundo passar de uma teoria de relações internacionais para um viés integracionista. Em 1991, originou-se o Mercado Comum do sul (MERCOSUL), através do Tratado de Assunção, o qual declarou sua
maior intenção, caracterizada pela construção de um Mercado Comum. O Mercado Comum é uma
conquista distante do MERCOSUL, uma vez que implica na aplicação das chamadas cinco liberdades:
livre circulação de mercadorias, a liberdade de estabelecimento, a livre circulação de trabalhadores, a
livre circulação de capitais e a liberdade de concorrência. No entanto, a TEC (Tarifa Externa Comum)
e a União Aduaneira são objetivos realizados pelo MERCOSUL, o qual possibilitou a extinção de
barreiras alfandegárias entre países integrantes do bloco e uma tributação igualitária em relação à importação e à exportação de mercadorias, produtos e serviços, com destino a Estados não pertencentes à
União Aduaneira. A União Europeia, após a Segunda Guerra Mundial, deu seus primeiros passos para
a integração, quando em 1949, foi criado o Conselho da Europa, em Estrasburgo. Depois passou por
diversos tratados, como o Tratado de Paris, em 1951, que possibilitou à França e à Alemanha produzirem, conjuntamente, carbono e aço, acabando com uma rivalidade secular, mas, somente em 1993, foi
instituída como União Europeia, pelo Tratado de Maastricht. O processo de harmonização tributária
na União Europeia está além da visão meramente econômica, pois busca um objetivo maior, como a
qualidade de vida dos cidadãos europeus. É fato que acontecimentos históricos possibilitaram a visão
integracionista dos países os quais já haviam descoberto esse mecanismo como fator primordial para a
manutenção da paz mundial e a participação no comércio internacional.
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