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RESUMO 
 

 

 Esta dissertação tem como objetivo analisar a segurança jurídica dos 63 

(sessenta e três) municípios brasileiros associados à Rede Mercocidades, uma rede 

internacional de cidades formada por 181 (cento e oitenta e um) governos locais dos 

países que integram o Mercosul, criada em 1995, pela Declaração de Assunção, cuja 

polêmica induz à necessidade de reforma no texto constitucional brasileiro para 

legalizar a ação internacional dos municípios.   

 Na Era da Informação, as redes de cidades internacionais surgem com a 

paradiplomacia executada pelas unidades subnacionais, as quais se lançam às novas 

temáticas globais, interagindo na discussão de questões que afetam, simultaneamente, o 

local e o global, seguindo os fluxos da globalização, enquanto entidades governamentais 

agregam para si, os novos paradigmas da sociedade em rede. 

 Na intenção de abrir caminhos para uma análise conjunta da construção da 

segurança jurídica às ações internacionais dos municípios brasileiros, ressaltamos a 

importância do fenômeno da Cooperação Descentralizada, na tentativa de ampliar o 

raciocínio que nos permita, ao final, identificar as prioridades para o funcionamento da 

Rede Mercocidades, bem como, se a segurança jurídica interna de seus membros e o 

reconhecimento jurídico-formal desta Rede pelo Mercosul é ou não essencial para a 

continuidade de suas atividades,considerando que a Rede Mercocidades está vinculada 

ao sucesso da evolução do processo de integração regional do bloco Mercosul e, por 

ora, carece de reconhecimento jurídico-institucional de sua parte. 

 

 

Palavras-Chave: Rede Mercocidades – Segurança Jurídica – Municípios Brasileiros.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 This work has as objective to analyze the “state of the arts” of the current 

controversy on the legal security of the Brazilian cities associate to the Mercocidades 

Network, an international cities network formed by local governments of the countries 

that integrate the Mercosul, created since 1995, for the Declaration of Assunción, which 

induces the necessity of reform in the Brazilian Constitutional Text, to legalize the 

international actions of its cities. 

 Considered as fruits of the Age of the Information, the International Cities 

Networks appear of the paradiplomacy activity of the new territorial minorities 

interested by the global thematic, interacting in the quarrel of questions that affect the 

place, as well as the world, for the flows of the globalization. 

 To study the cities grouped in Networks is to over all, make a trip through the 

History, this because before the sprouting of the State-Nation, already they had “cities-

states”, and with this we congregate elements that demonstrate the importance of the 

activities interconnected exerted by the municipal level since the Antiquity. 

 Around the main subject, “legal security to the international actions”, others 

subjects as “networks” and “decentralized cooperation” will be analyze in the attempt to 

construct a reasoning that will allow to the end, to identify the  priorities for the function 

of the Mercocidades Network, if the internal legal security of its members and the 

international recognition by Mercosul are or not essential, and how this could be done in 

accordance with the rules of Public International Law, considering itself that 

Mercocidades Network entailed the evolution of economic integration process on 

Mercosul. 

 

Key-words: Legal Security – International Actions of Local Governments – 

Mercocidades Network. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

  Estudar as Redes de Cidades Internacionais sob as perspectivas e normas 

de Direito Internacional Público é tarefa de razoável dificuldade. 

  O Direito Internacional Público (DIP) é tão antigo quanto a história da 

civilização humana, cujo devido reconhecimento dogmático é datado somente a partir 

de 1648, com a celebração do Pacto “Paz de Vestifália”, o qual deu origem a formação 

de fronteiras nacionais de países europeus e junto com estas, surgiram a soberania e o 

principal sujeito de Direito Internacional Público, o Estado Nacional. 

  Para muitos, o Direito Internacional Público começa aqui. Para nós, 

depois das pesquisas realizadas, considerando os registros históricos do Direito 

Internacional Público, podemos afirmar que ele surge não com a formação de Estados 

Nacionais, em 1648, mas muito antes, com a origem das cidades, ou gênero parecido de 

espaço que reunia tribos, fratrias, famílias e comunidades sob o mesmo solo na 

Antiguidade, sendo que neste período os povos já mantinham relações além de suas 

fronteiras, tendo sido verificado durante nossas pesquisas que no Antigo Oriente1, o 

Egito mantinha relações comerciais com Estados da Palestina, em 2.700 anos a. C. 

  Se existia de fato, na Antiguidade, um direito internacional, este se 

aplicava apenas às relações entre cidades vizinhas, de língua comum, da mesma raça e 

com a mesma religião, como se dava com as cidades gregas e as confederações etruscas. 

Fora estes casos especialíssimos, não havia – a princípio – entre nações ou cidades 

estrangeiras, um direito internacional no sentido atual da palavra, isto porque não havia 

lei comum nem reconhecimento da igualdade jurídica das diversas raças ou nações. Foi 

                                                 
1 En el Ásia occidental, que com Egipto y el Mediterrâneo oriental suele denominarse Antigo Oriente, 
Egipto sostuvo ya hacia 2700 a.C. relaciones comerciales com Estados de Palestina. Em Mesopotâmia 
emerge de uma serie de Estados-ciudades la cultura de los sumerios y la de los acadios procedentes de 
Arábia. El Império babilônico crea el primer código conocido, el Código de Hamurabí (1675 a.C.). Uma 
migración de pueblos trae al Iran al Ásia Menor y a Grécia, hacia el año 2000, tribus indoeuropeas, de las 
cuales los hititas se insertan em el mundo interestatal del Ásia Menor. Consieguen, gracias a um tratado 
de alianza com Babilônia, la neutralidad de esta y firman com Egipto, em 1308 a.C., um tratado llamado a 
sellar, bajo la advocación de los dioces, uma paz y amistad eterna. Ambos Estados se comprometen a 
apoyarse com las armas frente a enemigos de fuera y también frente a súbitos rebeldes; se establece la 
extradición de fugitivos y desertores, pero dejandole libres de castigo; y el Ásia Menor se divide em 
zonas de influencia. Com lo cual este documento jurídico-internacional, el más antiguo de la humanidad. 
(VERDROSS, 1977:33).  



 

Benthan, em 1790, quem utilizou pela primeira a expressão “International Law”2, que 

entre os romanos chamava-se JUS FETIALE, mais tarde, denominando-se JUS 

GENTIUM, este formado por normas do Direito Romano e se referia aos estrangeiros, 

com objetivo de facilitar as relações comerciais entre estes e o cidadão de Roma. 

  A História é testemunha que as cidades sempre desempenharam papel 

vital para o desenvolvimento dos povos e, se pudéssemos batizar a “mãe das cidades”, 

escolheríamos a “cidade-estado”, também conhecida como a “pólis grega” da 

Civilização Grega Clássica, na Antiguidade. 

  Autonomia local, religião e deuses locais, autoridade local, moeda local, 

exército local, mercado local, cultura e artes locais, e até mesmo valores desconhecidos 

no mundo antigo, como “igualdade” e “liberdade”, tudo isso era possível de se 

encontrar em uma cidade-estado grega, na qual seus habitantes, fossem nativos ou 

estrangeiros, consideravam que a evolução do homem em sentido integral estava 

condicionada à existência dele dentro de uma cidade-estado, pois somente no interior 

desta era possível “politizá-lo”.  

  E assim se sucedeu a valorização do local pelos gregos até chegarem ao 

patamar máximo da contribuição de sua cultura helênica à modernidade, com a criação 

da democracia. O governo do povo e para o povo, com justiça, liberdade e igualdade 

entre diversas raças, cujos cidadãos eram formados intelectualmente através da 

exaltação do pensamento filosófico e a valorização das artes em geral é o legado 

deixado por cidades-estados à civilização atual que, após milênios, organizou-se em 

Estados e demais organizações institucionais e outras não-institucionais, as quais, após 

serem afetadas pelos fluxos da globalização, assistem ao cenário mundial, em suas 

relações precípuas, voltar ao início da História para tratar de assuntos locais em virtude 

da descentralização do poder e da nova gestão compartilhada de soberania estatal. 

  Em 2007, metade da população mundial vive em cidades. Para que 

estejam preparadas a receber esta super-população e consigam se adequar aos padrões 

de desenvolvimento sustentável, as cidades pedem ajuda às esferas de poder mundial, na 

busca de soluções para problemas globais que também afetam o local, tais como o 

                                                 
2 Law of Nations or International Law is the name for the body of costumary and conventional rules 
which are considered legally binding by civilized states in their intercourses with each other 
(OPPENHEIM apud BROWNLIE, 1997). 



 

aquecimento global provocado pelas mudanças climáticas, o combate a fome e a 

pobreza, a eliminação da disparidade de gênero da educação, a preocupação com a 

redução da mortalidade infantil e a melhora da saúde materna, enfim, um conjunto de 

problemas que viraram metas elevadas a categoria de “metas do milênio” 

(MILLENNIUM GOALS), com a criação pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

do Programa HABITAT II, o qual incluiu a temática da sustentabilidade das cidades na 

agenda de discussão mundial. 

  A evolução não pára por aqui. Em paralelo, desde as duas Revoluções 

Industriais (séc. XVIII e séc. XIX), a tecnologia, o conhecimento e a informação 

transformaram os paradigmas de identificação da própria sociedade, quando após 1970, 

com a entrada no mercado dos micro-computadores, uma nova era se estabeleceu às 

relações sociais, a “Era da Informação”, modificando a sociedade em sua base e 

interconectando indivíduos em tempo real. 

  Da fórmula tecnologia e telecomunicações na Era da Informação surgem 

as REDES, a nova morfologia social, tal como assim as define Manuel Castells 

(1999:497), em sua obra “Sociedade em Rede”, volume I da trilogia, “A Era da 

Informação: Economia, Sociedade e Cultura”. 

  Para nossa pesquisa, tornou-se interessante unir precedentes históricos 

das ações internacionais das cidades aos problemas que hoje põe em risco a 

sobrevivência da humanidade e ainda, considerando as transformações proporcionadas 

pela “Era da Informação”, as Redes de Cidades Internacionais foram escolhidas como 

tema geral desta dissertação de Mestrado em Direito Internacional. 

  Apesar deste assunto não estar muito difundido em nosso país, as Redes 

de Cidades Internacionais são consideradas como instrumentos de articulação da 

Cooperação Descentralizada, esta derivada da Cooperação Internacional Multilateral, a 

qual possui registros de longa data de atuação em países europeus como Holanda, 

França, Itália, Alemanha e Espanha. 

  Com o objetivo de tornar a pesquisa utilitária ao contexto latino-

americano no qual nos encontramos, dentre outras redes existentes, foi selecionada para 

estudo específico neste trabalho a REDE MERCOCIDADES , uma Rede de Cidades 

formada por “governos locais” (Municípios, Departamentos e Províncias) de países 



 

membros do Mercosul, a qual foi criada por prefeitos em 1995 e atualmente possui 181 

membros associados. A Rede Mercocidades conta com larga experiência em relações 

internacionais entre seus governos locais e também com demais entidades 

internacionais, bem como possui uma estrutura muito próxima a uma verdadeira 

Organização Internacional. 

  O que a Rede Mercocidades não tem e por esta razão torna-se um 

problema que ameaça sua existência, por ora não resolvido, é Segurança Jurídica. 

  Apesar de sua atividade estar vinculada ao Mercosul, a Rede 

Mercocidades não é reconhecida por ele como uma de suas instituições oficiais. E, 

ainda, de acordo com o ordenamento jurídico nacional de cada país membro do 

Mercosul, com exceção da Argentina, não há previsão legal nas Cartas Constitucionais 

de autorização em se manter relações internacionais por parte de governos locais.  

  Por outro lado, não podemos ignorar a realidade jurídica de que governos 

locais não são sujeitos de Direito Internacional, logo não possuem capacidade e 

personalidade jurídica para firmar acordos e convênios internacionais. 

  Diante desta problemática, restringimos o estudo ao caso dos Municípios 

Brasileiros apenas, e assim, chegamos ao título desta dissertação. 

  Desenvolvimento do trabalho: Esta dissertação adquiriu um perfil 

interdisciplinar, unindo questões relacionadas a diversas áreas do conhecimento, como 

direito administrativo, direito constitucional, relações internacionais, e outras ciências 

que serviram de apoio como sociologia, ciências políticas, informática, administração 

de empresas e engenharia da produção, como restará demonstrado logo no primeiro 

capítulo, pois o conceito de Redes é inexistente no mundo jurídico, e por esta razão 

buscamos a construção daquele junto a outras áreas. 

  A dissertação encontra-se estruturada em três capítulos, a saber: 

• Capítulo I – A Lógica das Redes de Cidades. 

• Capítulo II – Rede Mercocidades. 

• Capítulo III – Construindo a Segurança Jurídica. 



 

  No Capítulo I, iniciamos a apresentação das Redes de Cidades de acordo 

com as mudanças mundialmente ocorridas que contribuíram na formação da Sociedade 

de Informação no Pós-Industrial; após, passamos a demonstrar que rupturas políticas, 

mudanças na geografia do poder, bem como o advento da tecnologia da informação são 

fatores básicos que impulsionaram o surgimento das REDES, para as quais procuramos 

adotar um conceito base, ressaltando a importância dos mecanismos flexíveis de 

Governança para a execução de uma nova gestão compartilhada de poder. 

  O estudo das Redes não excluiu, todavia, a importância das instituições 

governamentais e Estados Soberanos, assim, o item 3, apresenta os “Novos Paradigmas 

Políticos e Sociológicos das Redes de Cidades”, através de duas vertentes, (a) Sociedade 

em Rede na Era da Informação e (b) Soberania Compartilhada em Redes Globais, esta 

última, coloca em análise as alterações em atributos primários como a soberania que, 

após a ruptura do modelo bipolar de poder com o fim da Guerra Fria, passa a ser 

compartilhada em função dos fluxos da globalização e da criação de blocos regionais de 

integração econômica. 

  O Capítulo II , intitulado por “Rede Mercocidades” é específico sobre 

esta Rede de Cidades originária das relações de integração econômica do bloco regional 

Mercosul, sua estrutura institucional, seus membros associados, seus convênios e 

acordos internacionais e suas dificuldades políticas de sobrevivência, pois enquanto esta 

Rede não for elevada ao status de “instituição” do Mercosul, ficará na dependência da 

boa vontade das agendas políticas cujas lideranças partidárias se alternam 

periodicamente. 

  O Capítulo III  apresenta o tema segurança jurídica das cidades 

brasileiras associadas à Rede Mercocidades sob o enfoque do ordenamento jurídico 

brasileiro, no âmbito do Mercosul.  

  Está subdividido em duas partes. Na primeira, contém explicações acerca 

do Município no Direito Brasileiro. Esta análise busca apresentar os mecanismos 

jurídicos que regulamentam o ente municipal na ordem constitucional e de que forma 

este possui e exerce sua autonomia, poderes e competência legislativa no âmbito 

administrativo. Tais esclarecimentos se fazem necessário para visualizar os limites de 

atuação dos Município na Rede Mercocidades, e lançar como objeto de pesquisa, a 



 

possibilidade de violação do princípio da legalidade através da paradiplomacia de 

cidades nesta Rede, pela inobservância ao princípio da restrita legalidade dos atos 

administrativos. 

  Na segunda parte, através de entrevistas com formuladores de opiniões e 

pesquisadores da questão, pretendemos apresentar os indicativos possíveis para tentar 

construir um caminho à segurança jurídica, a qual pode ser através da elaboração de 

Emenda à Constituição Federal, bem como através de alterações do quadro institucional 

do Mercosul, via tratados ou acordos internacionais. 

  Creditamos real importância ao presente trabalho, por consideramos que 

esta pesquisa sobre a segurança jurídica de municípios brasileiros associados a uma rede 

de cidades internacional seja válida por tratar-se também do interesse de tantos outros 

governos locais, no total 181 cidades, departamentos e províncias, de 08 (oito) países 

sul-americanos que estão engajados no bloco Mercosul, e querem ter acesso às 

questões hoje classificadas por “glocais”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

REDES DE CIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O átomo é o passado. O símbolo da ciência para o próximo século é a 
Rede dinâmica... Enquanto o átomo representa uma clara 
simplicidade, a Rede canaliza o poder confuso da complexidade. A 
única organização capaz de crescimento sem preconceitos e 
aprendizagem sem guias é a Rede. Todas as outras topologias são 
restritivas. Um enxame de Redes com acessos múltiplos e, portanto, 
sempre aberta a todos os lados... Na verdade, a Rede é a organização 
menos estruturada da qual se pode dizer que não tem nenhuma 
estrutura... De fato, uma pluralidade de componentes realmente 
divergentes só pode manter-se coerente em uma Rede. Nenhum outro 
esquema – cadeia, pirâmide, árvore, círculo, eixo - consegue conter 
uma verdadeira diversidade funcionando como um todo. 

                                        

KEVIN KELLY 3 

 
                                                 
3 In, Out of Control: The Rise of Neo-biological Civilization. Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 1995:25-
7. (apud CASTELLS, 1999:85, V.1) 



 

Apresentação do Capítulo I: 

 

  O Capítulo I abre a investigação do fenômeno das Redes de Cidades. 

Partindo das noções clássicas de Direito Internacional, começa expondo a existência 

cada vez mais marcante do Municipalismo Internacional, com a formação de redes de 

cidades desde épocas mais remotas, perante as dificuldades existentes pela lacuna 

jurídica que não reconhece a atuação internacional de governos subnacionais como fato 

legítimo capaz de contrair obrigações e gerar direitos. 

  A conceituação e identificação doutrinária de elementos como “redes”, 

“sujeitos nas redes de cidades”, bem como a classificação das redes governamentais em 

verticais e horizontais seguem como base de apoio à compreensão  dos demais temas. 

  Apesar das redes de cidades serem tratadas aqui, sobretudo, na questão 

que lhe tenta atribuir segurança jurídica, fundamentos de outras duas ciências 

demonstraram-se fundamentais para fortalecer a linha de raciocínio trabalhada.  

  Assim, buscamos na Sociologia e na Ciência Política os novos 

paradigmas que contribuíram para a formação da “Sociedade em Rede” na Era da 

Informação. 

  Unindo o que extraímos da doutrina do Direito Internacional Público, das 

Relações Internacionais, da Sociologia e da Ciência Política com a experiência de 

outros pesquisadores do tema, selecionamos a entrevista do Professor Klaus Frey (PUC-

PR) para a expor as atuais motivações que abrem espaço e atribuem importância às 

ações locais, considerando a crescente necessidade de inclusão das cidades no contexto 

internacional em fóruns de discussão que definem estratégias para a implantação de 

políticas públicas internacionais que afetam o desenvolvimento local e urbano, tal como 

ocorre com as Metas do Milênio (UN - HABITAT). 

 

 

 

 

 



 

1. Municipalismo Internacional 

 

 

  Como todo Direito, o Direito Internacional é uma regulamentação de 

condutas, que impõe deveres e confere obrigações aos Estados, com a característica 

peculiar que o faz ter vigência entre a Comunidade Internacional graças ao sistema de 

coordenação que o rege. 

  Tradicionalmente, o Direito Internacional ou direito das gentes é definido 

como sendo aquele direito capaz de regular as relações interestatais (MAZZUOLI, 

2002:11). Na doutrina alienígena, destaca-se OPPENHEIM, para quem o “Direito das 

Nações ou Direito Internacional é o nome para o conjunto de normas costumeiras ou 

convencionais, as quais são consideradas legalmente obrigatórias pelos Estados 

civilizados, em suas relações uns com os outros4”. 

  Durante uns trezentos anos, o DIP se ocupou exclusivamente dos Estados 

(ACCIOLY, 1996:62). 

  Na atualidade, o Direito Internacional continua regulando as relações 

entre as Nações, entretanto, apesar de não atribuir vigência e eficácia à ação 

internacional de governos subnacionais, não mais se abstêm de ao menos monitorá-las, 

pois hoje, além dos Estados, das Organizações Internacionais, da Santa Sé, as unidades 

subnacionais são consideradas não como sujeitos de Direito Internacional5, mas como 

os “novos atores internacionais”, ainda que careçam da devida regularização jurídica 

internacional e muitas vezes, da regularização jurídica interna de seus próprios Estados.  

  Um sujeito de Direito Internacional é uma entidade com capacidade para 

possuir direitos e deveres internacionais e com capacidade para defender seus direitos 

através de reclamações internacionais. (BROWNLIE, 1997:71). 

                                                 
4 No original: “Law of Nations or International Law is the name of the body of costumary and 
conventional rules, which are considered legally binding by civilized states, in their intercourses with 
each other” (OPPENHEIM vol. 1:01). 
5 BROWNLIE (1997:73) especifica quais pessoas jurídicas são reconhecidas pelo Direito Internacional: 
Estados, “Condomnia”, Territórios Internacionalizados, Organizações Internacionais, Representação dos 
Estados, Agências das Organizações Internacionais; Povos não-autônomos, Estados em “status nascendi”, 
Comunidades beligerantes. 



 

  Logo, para que uma entidade seja reconhecida pelo Direito Internacional 

como “capaz” de possuir direitos e deveres há de ser, necessariamente, pessoa jurídica 

com personalidade jurídica reconhecida pelos instrumentos normativos do Direito 

Internacional, como por exemplo, a Convenção de Viena do Direito dos Tratados (1969 

e 1986), o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Sendo esta entidade internacional 

um Estado Nacional, ele deve preencher os requisitos básicos de possuir uma população 

permanente, um território determinado, o governo político organizado e a capacidade de 

entrar em relação com outros Estados. 

  Para a doutrina tradicional de Direito Internacional Público, os sujeitos 

de Direito Internacional estão designados através de dois enfoques: o clássico, 

concepção original atribuía a noção de sujeito do D.I. aos Estados; e a individualista ou 

realista, para a qual o destinatário do D.I. como, aliás, de todos os ramos do direito, só 

pode ser o indivíduo6. 

  Após a Segunda Guerra Mundial, com a proliferação da instituição de 

inúmeras Organizações Internacionais, outros fenômenos também surgiram no cenário 

internacional, tais como a “integração econômica regional”, disponibilizada aos Estados 

através do aplicativo da cláusula XXIV do GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), abrindo caminho à inserção internacional “em bloco” de economias estatais, e 

paralelamente, promovendo novas vias de acesso internacional à ascensão das unidades 

subnacionais.  

  Ante esta nova realidade internacional, o Estado-nação sofre os efeitos da 

globalização e da regionalização, desafios afetam os governos subnacionais (regiões e 

localidades), os quais pressionados por novas temáticas, buscam  interagir de forma 

direta em negociações no âmbito da integração regional, demonstrando menor grau de 

dependência de seus governos centrais. 

   O Municipalismo Internacional é símbolo destas mudanças ocorridas nas 

formas de cooperação horizontal entre os novos atores internacionais que se associam 

em Redes de Cidades Internacionais, quando os Estados vêem perdendo, 

simultaneamente, o monopólio das relações internacionais.  

                                                 
6 Confira mais detalhes em ACCIOLY (1996:62). 



 

  Nas últimas décadas, assuntos antes negociados apenas por Estados em 

nível internacional passaram a abranger outros entes – os governos locais – com as 

autoridades se posicionando nas discussões sobre os processos de abertura comercial e 

financeira, além de política, no que concerne, em especial, à integração dos blocos 

regionais, organizando-se em Redes ou associações equiparadas. 

  Em um contexto mundial de plena evolução, os Estados e as instituições 

multilaterais por não mais disporem do monopólio das relações internacionais, 

deparam-se com intercâmbios e novas formas de cooperação entre os governos locais, 

as quais se intensificam e constituem uma verdadeira diplomacia de cidades7.   

  Geralmente, a unidade subnacional está inserida à nacional, na qual 

cumpre o alcance de suas metas, com finalidades e competências constitucionalmente 

previstas. Esta é a lógica do sistema federativo que ocorre inclusive no Estado 

Brasileiro, isto porque: 

A razão essencial para esta posição consiste, obviamente, no fato de o 
mundo se encontrar atualmente organizado com base na coexistência 
dos Estados e de as mudanças fundamentais só terem lugar através da 
ação, positiva ou negativa, do Estado. Os Estados são os repositórios 
da autoridade legítima sobre os povos e territórios. Só em termos de 
poderes, prerrogativas, limites jurisdicionais e capacidades normativas 
do Estado é que podem ser determinados os limites territoriais e a 
jurisdição, a responsabilidade por atos oficiais e um grande número de 
outras questões relativas à coexistência das nações. Esta primazia 
essencial do Estado como sujeito de relações internacionais e de 
Direito só seria substancialmente afetada e finalmente substituída se as 
entidades nacionais, enquanto sistemas políticos e jurídicos, fossem 
absorvidas num Estado mundial. (FRIEDMANN apud BROWNLIE, 
1997:72) 

 

 

  Na política externa federal, temas como a integração regional que 

abrangem a participação das unidades estatais subnacionais, enfrentam sérias 

limitações, haja vista que estas não são consideradas sujeito de Direito Internacional 

Público, logo suas ações não possuem validade ou força vinculante perante este sistema.  

                                                 
7 Retirado de página da Internet da Alcadía de Lyon (França): http://www.lyon.fr. Acesso em 15.09.2007 



 

  Este é o dilema principal que pretendemos enfrentar: como viabilizar a 

segurança jurídica às ações internacionais das unidades estatais subnacionais, no 

presente caso, os governos locais brasileiros na Rede Mercocidades?  

  Quais instrumentos poderiam garantir às redes de cidades, tais como a 

Mercocidades, a segurança jurídica da plena vigência e eficácia dos acordos e convênios 

celebrados pelas mesmas? 

  A questão da personalidade jurídica é suscitada, sobretudo, nos seguintes 

aspectos: (1) capacidade para apresentar reclamações sobre violações do Direito 

Internacional, (2) capacidade para celebrar tratados e acordos válidos no plano 

internacional. Logo, o reconhecimento jurídico-formal é necessário para estabelecer a 

legitimidade da pessoa e do objeto em relações internacionais. 

  Politicamente, a inserção internacional de governos subnacionais como 

participantes nas relações internacionais é um fator determinante, uma realidade para o 

fortalecimento do Direito da Integração, isto porque, com a expansão da integração, 

aumentam também as possibilidades de participação das demais esferas subnacionais de 

governo, sendo que, uma das formas de sua atuação pode ser feita por meio das “Redes 

de Cidades”. 

  É claro que isso só pode ser realizado por meio de uma relação de 

interdependência com o ente político central. KEOHANE e NYE (apud 

MARIANO,s/d:51) afirmam que as relações transnacionais produzem cinco 

conseqüências para as relações “interestatais”:  

 

1. mudança de atitudes em atores dentro dos Estados; 2.promoção do 
pluralismo internacional através do relacionamento entre grupos de 
interesses nacionais em estruturas transnacionais; 3. criação de 
dependência e interdependência limitando a ação do Estado nacional; 
4.criação de novos instrumentos de influência; 5. surgimento de atores 
com política externa privada, o que pode provocar alguma oposição 
em relação às políticas dos Estados ou aos seus interesses. (grifo 
nosso)  

 

  Aqui cabe ressaltar que a interdependência8 aludida é considerada um 

ponto fundamental para a compreensão das novas estratégias de inserção internacional.  

                                                 
8 Na teoria da interdependência, as relações entre os Estados ocorrem de acordo com um conjunto de 
regras, normas e procedimentos que regulamentam seus comportamentos e controlam seus efeitos. Essas 



 

  Logo, a associação de governos locais em Redes de Cidades é 

considerada um dos efeitos da reformulação das estratégias governamentais de 

intervenção internacional a partir da multiplicação dos efeitos da interdependência nas 

Relações Internacionais.  

  Além da interdependência, a promoção da democracia e do pluralismo 

internacional apresentam-se como outras duas condições fundamentais para a 

existência das Redes de Cidades, pois, estas ao estabelecerem relações de cooperação 

com outros atores internacionais governamentais, acabam por fomentar a abertura de 

espaços à participação dos governos locais (democracia participativa) nos processos 

decisórios sem passar pela antes “necessária” intervenção dos governos centrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
regulamentações são os regimes internacionais, entendidos tal como foram definidos por KRASNER – 
como princípios, normas ou regras e procedimentos de decisão em relação aos quais convergiriam às 
expectativas dos atores. (KRASNER , 1983:02). 

 



 

2. O Conceito de Redes 

 

  As Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades. A 

difusão da lógica das Redes modifica de maneira substancial a operação e os resultados 

dos processos produtivos de experiência, poder e cultura. (CASTELLS, 1999:497).  

  Apesar de serem consideradas formas antigas de concentração de 

convivência humana, elas reaparecem nos tempos atuais, revigoradas pela Tecnologia 

das Comunicações (TC’s). Na busca de uma conceituação própria às Redes, vários 

aspectos contribuem para a formulação desse conceito. 

  Redes, para a Sociologia, significa a existência de estruturas abertas com 

capacidades ilimitadas de expansão, em razão do compartilhamento comum dos 

mesmos códigos de comunicação. Essas estruturas são alimentadas por sistemas 

dinâmicos de gerenciamento e produção de atividades que exaltam o modo capitalista 

de produção, diminuindo as distâncias pelo agrupamento geográfico múltiplo de tarefas 

interconectadas em diferentes locais. 

  Literalmente, o conceito de redes tem sua origem no latim “rete”, e 

estende-se por vários campos (biologia, sociologia, economia, computação). Ele é 

contextualizado para aplicação macro, como os grandes programas de desenvolvimento 

tecnológico e até para aplicações em nível micro, como os estudos organizacionais 

(SALLES FILHO; BONACELLI; MELLO apud GOEDERT, 2005:33). 

   Em simples palavras, “Rede é um conjunto de nós interconectados” 

(CASTELLS,1999, V.1:498). Redes políticas, Redes empresariais, Redes culturais e 

Redes governamentais, Redes tecnológicas etc., todas elas são protótipos da nova 

arquitetura das relações sociais que traçam os novos aspectos predominantes em nossa 

sociedade.  

  Como modelo de uma reorganização política, as Redes transformam-se 

em instrumentos de facilitação para integrar o contexto local ao global. Desagregando e 

reintegrando relações sociais, as conexões (nós) que se interligam em redes estão 

moldadas pela adaptabilidade e flexibilidade da adoção de paradigmas herdados da 

globalização e da descentralização estatal das instituições governamentais. 



 

3. A Formação das Redes de Cidades: 

 

  “Cities Network” ou Redes de Cidades é o termo utilizado para o 

compartilhamento de informações, técnicas, novas formas de gestão urbana de 

tecnologias que promovem a cooperação de governos locais de forma interligada, 

propriamente denominada, “em rede”. 

  Acompanhando três momentos específicos na História, desde a fundação 

das cidades-estados gregas, a expansão do Império Romano, com especial atenção às 

cidades marítimas mediterrâneas na Itália, podemos verificar que a evolução da história 

da civilização está diretamente ligada às cidades, uma vez que através delas foram 

dispostos os primeiros moldes de organização da vida humana civilizada, com a 

instituição de governos com autoridades locais, magistrados locais, cunhagem de 

moedas locais e, claro, o mais importante fator de agrupamento humano na época, a 

religião local.  

  As experiências das cidades nos períodos mencionados foram sendo 

respectivamente agregadas, mas é fator comum a todas que para fortalecerem suas 

relações, formavam “ligas de cidades”, “comunas” ou pactos econômicos, políticos e 

militares para expandir o comércio e promover a proteção contra invasões.  

  A História é mestra em nos ensinar que, em verdade, somos uma 

repetição de comportamentos.  

  O que hoje pretendemos realizar – internacionalizar uma cidade – é 

assunto antiguíssimo. É claro que não existiam as facilidades advindas das tecnologias 

da informação, porém havia a “mentalidade de expansão” e o “espírito de conquista” 

dos povos antigos, os quais valorizavam o local a ponto de transpor fronteiras, 

lançando-se às novas terras, abrindo caminhos que seguiam o curso do mar. 

  Grécia: as Summakhiai – as Grandes Ligas, origem datada no século V 

a.C., surgiram na tentativa de evitar o isolamento das cidades-estados gregas. Duas ligas 

tiveram maior atividade: a Liga Lacedemônia e a Liga Ateniense. 

 



 

  A contribuição histórica está em razão de que por intermédio das 

“cidades confederadas” a democracia ateniense foi expandida aos territórios mais 

longínquos, proporcionando ao liberalismo comercial uma filosofia de ação baseada em 

iguais condições de direitos, garantindo não apenas a própria subsistência do povo 

grego, mas ainda por transformar a bacia do Mediterrâneo num grande mercado comum. 

  Roma: havia a participação ativa dos cidadãos nos assuntos das cidades, 

as quais, com seu sistema próprio de aduanas para as fronteiras, e a respectiva 

instauração do recolhimento de um imposto denominado portaria, tal qual hoje se 

aplicavam as taxas alfandegárias, as quais eram fiscalizadas através da atividade 

jurisprudencial do “Praetor Peregrinus”, no século V d.C. 

 

  Este órgão era na verdade, um tribunal romano criado para julgar litígios 

entre estrangeiros e romanos, instituindo-se, desta forma, o primeiro sistema 

normativo com técnicas gerais e noções jurídicas em comércio internacional, mais 

especificamente, sobre circulação e estabelecimento de pessoas nos territórios 

submetidos ao Império Romano.  

 

  A partir do século X, as cidades européias começaram a fundar-se à beira 

do mar. Um mapa da Europa onde fosse apontada a relativa importância de vias 

comerciais coincidia com a localização das aglomerações urbanas, e assim se diz que a 

formação das cidades na Idade Média é quase um fenômeno determinado pelo meio 

geográfico-marítimo. 

  O Mar Mediterrâneo era a grande via de comunicação da Idade Média, 

que constituía o próprio centro da Europa na manutenção do comércio e das cidades que 

serviam de portos e passagens ao transito de mercadores, através da navegação que se 

estendia do litoral da Espanha e da Itália até a Síria e a Ásia Menor, transformando-se 

em uma unidade econômica absoluta. 

  Entre os séculos XIII e XV, o comércio internacional era o grande fator 

de desenvolvimento das relações entre as regiões mais desenvolvidas da Europa. As 

cidades marítimas italianas (Veneza, Almafi, Pisa, Florença, Gênova e Milão) mais 

conhecidas como a “Comuni” com seus usos e costumes marítimos mediterrâneos, 

engajadas neste sistema de trocas e de manufatura de produtos, passaram a cunhar 

moedas de ouro e pratas destinadas às trocas comerciais no exterior: 



 

 
O direito do comercio internacional é devedor das cidades comerciais 
mediterrâneas. Através da intensa atividade comercial desenvolvida 
por Veneza, Pisa, Gênova, Amalfi e Barcelona, tornou-se possível a 
elaboração de normas de comércio internacional que fundamentam as 
atualmente utilizadas. Deste modo, remontando em parte aos usos 
helênicos recolhidos na Lex Rhodia Romana, foram cristalizando-se 
uma série de compilações municipais, como, em particular, a Tavola 
Amalfitana, em vigor no Mediterrâneo até a segunda metade do século 
XVI, e o Llibre Del Consolat de Mar, regido em Barcelona no século 
XIII.(DAL RI JUNIOR, 2004:47) 

 

  A emissão de moedas pelas cidades marítimas italianas9 em grande 

escala contribuiu ainda mais para o desenvolvimento do comércio internacional, 

lançando entre as potências européias a busca de metais preciosos em territórios do 

Novo Mundo, especializando, por via reflexa, a navegação de grande alcance para 

expedições que iam desde a África e ao Oriente Médio até as terras banhadas pelo 

Oceano Atlântico.  

  Dando um grande salto na História, aqui e agora, na cultura virtual de 

uma sociedade em Rede, tempo e espaço são considerados atributos essenciais da 

sociedade de informação10, considerando a sua principal característica, a influência 

direta da informação modificada pela tecnologia.  

                                                 
9 Ainda sobre as principais cidades marítimas, escreve SOUZA (1976, 209): “Veneza era chamada 
“Rainha do Adriático”, era uma república aristocrática, governada por um duque, cujo poder era limitado 
pelo “Conselho dos Dez” e pelo Senado. O poder legislativo , o “Grande Conselho”, era formado por 400 
membros. Fabricava navios, armas, objetos de luxo, vidros, espelhos e tecidos. Seu comércio marítimo, 
favorecido pela situação geográfica, era intenso e chegou a ter uma frota de 4.000 navios. Com a criação 
do Império Latino de Constantinopla, em 1204, tornou-se “senhora de um quarto e meio do Império 
Bizantino. (...) Gênova, conhecida por  “Soberba”, tornou-se independente no século X, No século XI já 
era notável pelo comércio marítimo desenvolvido no Mediterrâneo Ocidental. Enriqueceu-se, como 
Veneza, na época das Cruzadas: transportava cristãos à Terra Santa. Era governada por magistrados 
“cónsoli di podestá”, e sua moeda, o “florim genovês” alcançou fama mundial. (...) Florença era uma 
república democrática regida por uma constituição de tendência burguesa. Os nobres foram excluídos dos 
cargos públicos. O governo era eleito pelas corporações de “artes maiores”. Acolheu os sábios bizantinos 
desterrados de Constantinopla e protegeu as Artes e as Letras. Teve por governante em época brilhante da 
Itália renascentista, Cosme de Médicis (1434 a 1464)”.   
10 O termo sociedade de informação enfatiza o papel da informação na sociedade. Mas a informação, em 
seu sentido mais amplo, por exemplo, como comunicação de conhecimentos, foi crucial a todas as 
sociedades, inclusive à Europa medieval que era culturalmente estruturada e, até certo ponto, unificada 
pelo escolasticismo, ou seja, no geral uma infra-estrutura intelectual. Ao contrário, o termo informacional 
indica o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o processo e a 
transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas 
condições tecnológicas surgidas nesse período histórico. (CASTELLS, 1999, v.1:46) 
 



 

  O espaço representado por lugares múltiplos, fragmentados, espalhados 

por diversos segmentos, porém conectados em tempo real e interativo, fornece a 

percepção exata do funcionamento de um sistema social de comunicação em Rede.   

  Em linhas gerais, podemos explicar que o espaço organiza o tempo na 

sociedade em rede, estando ambos sob constante influência dos novos paradigmas 

tecnológicos da informação. Esta inovadora lógica espacial está baseada nas 

transformações dos padrões de localização da produção industrial, na qual os fluxos 

substituem os lugares. 

  Neste sistema, a interconexão global não deve excluir demais centros 

populacionais, ainda que estes estejam em diferentes escalas de alcance tecnológico: 

 

A combinação de dispersão espacial e interação global criou novo 
papel estratégico para as principais cidades. Além de sua longa 
história como centros de comércio e atividades bancárias 
internacionais, essas cidades agora funcionam em quatro novas 
formas: primeira, como pontos de comando altamente concentrados na 
organização da economia mundial; segunda, como localização chave 
para empresas financeiras e de serviços especializados; terceira, como 
locais de produção, inclusive a produção de inovação nesses 
importantes setores; e quarta, como mercados pra osprodutos e as 
inovações produzidas (SASSEN apud CASTELLS, 1999, v.1:410). 

 

  Da conjunção entre os movimentos de dispersão espacial e integração 

global, extraímos duas características importantes, as quais se complementam num 

sistema em rede: a flexibilidade e adaptabilidade às ações, isto porque: 

A cidade global não é um lugar, mas um processo. Um processo por 
meio do qual os centros produtivos e de consumo de serviços 
avançados e suas sociedades auxiliares locais estão conectados em 
uma rede global embora, ao mesmo tempo, diminuam a importância 
das conexões, com base em fluxos da informação.(CASTELLS, 1999, 
V.1:412) 

  

  Administradores públicos percebendo a precariedade em lidar com 

problemas urbanos de natureza multidimensional agregaram-se à idéia em participarem 

de instituições que pudessem promover ao mesmo tempo a cooperação internacional e o 

desenvolvimento local de forma sustentável.  



 

  Para isso, a disposição de elementos mínimos, tais como a gestão pública 

conectada à Internet, já são indícios de que existe a possibilidade de uma cidade 

compartilhar contatos e experiências “em rede”.  

  As Redes de Cidades podem ser formadas a nível internacional e 

regional, apresentando sempre duas características essenciais, quais sejam, a 

externalidade e a cooperação de suas ações. A idéia da sua criação está vinculada com a 

idéia de irmanamento de cidades, a qual teve sua origem na Segunda Guerra Mundial, 

quando as cidades européias resolveram promover a integração entre si, com intuito de 

evitar o renascimento do revanchismo das grandes potências européias.  

  No século XX, a primeira iniciativa para criação de uma rede de cidades 

nos moldes da Cooperação Descentralizada, é registrada em 1913, na Bélgica, quando 

representantes de mais de 20 países criaram a União Internacional de Autoridades 

Locais (IULA) .  

  Houve interrupção desta em razão do início da Primeira Guerra Mundial, 

e a movimentação das redes só retornou em 1951, com a Criação do Conselho de 

Municipalidade e Regiões Européias (CMRE) . Ambas iniciativas foram de grande 

utilidade para a posterior criação da FMCU  (Federação Municipal de Cidades Unidas), 

em 1957, entidade importante para a consolidação do processo de integração econômica 

na Europa. 

  Assim, os antecedentes de associações internacionais de governos locais 

estão sempre relacionados a estas duas organizações em especial: a IULA 11 

(International Union of Local Authorithies) e a FMCU  (Federación Mundial de 

Ciudades Unidas).  

                                                 
11 Com membros em mais de 100 países em todas as regiões do mundo e organizada em torno de 
Federações de Municípios, IULA tem desempenhado um papel muito importante na promoção da 
descentralização e da autonomia local assim como um reforço às instituições locais, contribuindo para 
que, lentamente, os interesses do “local” sejam levados em conta na construção de políticas como um 
marco “global” para questões como cidadania e desenvolvimento sustentável, proteção social e 
desenvolvimento econômico. (...) a FMCU reúne mais de 1.000 cidades, em mais de 80 países. É 
considerada defensora da democracia local, da cooperação e solidariedade entre as cidades. Tem 
desenvolvido programas de cooperação temática em aspectos essenciais, bem como há instrumentado 
programas de cooperação descentralizada, com gestão de recursos financeiros para apoiar as atividades e 
projetos internacionais de seus membros. (LOSADA PASSOLS, 2006: 124). 
 



 

  A partir de 2004, estas duas organizações de fundiram em uma só, 

conhecida por Cidades e Governos Locais Unidos12, cuja Secretaria permanente está 

situada na Cidade de Barcelona e a ela podem se associar os governos locais de forma 

individual ou por meio de associações denominadas por “redes de cidades”.  

  Esta fusão da IULA e da FMCU para a formação de uma única 

organização, a Cidades e Governos Locais Unidos, é considerada significativa para a 

criação de um espaço único e ao mesmo tempo comum que reforça a identificação dos 

governos locais13, dando-lhes maior capacidade de interlocução no âmbito 

internacional. 

  Como missão, Cidades e Governos Locais Unidos é a voz de 

representação mundial do governo local autônomo democrático, mediante a 

promoção de valores e interesses da comunidade internacional, sempre por intermédio 

da cooperação internacional entre governos locais. 

  Os objetivos principais de Cidades e Governos Locais Unidos14 podem 

ser assim enumerados:  

a) fomentar um forte governo local autônomo e democrático al redor 
do mundo; b) fomentar a cooperação, o intercâmbio e a unidade entre 
os membros; c) assegurar a representação política eficaz dos governos 
locais entre a comunidade internacional, especialmente ante a ONU e 
suas agências; d) ser a principal fonte mundial de informação sobre 
governo local; e) ser fonte de capacitação e intercâmbio entre 
governos locais; f) apoiar o estabelecimento e fortalecimento de 
governos locais livres e de suas associações nacionais; g) fomentar o 
desenvolvimento econômico, cultural, vocacional e ambiental baseado 
nos princípios de um bom governo, sustentabilidade e inclusão social 

                                                 
12 Sobre a criação e propósito da Cidades e Governos Locais Unidos, LOSADA PASSOLSA 
(2006:125), registra: “Ahora bien, la nueva orgnización afronta retos importantes. Debe convertirse en 
un auténtico espacio de encuentro para los gobiernos locales y no unicamente para las grandes ciudades 
y asociaciones de municípios. La existência de dicho espacio común no debe limitar la actividad y 
proyección internacional de las ciudades que demuestran un dinamismo muy importante. Intentar 
concentrar “todo lo internacional – local” bajo un único techo, con el pretexto de simplificar, sería 
perjudicial y empobrecería los resultados de la denominada diplomacia municipal. La nueva 
organizacion debe alentar las iniciativas de los gobiernos locales, generando o apoyando la creación de 
instrumentos que ayuden a la cooperacción entre ciudades, recogiendo las diferentes sensibilidades e 
inquietudes, avanzando en el reconocimiento del papel de los gobiernos locales como actores 
fundamentales para el desarrollo y la cohesión social” .   
 
13 Para ROMERO (2006), sobre as lacunas do tema: é evidente que os governos locais do interior de um 
mesmo país, e em distintos países, não constituem um grupo homogêneo de entidades, já que tem 
tamanhos, características e interesses diversos. Resta claro que, como entidades públicas inscritas dentro 
de um marco político, jurídico e administrativo de um Estado nação, os problemas e desafios que 
enfrentam os governos locais são mitos similares ainda que seus contextos locais sejam muito diferentes. 
14  Disponível no site www.cities-localgovernment.org. Acesso em 22.09.2007. 



 

assim como apoiar o desenvolvimento de serviços básicos; h) 
promover a igualdade entre as raças e os gêneros, combatendo todo 
tipo de discriminação; i) ser uma forte organização democrática que 
reflete diversidade das esferas locais do governo; j) fomentar a 
descentralização descentralizada,  cooperação internacional, os 
irmanamentos e as associações entre os governos locais e as 
associações de municípios. 

 

  No ano de 2004 (02 de Maio), em Paris foi celebrada a fundação do 

UNITED CITIES AND LOCAL GOVERMENTS15 (Cidades e Governos Locais 

Unidos), cujo discurso de abertura do Secretário Geral da ONU, demonstra o grau de 

inserção da temática dos governos locais no âmbito interno de uma Organização 

Internacional de porte da ONU. 

  A partir desta consolidação a nível internacional, a parceria entre 

CIDADES E GOVERNOS LOCAIS UNIDOS com UN-HABITAT rendeu a 

formulação de um acordo de cooperação internacional entre ambos (Agreement of 

Cooperation between the United Nations Human Settlements Programme and 

United Cities and Local Governments), para a promoção de valores, objetivos e 

interesses das cidades e governos locais pelo mundo16, com vistas a alcançar a 

consolidação da Campanha Global em Governança Urbana através de grupos 

selecionados, tais como o GOLD (Global Observatory and Descentralization), a 

                                                 
15  Trecho do discurso no idioma original: The creation of United Cities and Local Governments as a 
global coordinating mechanism for activities of local authorities signals a new step in a long process that 
started t the HABITAT II  Conference in Stanbul in 1996. (…) The Millennium Declaration, adopted in 
September 2000, is the international community´s main s focus for our common efforts to create a better, 
safer, more just world. In a relatively short time, the Millennium Development Goals have gained 
tremendous currency as the development framework used by different partners, primarily in international 
circles, but increasingly at the national level. (…) urban population in developing countries will double 
over the next 30 years. The number of people living in slums and squatter settlements may also rise if 
local authorities do not take determined and concerted action to address the needs of the urban poor and 
the challenge og good urban governance. United Cities and Local Government can be an effective 
instrument towards this end. (…) For its part, the United Nations General Assembly recently decided that 
local authorities will participate in the deliberations of the Governing Council of UN – HABITAT, which 
is the UN focal point for local authorities. This will allow your Organization to strengthen its partnerships 
with governments in efforts to achieve the Millennium Development Goals. I look forward to working 
with you and wish every success to the future work of United Cities and Local Governments. 

 
16 Article 1: OBJECTIVE AND SCOPE: The objective of this Agreement is to establish the general 
terms and conditions under which the parties shall collaborate to achieve the objectives set out below for 
both UM-HABITAT and UCLG through joint work. The expertise from both organizations, which will be 
used in this collaboration, would allow a more effective and efficient utilization of resources made 
available to both UN-HABITAT and UCGL. 



 

AGRED (Advisory Group of Experts on Descentralization) e da UNACLA (Advisory 

Commitee of Local Authorities). 

  Este Acordo de Cooperação Internacional entre UN-HABITAT e UCLG 

menciona uma outra entidade também composta por cidades e outros atores em 

desenvolvimento. É a CITIES ALLIANCE17, no vernáculo, ALIANÇA DE CIDADES, 

lançada pelo Banco Mundial e pelo UM-HABITAT em Maio de 1999. 

  A CITIES ALLIANCE é uma coalisão de múltiplos doadores, composta 

de cidades e seus parceiros, criada para melhorar a eficácia e o impacto da cooperação 

no desenvolvimento urbano em duas áreas principais: 

 

• introduzir melhorias inéditas nas condições de vida de pessoas de 

baixa renda na zona urbana, mediante o desenvolvimento, em 

âmbito local e nacional, de programas de urbanização e 

assentamentos precários; 

• apoio aos processos de formação, em âmbito urbano, do consenso 

sob o qual grupos locais interessados definem sua visão da cidade 

e estabelecem estratégias de desenvolvimento urbano com claras 

prioridades de ação e investimentos. 

 

  Responsável por promover um canal de know-how coletivo, a CITIES 

ALLIANCE combina recursos, experiência e conhecimentos de seus parceiros, 

fomentando a cooperação em prol do desenvolvimento urbano.  

 

 

                                                 
17 This cooperation aims at maximizing synergies in the partnership between UN-HABITAT as focal 
point for Local Authorities within the UN system, and UCLG as a world organization of Local 
Authorities and their associations. It also provide a normative framework for collaborative activities of 
UN-HABITAT and UCLG at the operation level, such as those jointly undertaken under Cities Alliance17 
initiative. 

 



 

  Possuem atividades específicas a cada país, bem como também 

desenvolvem atividades a nível regional e mundial, com intervenção através de 

“estratégias de desenvolvimento” que, sobretudo, avaliam as possibilidades de 

crescimento econômico das cidades, cujos países que se qualificam a receber assistência 

da CITIES ALLIANCE são incluídos em Listas de Recebedores de Ajuda da Comissão 

de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE: países e territórios em desenvolvimento; 

e países e territórios em transição18. 

  O financiamento da CITIES ALLIANCE está descrito em seu Estatuto, o 

qual dispõe que esta ONG possui estrutura financeira baseada em um “fundo básico” e 

um “fundo não-básico”, sendo que o primeiro inclui um conjunto de recursos que 

podem ser usados para qualquer atividade que se enquadre no programa, com a 

aprovação do Grupo Consultivo; e os fundos não-básicos são os que incluem restrições 

de doadores, relacionadas a temas, atividades e regiões. 

  Se é verdade que as normas de Direito Internacional Clássico não 

reconhecem os governos subnacionais (regionais e locais) como sujeitos de Direito 

Internacional Público, todavia, Organizações Internacionais tais como a ONU, já 

providenciaram a garantia de participação daqueles em conselhos e grupos que discutem 

políticas mundiais com reflexos locais. 

  Este é o passo mais importante: o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

atuação (boa governança) a nível internacional, que possam garantir o trânsito das ações 

internacionais de governos locais, com o devido respeito e propagação ao Direito à 

Cidade, enquanto o ordenamento jurídico do Direito Internacional Público Clássico não 

implementa suas devidas atualizações. 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Pela extensão de dados, vide a lista atualizada na homepage da OCDE: <www. ocde.org>. 



 

  3.1. Sujeitos nas Redes de Cidades: 

  Cada vez mais, a organização social interconectada no espaço de fluxos19 

produz códigos comuns de comunicação, contribuindo na construção de uma 

identidade coletiva. Entretanto, para a análise da função que será desempenhada por este 

sistema de relações compartilhadas – as Redes, é preciso identificar os sujeitos que 

compõem. 

  Na junção de diversos sujeitos para formar um todo, como ficam as 

identidades que se agregam por movimentos de desagregação?  

  Construídas por meio da ação coletiva, a identidade das Redes é 

composta pela dissociação e não desaparecimento de alguns sujeitos e atores sociais.  

  Essa característica de desagregar para unificar constitui a lógica da 

transformação e do poder de criação das Redes globais, ou seja, é o traço distintivo da 

junção sistêmica entre o local e o global.  

  No âmbito das redes de cidades, identificam seus sujeitos como “nós”, ou 

seja, os “governos locais” que se associam a esta nova modalidade de cooperação 

internacional, e esta expressão é mais abrangente do que pode nos parecer. Assim, 

quando falamos sobre governos locais associados em redes, estamos nos referindo aos 

seguintes atores ou entes políticos: 

• Municípios e cidades de qualquer tamanho, urbanos ou rurais, com 

suas distintas realidades sócio-econômicas e com diferentes níveis de 

autonomia; 

• Aglomerações urbanas ou áreas metropolitanas que englobam em seu 

território um município de referência e núcleos de populações 

colidentes; 

• Departamentos e Províncias que podem ser simples divisões 

administrativas até governos locais autônomos; 

                                                 
19 Fluxos representam seqüências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbios e interação 
entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais (CASTELLS, 1999, V.1: 436).  

 



 

• Regiões ou estados federados que representam em nível 

imediatamente inferior ao Estado nacional; 

 

  No caso da Rede Mercocidades20, sua identidade coletiva está 

centralizada na figura de uma entidade internacional sem fins lucrativos, formada pela 

associação de 181 governos locais de diferentes nacionalidades (brasileira, argentina, 

paraguaia, uruguaia, chilena, peruana, colombiana, boliviana) dos países que formam o 

bloco Mercosul, o que implica dizer que necessariamente, em sua constituição, 

encontra-se a presença de uma junção cultural diversificada, a qual reverte como um 

aspecto positivo a esta Rede, para que, na tentativa de nivelar as diferenças sociais e 

econômicas (entre os membros associados não se verifica uma uniformidade econômica 

ou social), todos possam interagir e receber benefícios de forma mais uniforme possível. 

  A Rede Mercocidades funciona como um instrumento de ação dos 

governos locais, para alcançar benefícios no âmbito do processo de integração do 

Mercosul, que talvez (ou muito provavelmente) seriam impossíveis de serem atingidos 

se os mesmos estivessem agindo sozinhos.  

  É neste sentido que se diz que uma rede é constituída pela dissociação e 

não pelo desaparecimento de seus componentes. 

  Sociologicamente21, o impacto desse processo que modifica as 

identidades culturais é analisado por alguns autores sob a denominação de processo de 

construção de identidades22. 

                                                 
20 Como denominação jurídico-administrativa, por governos locais na Rede Mercocidades podem ser 
considerados: ajuntamentos (ayuntamientos), municípios ou municipalidades, comunas, alcadías, 
presidências municipais (presidencias municipales), intendências municipais (intendencias municipales), 
prefeituras, câmaras municipais, departamentos, províncias, regiões, estados federados, comunidades 
autônomas, “mancomunidades’, distritos, comunidades urbanas,“diputaciones”, juntas, conselhos gerais, 
conselhos regionais, governos metropolitanos etc. 
 
21 Se faz necessário mencionar que é da Sociologia que se extrai o fundamento de base para a formação 
de redes políticas governamentais. O mesmo fenômeno que precede a formação de uma sociedade em 
rede é aquele que também vai ser utilizado por instituições governamentais. E, não obstante, em razão da 
diversidade de origem dos componentes de uma rede governamental, o aspecto cultural também não pode 
ser deixado à margem. 

22 Uma das características distintivas da modernidade é uma interconexão crescente entre os dois 
extremos da extensionalidade e da intencionalidade: de um lado influências globalizantes  e, de outro, 



 

  A dinâmica da construção da identidade coletiva de um sistema social 

organizado em Redes pode ser compreendida associando o pensamento de GIDDENS à 

teoria dos “espaços de fluxo” de CASTELLS, segundo a qual as Redes globalizadas 

alcançam todos os níveis da sociedade, transformando-a, sobretudo, pelo aspecto 

cultural , já que, na base desta, o tempo e o espaço são fatores que permitem a 

segregação da identidade específica para uma nova identidade compartilhada23, ou 

coletiva. 

  Criar elementos de identificação comuns e similares é a proposta mais 

adequada para promover a uniformidade à interação em redes, uma vez que a 

cooperação horizontal é a marca central das redes, pela existência da capacidade de 

associar projetos e interesses dos diversos parceiros envolvidos, sem excluí-los e 

tentando garantir a todos uma igual distribuição de resultados. 

  No caso dos governos locais, as Redes de Cidades são modelos 

clássicos de cooperação horizontal, formadas com o objetivo de proporcionar aos 

gestores públicos melhores oportunidades para que as cidades desenvolvam metas 

comuns. Existe entre as cidades participantes das redes uma sinergia privilegiada em 

termos de cooperação técnica e política. 

  É imprescindível mencionar que através da teoria da construção de 

identidades coletivas, a qual demonstra a possibilidade de diferentes sujeitos 

interagirem em aproximada uniformidade, é que se encontra a justificativa para a 

associação de entes governamentais em redes, pois a preservação de sua personalidade 

original pode ser garantida mesmo num sistema em Redes. 

                                                                                                                                               
disposições pessoais...Quanto mais a tradição perde terreno, e quanto mais se reconstitui a vida cotidiana 
em termos da interação dialética entre o local e o global, mais os indivíduos se vêem forçados a negociar 
opções por estilos de vida em meio a uma série de possibilidades...O planejamento da vida organizada 
reflexivamente torna-se característica fundamental da estruturação da auto-identidade. (GIDDENS apud 
CASTELLS, 1999, v.2:27) 

 
23 A identidade dos atores ou sujeitos sociais possui sempre uma base cultural, esta formada por atributos 
inter-relacionados sendo ainda necessário estabelecer a exata distinção desta identidade com os papéis 
desempenhados por estes mesmos sujeitos, que na construção de uma identidade coletiva pode vir a 
determinar o nível de cooperação presente entre identidades segregadas, especialmente se vista em 
contraste com os processos de fragmentação observados no âmbito da sociedade civil, sobretudo em nível 
comunitário, no qual hoje lugares segmentados e espalhados podem cada vez menos ser capazes de 
manter códigos culturais pela ameaça de unificação à identidade coletiva, em detrimento das raízes 
culturais regionais. (CASTELLS, 1999, v.2:22) 
 



 

  Com isso, é possível afirmar que o aspecto social permeia as instituições 

políticas desde sua base, alterando os padrões de governabilidade, ou seja, a sociedade 

em rede é precursora do Estado em rede, no qual, as redes de cidades são uma forma 

derivada de atuação. 

  Para CAPELLO24 (2000) a Teoria das Redes de Cidades está 

organizada em três níveis: 

1) reestruturação administrativa dos órgãos e dos agentes políticos;  

2) política de desenvolvimento local;  

3) governos locais integrados em redes globais de comunicação, 

tecnologia e conhecimento. 

  Como já exposto, as cidades que se integram e interagem associadas em 

Redes alcançam vantagens para uma inserção internacional coordenada, bem como de 

desenvolvimento local por meio de ações cooperativas com intercâmbio de experiências 

para uma melhor gestão municipal. Porém é a freqüência da “participação” que define o 

grau de envolvimento das cidades com as Redes. Para tanto, outro aspecto de grande 

relevância é a questão da institucionalidade dos órgãos municipais. 

  As Redes de Cidades dependem das ações de gestores municipais para 

obter continuidade. Em virtude da alternância da ocupação dos cargos políticos dos 

governos em cada eleição, nem sempre a continuidade das cidades participantes das 

Redes está garantida.  

  Geralmente, as Redes de Cidades desempenham duas funções, uma 

técnica e outra política, contudo esta última deve privilegiar as estratégias partidárias 

que priorizem o desenvolvimento urbano local e integrado no cenário global, através 

das Redes de Cidades: 

 

 

                                                 
24 Roberta Capello é economista da Universidade de Molise, na Itália e obteve financiamento da União 
Européia para pesquisar a Healthy City  Network, em parceria ao Comitê de Regiões da União Européia. 



 

 As Administrações municipais necessitam de um sistema de gestão 
comunal eficiente e moderno devido à acirrada competição global das 
cidades por investimentos, exercendo um papel cada vez mais 
importante no cenário do desenvolvimento sustentável global. Por 
estas razões, a cooperação internacional nos níveis bilateral e 
multilateral deve se concentrar mais reforçadamente, incentivando a 
ligação dos atores locais. (ROTHFUSS, 2006:10) 

 

  Pelas razões apresentadas, há quem já considere a existência de “novas 

relações internacionais”, as quais surgem a partir da fragmentação do pluralismo 

internacional, com as novas estratégias de inserção executadas pelos governos locais, as 

quais têm sua própria especificidade frente às relações internacionais dos Estados25.  

  Assim, ao invés de competirem, governos nacionais e governos locais 

podem optar por se complementarem em suas ações internacionais, com a existência de 

instrumentos jurídicos que garantam os efeitos às suas ações, gerando vínculos pelos 

direitos e pelas obrigações advindas. 

  3.2. Redes Governamentais (Government Networks): 

  Examinando separadamente os fatores que contribuíram para a 

descentralização do poder em escala global, percebemos que a formação das redes 

governamentais (Government Networks) foi propiciada pela atuação dos mecanismos de 

governança global (Global Governance26) conhecidos por políticas de boa governança. 

  A Governança é o meio pelo qual a Sociedade de Informação realiza seu 

objetivo principal de articular melhorias à qualidade de vida das pessoas e suas 

organizações sociais, sem gerar dependência da estrutura institucional. Ela ainda 

representa o mecanismo de ação que garante o funcionamento das Redes, caracterizado 

pela existência de seu elemento essencial: o consenso. 

                                                 
25 Sobre a ação internacional de cidades, GARESCHÈ (2007:146), anuncia os “dez conselhos para uma 
prática internacional exitosa, a saber:  1. Ser pro-ativo, ter iniciativa e abrir-se ao mundo; 2. Ser receptivo, 
trazendo o mundo a sua cidade; 3. Superar a noção de “donante-beneficiário”(assistencialismo); 4. Ser 
realista e evitar a dispersão; 5. Garantir o respaldo e a vontade política; 6. Fortalecer as capacidades 
técnicas; 7. Coordenar e comunicar-se interiormente; 8. Limitar os labirintos democráticos; 9. Exigir 
resultados concretos; 10. Antecipar-se às mudanças e buscar inovação. 
26  O significado de Governança Global está bem explicado nesta passagem de NUSCHELER (2002:161): 
Global governance is not a project involving only governments or international organizations as 
instruments of the world´s states. What is new about the conception advanced by the Commission on 
Global Governance, the one that distinguishes it from all others, is that it calls not only for more state-
organized multilateralism but also for conception of governmental and nongovernment actors from the 
local to the global level. 



 

  Sobre a definição e os limites do que seja governo e governança27 é 

fundamental para o entendimento da existência de vínculos e ações de poder que não 

estejam sob os domínios restritos da governabilidade.  

  Porém, sobre a variedade de sentidos associados ao conceito de 

governança, o consenso e a ausência de uma autoridade central são elementos chaves 

em todas as definições já apresentadas para justificar a existência de uma ordem que 

possa funcionar sem instituições governamentais, ou seja, o sistema de uma governança 

sem governo.  

  Com isto, pergunta-se: Como a Governança seria útil às Redes de 

Cidades? 

  Criando condições favoráveis à interação dos diversos setores sociais, 

através das políticas de boa governança, uma tarefa de grande complexidade aos 

gestores locais. 

  Bem como, identificando os problemas que afetam o local, para traçar 

estratégias de acordo com a política informacional municipal; Estabelecendo nós de 

cooperação com cidadãos no âmbito comunitário, tornando o caminho legítimo para 

garantir a participação democrática e maior engajamento cívico.  

  A aproximação entre governo e população pelas políticas de boa 

governança é muito importante, isto porque: 

 

A partir do momento em que os gestores públicos começam a 
reconhecer de que a função primária das políticas públicas e projetos 
locais não é a satisfação dos objetivos institucionais dos órgãos 
administrativos, mas sim atender as necessidades e interesses da 
sociedade, a política informacional automaticamente muda de 
enfoque, por um lado, no sentido de que as expectativas e 
necessidades dos cidadãos e comunidades locais são consideradas na 
seleção dos dados e informações a serem levantados e, por outro lado, 

                                                 
27 Governança não é o mesmo que governo, isto porque governo sugere atividades sustentadas por uma 
autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas instituídas, enquanto 
governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que pode ou não derivar de 
responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia 
para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo 
do que governo, abrange instituições governamentais, mas implica também mecanismos informais, de 
caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as organizações dentro de sua área de 
atuação tenham uma conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas 
(ROSENAU, 2000:16).  

 



 

no sentido de que os próprios cidadãos são considerados fontes 
fundamentais de informação, buscando-se novos caminhos de 
mobilizar a colaboração e o conhecimento disponível nas 
comunidades locais. (FREY, 2006:279) 

 

  3.3. Redes Horizontais e Redes Verticais: 

  As redes governamentais, segundo SLAUGHTER (2004:132), estão 

classificadas em horizontais e verticais.  

  A desagregação do poder estatal e a implementação dos mecanismos de 

governança global permitiram a emergência da regulamentação das atividades judicial, 

executiva e legislativa do Estado por meio de redes governamentais, estas construídas 

em nível nacional, regional e internacional. 

  Explica a autora que, na intenção de criar a interdependência entre 

instituições localizadas em diferentes regiões geográficas, numa dimensão horizontal, 

ou seja, em sistema de cooperação e coordenação sem sobreposição de hierarquias ou 

poder, entidades internacionais foram constituídas em sistemas denominados “Redes 

das Redes” (Networks of Networks), integrando as economias, deliberando e 

socializando a atuação do governo.   

  Cada uma destas entidades significa a junção de redes governamentais 

cujas relações estão baseadas no desenvolvimento estatal pelo poder da informação. As 

Redes Verticais surgem com o aperfeiçoamento dos processos de integração 

econômica, pela formação dos blocos regionais, em especial, dentre aqueles que 

conseguem instituir na aplicabilidade de suas normas, a “supranacionalidade”, ou seja, 

o respeito pela primazia da aplicação do direito comunitário da Organização 

Internacional sobre o direito interno dos Estados Nacionais, como ocorre no caso da 

União Européia. 

  A supranacionalidade seria o verdadeiro poder apenas encontrado nas 

Redes Verticais, em paradoxo às Redes Horizontais. Entretanto, cada um destes 

sistemas em redes é melhor explicado sempre considerando-se as condições políticas e 

econômicas dos Estados que se associam.  



 

  Há grande diferença entre o sistema em rede horizontal 

(intergovernamental) e o vertical (supranacional), em especial, no que concerne às 

relações de poder e a capacidade política de cessão de soberania, a qual hoje encontra-se 

compartilhada em redes globais28. 

  As Organizações Internacionais são os exemplos mais apropriados do 

exercício simultâneo dos mecanismos de governança e governabilidade em Redes. O 

componente “governança” surge neste contexto como sendo a nova proposta para 

alargamento das relações do Estado e sistemas governamentais de comando. Podemos 

mencionar como exemplos de Redes formadas por Organizações Internacionais 

Governamentais, as seguintes: 

• Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos - 

ONU-HABITAT : ligados a projetos com governos locais. Sede em 

Nairobi , Kenya. Sua publicação de destaque anual é o Informe 

Mundial sobre Assentamentos Urbanos. Seu evento principal, 

também anual é o Foro Urbano Mundial . Possui áreas de trabalho 

como: Observatório Global Urbano, Foro Internacional para a 

pobreza urbana, Programa de Apoio para as Agenda 21 locais, 

Cidades mais seguras, Programa Cidades Sustentáveis, Programa de 

Energia Urbana, Programa de Economia e Finanças Locais, Programa 

de Transporte Urbano etc. 

• Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO: Sede em Paris, França. Trabalha com governos 

locais nas matérias de conservação do Patrimônio Histórico através 

da Rede de Cidades Patrimônio da Humanidade. 

 

• Organização Mundial da Saúde – OMS: Apóia a Rede de 

Municípios Saudáveis que trabalha para alcançar padrões mínimos de 

saúde em governos locais, ajudando na capacitação de funcionários. 

 

 

                                                 
28 Confira o artigo “Soberania Compartilhada em Redes Globais”, Conpedi – 2007. 



 

• Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação – FAO: Em 2002, criou um Programa de Cooperação 

Descentralizada com o apoio da Itália, França e Espanha para 

acompanhar projetos de agricultura urbana e peri-urbana, seguridade 

alimentícia, desenvolvimento econômico regional e criação de 

associações de profissionais agrícolas. 

 

• Instituto das Nações Unidas para a Capacitação e Investigação – 

UNITAR : Sede em Genebra, Suíça. Oferece cursos e seminários para 

o aperfeiçoamento de temas como: assuntos internacionais e 

fortalecimento institucional em desenvolvimento social e econômico. 

Possui uma parceria com governos locais através do Programa de 

Cooperação Descentralizada para o estudo de três temas: 

urbanização sustentável e meio ambiente, desenvolvimento social e 

humano, sociedade da informação. Possui uma Rede Internacional de 

Centros de Informação, chamada por Centro Internacional para a 

Formação de Autoridades e Atores Locais (CIFAL). 

 

• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD: 

Sede em Nova York, EUA. Programa responsável por dar seguimento 

às Metas de Desenvolvimento do Milênio. Incentiva a 

governabilidade democrática, a redução da pobreza, prevenção de 

crises e reabilitação, etc. O principal projeto de apoio aos governos 

locais é o LIFE  (Local Iniciative Facility for Urban Environment), 

para projetar diálogos locais e combater a pobreza urbana. 

 

• Organização de Estados Americanos – OEA: Criou a RIAD (Rede 

Interamericana de Alto Nível sobre Descentralização, Governo Local, 

Participação Cidadã), a qual funciona como um ente de cooperação 

interamericana que conecta desde altos oficiais a peritos técnicos, 

assim como ministérios e agências governamentais responsáveis pela 

descentralização e fortalecimento das administrações regionais, 

municipais e da participação cidadã. 



 

 

• Conselho de Europa: Sede em Estrasburgo, França.Composto por 

46 países membros, dos quais 21 Estados são da Europa central e 

oriental. Seu objetivo é “ser guardião da seguridade democrática e 

direitos humanos, da democracia e o Estado de Direito. Em seu 

quadro institucional existe o Congresso de Autoridades Locais e 

Regionais, uma assembléia composta por 315 representantes eleitos 

por mais de 200 mil governos sub-nacionais europeus. Sua obra mais 

importante é a adoção da Carta Européia da Autonomia Local. 

 

  Ainda, podemos mencionar a existência das seguintes redes formadas por 

entes governamentais subnacionais, a saber: 

• Associação de Municípios dos Países Baixos (VNG), criada em 

1912, é uma das associações européias com mais experiência em 

cooperação internacional. É responsável por promover mais de 800 

seguimentos em relações internacionais, possuindo um programa de 

co-financiamento. Possui parceira com a Cidades e Governos Locais 

Unidos (CGLU) com objetivo de incrementar a capacidade de 

associação entre governos locais dos países em desenvolvimento. 

 

• Cidades Unidas da França (CUF), criada em 1975, como uma rede 

de governos locais franceses articuladores da cooperação 

internacional. Possui 500 membros entre regiões, departamentos e 

municípios, bem como mantém relações com demais programas de 

cooperação. Trabalha como membro assessor do Ministério Francês 

de Assuntos Estrangeiros;Associação de Prefeitos da França, 

dedicada à cooperação interna e internacional. 

 

• Associação Nacional de Municípios da Itália (ANCI), possui uma 

área dedicada à política internacional, cooperação e 

desenvolvimento. Participa de projetos de cooperação na região do 



 

Mediterrâneo e África, através do Programa Euro-Africano para a 

Governabilidade Descentralizada. 

 

• Aliança dos Governos Locais do Reino Unido para o 

Desenvolvimento Internacional. Fomenta o desenvolvimento 

internacional dos governos locais através da disseminação da 

informação, estabelecimentos de novas redes, estabelecimento de 

relações com governos locais estrangeiros etc. Dentre seus membros, 

cabe destacar a Oficina Internacional dos Governos Locais do Reino 

Unido. 

 

• Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP): dentre 

seus objetivos está a promoção e o desenvolvimento de laços de 

cooperação entre autoridades locais e regionais, bem como entre 

outras organizações internacionais, com ênfase especial na Europa, 

América Latina e mundo árabe. 

 

• Associação de Cidades Alemãs. É considerada uma das principais 

associações européias. Possui cerca de 5.500 membros, e é 

colaboradora da agência oficial de cooperação alemã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Os Novos Paradigmas Políticos e Sociológicos das Redes de Cidades: 

 

  A partir da análise da Era da Informação e o que ela significou em termos 

de inovações será possível construir uma base teórica política e sociológica que nos 

explique o surgimento das Redes como uma forma de organização social e como esta 

nova morfologia social impulsionou a formação de Redes Globais (Global Networks) , 

por meio da criação de Redes (Organismos) Governamentais (Governament Networks), 

sejam nacionais ou internacionais, isto porque, se a sociedade é a base do Estado, a este 

último será impossível permanecer indiferente às inovações tecnológicas que definem 

novos padrões de comportamento social e prescindem de um novo modelo 

compartilhado de soberania e poder. 

 

  4.1. A Sociedade em Rede na Era da Informação29: 

  Na Era da Informação, sociedades conectadas em âmbito global, nas 

mais diversas formas de relações existentes demonstram que, num espaço de fluxo 

eletrônico e troca de informações quase instantâneas, uma nova integração se 

estabelece.  

  A sociedade acompanha a informação, readaptada a tecnologias e 

conhecimentos contemporâneos, possibilitando a formação de contatos agregados e 

compartilhados por Redes, promovendo intercâmbios de modelos de organização da 

vida humana. 

  Entender a lógica das Redes de Cidades requer também analisar o 

fenômeno conhecido por “Sociedade de Informação” ou “Sociedade em Rede”, 

sociedade esta que ultrapassou as fronteiras territoriais no período pós-industrial e hoje 

transita em espaços redesenhados pela tecnologia das comunicações.  

 

                                                 
29 Título extraído da Obra de Manuel Castells, “Sociedade em Rede”, vol.1. da trilogia “A Era da 
Informação”. 



 

  Podemos considerar três experiências datadas historicamente que se 

tornaram fundamentais para a organização da Sociedade de Informação, a saber: a 

Primeira Revolução Industrial no Século XVIII, a Segunda Revolução Industrial no 

Século XIX e em seqüência, a Revolução da Tecnologia da Informação, na década de 

70 do Século XX. 

  As duas Revoluções Industriais difundiram-se por todo o sistema 

econômico, refletindo-se na qualidade de vida do povo europeu, com a adoção das 

inovações industriais em substituição às produções artesanais. Essa trajetória originou-

se na Inglaterra, apesar de suas raízes intelectuais serem encontradas por toda a Europa 

e no espírito renascentistas das descobertas marítimas. 

  A transformação radical, contudo, ocorreu em torno da geração e 

distribuição de energia, com a descoberta da máquina a vapor sendo o fator central na 

Primeira Revolução Industrial e a eletricidade da Segunda Revolução Industrial.  

  Mais tarde, com a geração e distribuição da eletricidade, demais setores 

ganharam impulso e desenvolveram-se com extraordinários avanços. Um caso especial 

refere-se ao telégrafo elétrico que, mesmo estando em pleno uso desde 1837, apenas 

ganhou impulso em redes de comunicação com a difusão da eletricidade em 1870. O 

mesmo ocorreu com os transportes, a iluminação e a utilização de motores elétricos nas 

fábricas que, apesar de estarem sempre associados à Primeira Revolução Industrial, 

modificaram a organização do trabalho em larga escala apenas com a chegada da 

eletricidade. 

  A Era das Máquinas ou Era Industrial foi o período histórico que mais 

provocou mudanças no deslocamento urbano-social, quando, em busca de melhores 

condições de trabalho, a população escolhia novos locais para estabelecer moradia.  

  A formação de centros urbanos é proveniente da revolução agrária em 

resposta ao desigual desenvolvimento dos ciclos do capitalismo. O modo de vida urbano 

atraiu em grande parte a massa popular que vivia em áreas rurais, o que foi denominado 

como “surto de urbanização”. 

 

 



 

 

  A sociedade agrária buscou a urbanização como forma de organização de 

vida e trabalho, o que mais tarde veio configurar padrões extremos e desencontrados de 

organização social, considerando-se que a dimensão espacial e geográfica não planejada 

tornara-se fator de oposição à qualidade de vida antes encontrada no meio rural. 

Preconceitos de ordem racial, étnico, religiosos e políticos também foram detectados 

face às relações múltiplas de indivíduos diversificados em um mesmo ambiente, ou seja, 

um misto entre realidades e ilusões cosmopolitas. 

  No século XIX, a transformação da dinâmica da vida urbana, a 

tecnologia, a informação e o acesso direto ao conhecimento foram os fatores chaves que 

desencadearam as grandes inovações sociais, favorecendo a formação de um sistema 

urbano “em rede”, ou seja, uma nova forma de organização da gestão dos assuntos 

metropolitanos, interligando e cooperando para a capacitação e a produção de bens e 

serviços. 

  Esse fenômeno, em parte, é atribuído à Revolução da Tecnologia da 

Informação, a mesma que inaugurou a Era da Informação, uma revolução caracterizada 

pelo advento do conhecimento e da informação através da tecnologia.  

  A base material dessa revolução é a própria sociedade com seu 

consumismo, manipulando a capacidade de produção e distribuição de bens e capitais. 

A matéria-prima desta produção é a dita tecnologia aplicada sobre a informação 

(processamento da informação com velocidade nas comunicações). 

  A capacidade do desenvolvimento das Redes, em verdade, só se tornou 

possível graças aos avanços das telecomunicações e, em especial, às tecnologias 

inauguradas pelos computadores, na década de 7030. Conexões de transmissão 

tradicional da informação foram sendo adaptadas a uma série de usos cada vez mais 

sofisticados da tecnologia digital. Analisando o significado literal dos elementos 

formadores das Redes, temos que: 

                                                 
30  O microcomputador foi inventado em 1975, e o primeiro produto comercial de sucesso foi o Apple II, 
foi introduzido no mercado em 1977, época em que a Microsoft iniciou sua produção de sistemas 
operacionais para microcomputadores. 



 

 

Conhecimento é um conjunto de declarações organizadas por fatos ou 
idéias, apresentando um julgamento ponderado ou resultado 
experimental que é transmitido a outros por intermédio de algum meio 
de comunicação e de alguma forma sistemática. Assim, diferencia-se 
conhecimento de notícias e entretenimento. (BELL apud CASTELLS, 
1999, v.1:45). 

 

  PORAT (apud CASTELLS,1999: 45), de forma simples e direta, 

conceitua que “informação são dados que foram organizados e comunicados”. 

Agregando conhecimento e informação e considerando o meio de repasse destes, 

BROOKS (apud CASTELLS, 1999:49) define a tecnologia pelo “uso de conhecimentos 

científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira 

reproduzível”. E, na junção de todos os significados, BRAUDEL (apud CASTELLS, 

1999:43) define que, “a tecnologia não determina a sociedade: incorpora-a. Mas a 

sociedade também não determina a inovação tecnológica: utiliza-a”.  

  Pesquisas e estatísticas demonstram que alguns países e regiões 

apresentam diferenças quanto à escolha do momento oportuno de fazerem a inclusão 

digital, o que representa hoje fonte de desigualdade social em escala global. Quando a 

inovação tecnológica não se difunde na sociedade devido aos obstáculos institucionais a 

essa inclusão, ocorre a descontinuidade do processamento da informação em razão da 

falta do feedback necessário às transformações de uso desses próprios conhecimentos e 

informações que chegam tardiamente, ou, de forma que não contemple a interatividade 

do sistema tecnológico, frustrando a proposta de modernização. 

  A Era da Informação transformou os elementos técnicos da 

sociedade industrial com a aplicação do conhecimento pela informação digital, e o 

surgimento da sociedade em rede está ligado necessariamente ao desenvolvimento 

das novas tecnologias na Era da Informação.  

  Em outras palavras, gerar conhecimento pela transmissão da informação 

sem limites geográficos em tempo real é o que de fato significa “ter o poder” na Era da 

Informação, quando a evolução da qualidade de vida em sociedade começou a depender 

da capacidade de gerar, processar e aplicar a informação baseada no conhecimento. 

 



 

  4.2. Soberania Compartilhada em Redes Globais 

  Segundo BOBBIO (1999:53), “as duas fontes principais para o estudo do 

Estado são a história das instituições políticas e a história das doutrinas políticas”.  E, 

em ambas, estão incluídos os atributos da formação elementar de um Estado: soberania, 

povo e território. 

  A transformação da soberania estatal exercida antes por um poder 

absoluto e atualmente, de forma compartilhada, torna complexa a problemática sobre 

quais seriam de fato as fontes legítimas do poder e suas instituições governamentais na 

Era da Informação. 

  Ao compartilhar o atributo fundamental de sua formação originária, o 

Estado-nação cede parcelas de sua soberania para permanecer operante diante de tantos 

novos desafios ocasionados, principalmente, pela potencialização dos efeitos da 

globalização31. 

  Percebe-se que há duas espécies de movimentos neste fenômeno de 

transmutação da soberania estatal.  

  Um seria internamente, quando o governo federal descentraliza 

competências e atribuições para demais entes-administrativos internos, preservando a 

autonomia política das unidades políticas governamentais; outro seria a busca dos 

Estados em soluções conjuntas no cenário internacional, recorrendo à associação em 

blocos regionais e organizações internacionais para fortalecer e garantir seus interesses. 

  Nesta perspectiva, parece-nos, que o crescente desafio à soberania dos 

Estados está diretamente relacionado com o surgimento das redes globais de poder, 

                                                 
31 André Costa (2004:101-105;157) registra sua crítica sobre os efeitos da globalização excludente: “A 
globalização neoliberal, representa, nesse sentido, uma armadilha para a cidadania e para os valores da 
democracia ocidental. Ela produz um mundo em que empresas detêm mais recursos que Estados e 
homens de negócio possuem mais poder que governantes. Trata-se, no entanto, de poder não 
comprometido com as questões sociais, diferentemente daquele derivado do governo. (...) é nesse sentido 
que identificamos o fracasso da globalização, propalada pela ideologia neoliberal como fenômeno que 
naturalmente elevaria a qualidade de vida de grande parte da humanidade. Como vimos, bem ao 
contrário, a intransigente defesa das leis do mercado, nos últimos vinte anos, levou a uma maximização 
do lucro, concentrando-o, e à conseqüente massificação da pobreza”. 

 

 



 

bem como da sua influência sobre o exercício das atividades econômicas, políticas e 

sociais.  

  A crise de governabilidade agravada pela aparência do frágil controle do 

poder estatal propiciou abertura às novas formas de gestão estatal baseadas em políticas 

de boa governança, de forma não restritiva às instituições do Estado, sendo colocada 

também ao alcance de novos atores internacionais. 

  Com isso, a tentativa de reconstruir a hegemonia do poder, restaurando 

parcelas de sua legitimidade, forçou o Estado-nação a promover sua descentralização 

administrativa, delegando internamente ordens de comando de natureza institucional às 

esferas regionais e locais e também internacionalmente, permitiu o desenvolvimento de 

instituições supranacionais, as quais representam os modelos modernos desta nova 

soberania compartilhada em redes. 

  Nas Redes Verticais, no âmbito da política internacional, o método mais 

usual de se alcançar objetivos na construção de instituições supranacionais, dá-se 

através da associação da pluralidade de poderes políticos exercidos por Estados 

soberanos, com respeito a vigência e eficácia das regras de Direito Internacional 

Público, e ainda, com o consentimento dos membros formados pela chamada 

“Comunidade Internacional”, isto porque os Estado permanecem dotados de soberania e 

auto-determinação mesmo quando participam da celebração de tratados internacionais 

para a formação de blocos regionais. 

  Tornou-se comum fazer menção que a Segunda Guerra Mundial deu 

início a uma Nova Ordem Mundial32, com a constituição da ONU e a celebração dos 

                                                 
32 Hoje, sabe-se que o caminho da universalização da história, iniciado pela abertura dos mares e 
impulsionado pela Revolução Industrial, sofreu grave percalço no balneário de Yalta, no Mar Negro, 
quando Stalin e Roosevelt deram início à bipartição do mundo e à compreensão das relações 
internacionais sobre parâmetros essencialmente geo-estratégicos. A conseqüente Guera-Fria – a atmosfera 
de hostilidade que envolvia dois povos em confronto direto, dissuadidos pela ameaça constante de uma 
hecatombe nuclear, ao mesmo tempo em que estendiam o latente conflito de interesses sobre uma arena 
de guerra psicológica – fez estancar o vento das caravelas e congelar o projeto globalizante.Como ocorreu 
com o tratado de Tordesilhas, essa nova bipartição do mundo confirmou ser, no entanto, apenas mais um 
lapso na história da humanidade. A atual ruptura sistêmica, simbolizada pelos escombros do Muro de 
Berlim, põe termo a uma ordem internacional que dividiu os povos e as mentes em dois blocos hostis e 
retoma, assim, a obra inacabada dos ibéricos. O período das grandes navegações guarda, desse modo, 
estreita relação com ordem internacional resultante do fim da Guerra Fria. Um é gênese do outro. A 
diferença está em que, no primeiro, a expansão do sistema internacional, em sentido amplo, nas vertentes 
econômicas, política e ideológica, deu-se de forma essencialmente geográfica, pela conquista física de 
novas terras, enquanto que, nos dias de hoje, o sistema, após a euforia inicial de conquista dos antigos 



 

acordos de Bretton Woods, pela criação do Banco Mundial, do Fundo Monetário 

Internacional e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 

  Os Estados deixaram de ser os únicos atores do cenário internacional e o 

mundo, de certa forma, passou a ser visto como uma “empresa global”, permitindo o 

incentivo de diversos países pela busca de maiores espaços e competitividade, reação 

esta na qual tudo passou a girar em torno da economia, sobretudo após o colapso do 

sistema comunista e a emergência do neoliberalismo.  

  Participaram também desse novo processo globalizado, as organizações 

econômicas regionais, as empresas multinacionais, as organizações não-

governamentais, além dos Estados, o indivíduo que também passa a ser considerado 

sujeito de Direito Internacional. 

  Registros históricos apontam que, após as duas grandes Revoluções 

Industriais dos Século XVIII e XIX, Estados europeus desenvolveram-se em função da 

diminuição do poder político-econômico-social de outros, fazendo da exploração e da 

partilha colonial da África e da Ásia os motivos principais para o enfraquecimento e 

empobrecimento de nações: 

Ursula Tafe registra o aparecimento de “Estados falhos” (failed 
states), ou seja, aqueles que embora formalmente dotados de 
soberania, são incapazes de sobreviver sem a ajuda de outros membros 
da comunidade internacional. Cita-se como exemplos a Somália, o 
Haiti e Ruanda (...) também registra-se a existência de “Estados 
fracos” (weak states) que não têm condições de suprir as necessidades 
básicas de seus cidadãos, seja porque não possuem instituições 
políticas consolidadas, seja porque não estão suficientemente 
desenvolvidas. Nessa categoria encontram-se aqueles que surgiram a 
partir da dissolução da União Soviética (...) Robert Jackson fala em 
“quase-Estados” (quasi-states) que são os entes políticos que, 
embora juridicamente soberanos, isto é, apesar de assim reconhecidos 
pela comunidade internacional, não possuem do ponto de vista 
empírico, os atributos inerentes à soberania. A grande maioria desses 
países resultou da descolonização da África. (LEWANDOWSKI, 
2004: 227-228). 

  A doutrina da soberania, que conservou a sua importância ao longo do 

período moderno da história, concedeu ao Estado democrático nacional, com a 

concepção da soberania popular, uma poderosa arma política (MORGENTHAU, 

2003:568).  

                                                                                                                                               
desbravadores, não mais se desdobra na cartografia, mas expande-se sobre si mesmo, ou sobre fronteiras 
virtuais, e com apetite igualmente devastador.(COSTA, 2004: 31-32). 

 



 

  No final da Guerra dos Trinta Anos, a soberania constituía um atributo de 

autoridade universal dos monarcas no território de seus Estados. O monarca se tornara 

supremo não apenas em termos políticos, mas também por direito divino. Ele pairava 

acima da lei (legibus solutus), estando limitado apenas pela lei divina, tal como esta lhe 

era revelada apenas à sua própria pessoa.  

  A saída para libertar o homem do século XVIII da desta escravidão e 

pobreza social foi a substituição da obediência e servidão natural aos monarcas pela 

aplicação de um direito positivo oriundo do “Pacto Social”, um contrato com base na 

vontade geral, no qual a cessão de direitos que cada cidadão passaria ao Estado 

consagraria a legitimidade da nova ordem política a ser estabelecida.  

  BOBBIO (1999:68) levanta a questão se existiu uma sociedade política 

passível de ser chamada “Estado” antes dos grandes Estados territoriais, com os quais se 

faz começar a história do Estado moderno?  

  Na tentativa de responder esta pergunta, buscamos na formação do 

Estado Moderno, ao longo de sua afirmação histórica, algumas características gerais que 

contribuem para o seu entendimento. Para J. A. F. COSTA (2004:36): 

 
A formação do Estado Moderno, portanto, tem na sua origem alguns 
fenômenos históricos bastante definidos, podendo arrolar dentre suas 
características, as seguintes: a) a concentração do poder político, antes 
dispersa pelos feudos, em uma autoridade central; b) a laicização da 
política – com a separação de religião em relação ao Estado; c) a 
monetarização da economia, capaz de expandir o espaço que 
possibilitava as trocas econômicas; d) a passagem dos grupamentos 
urbanos ao protagonismo da economia e à relativa liberdade política; 
e) a formação de fronteiras nacionais tendentes à consolidação – 
embora penosa e, am algumas regiões da Europa, mal resolvida até 
hoje; f) início da formação de nações que transcendem o regionalismo 
mais tradicional; g) centralização da administração e da jurisdição e h) 
formação correlata de um corpo de funcionários especializados. 
 
 

  Muitos anos após as Revoluções do Século XVIII, fronteiras territoriais 

não significam mais como antes impedimentos para a formação de relações entre 

Estados. O aspecto geográfico encontra-se de certa forma suprimido pela cultura virtual 

e pelo acesso a lugares distantes em tempo real. 



 

   As Redes Globais representam para os Estados a oportunidade de 

associação com novos atores sociais, dentre eles, instituições não-governamentais. O 

novo paradigma tecnológico das comunicações utilizado no acesso da informação e do 

conhecimento, ao modificar a sociedade, também provocou mudanças nas instituições 

governamentais. A formação da sociedade em rede e, depois, das redes governamentais 

está diretamente ligada à idéia da descentralização organizacional das funções 

precípuas do Estado.  

  Vejamos alguns exemplos.  

  A Organização Mundial do Comércio foi criada no intuito de 

compatibilizar o livre comércio de certas restrições comerciais por meio de mecanismos 

internacionais de negociações; a Organização das Nações Unidas (ONU) trabalha desde 

sua criação para estabelecer a paz no uso de seu novo poder de polícia, se preciso for, 

colocando-se como a sede das principais conferências globais sobre temas da agenda 

21: direitos humanos, meio ambiente, controle populacional, mudanças climáticas, 

crianças, mulheres, cidades etc; a OTAN do pós-Guerra Fria administra a força militar 

nas condições que lhe restaram e nesse compasso, seguem tantas outras Organizações 

Internacionais que demonstram a internacionalização das políticas do Estado para o 

estabelecimento de um “governo global”. 

  Em todos os casos supracitados, o Estado, todavia, não desaparece nesta 

gestão compartilhada de poder, mas é necessariamente redimensionado em sua 

expressão política, dividindo espaço com a participação de governos locais e regionais 

em ações internacionais, nas quais mesmo que ainda não possuam garantias legais 

suficientes, são compensados pela flexibilidade das novas formas de gestão das políticas 

de boa governança, resumidamente informado: 

Da sociedade nacional passamos à sociedade global. Em vez de optar 
entre capitalismo ou socialismo, o multipolarismo predomina sobre as 
relações, pois quando o Estado-nação se debilita, devido ao alcance e 
à intensidade do processo de globalização das sociedades nacionais, 
emerge outra realidade, uma sociedade global, com suas relações, 
processos e estruturas. Trata-se de uma totalidade histórico-social 
diversa, abrangente, complexa, heterogênea e contraditória em escala 
desconhecida. (IANNI, 1998:51) 

 



 

  É neste sentido que o novo sistema de poder é caracterizado pela adoção 

de pluralidade de fontes de autoridade política, sendo o Estado-Nação, apenas uma 

delas, e por esta razão é preciso saber como as Redes contribuíram para a evolução 

deste novo paradigma.  

  Assim, podemos afirmar que a Era da Informação causou uma crise de 

legitimidade do poder provocando o esvaziamento de boa parcela de soberania33 do 

Estado-Nação. O tradicional modelo político que considerava o poder estatal soberano e 

absoluto é hoje um critério obsoleto e inaplicável à dinâmica global, onde os Estados 

buscam associar-se em blocos, organizações internacionais e por meio de tantos outros 

acordos políticos e econômicos que permitam o acesso amplo ao mercado de seus 

“produtos globais”.  

  Neste cenário, como uma das características da globalização, o processo 

de desterritorialização provém de estruturas de poder econômico, político, social e 

cultural de alcance mundial: 

O conceito de desterritorialização aplica-se não apenas a óbvios 
exemplos como corporações transnacionais e mercados monetários, 
mas também a grupos étnicos, lealdades ideológicas e movimentos 
políticos que atuam crescentemente em moldes que transcendem 
fronteiras e identidades territoriais específicas.(...) A 
desterritorialização manifesta-se tanto na esfera da economia como na 
da política e cultura. Todos os níveis da vida social, em alguma 
medida, são alcançados pelo deslocamento ou dissolução de 
fronteiras, raízes, centros decisórios, pontos de referência. (IANNI, 
1998:94) 

  Transformações de todos os níveis podem ser identificadas através dos 

deslocamentos propiciados pela associação de Estados em Rede, mas a principal 

mudança vem ocorrendo do micro para o macro, ou seja, entre as esferas de poder 

nacionais para as internacionais. Questionando promessas e garantias incorporadas pelo 

Estado do bem-estar social, componente da política trabalhista do Estado-Nação nos 

últimos 50 anos para a afirmação da industrialização, atores sociais e o próprio cidadão 

organizaram estratégias de inserção em esferas de competências antes apenas restritas 

                                                 
33 Em opinião contrária, segundo o autor COSTA (2004:41), em Soberania & Globalização: “É óbvio que 
não se pode, como por vezes ocorre, falar em transformação do conceito clássico de soberania. Como 
conceito clássico, não se modifica. Pode ter sua aplicação ou utilidade contestados, mas se mantém 
inalterado. Seu caráter perpétuo, atribuído por Bodin, não foi extirpado desse conceito com a Revolução 
Francesa”. 



 

aos governos, com a idéia de garantir a efetiva participação em decisões de seus 

interesses.  

  Com isso, a aceitação de um órgão estatal soberano com capacidade de 

suprir por completo a administração governamental é substituída pela descentralização 

de comandos e ordens às esferas menores de poder, maximizando as chances de mudar 

a sociedade pela base34. Estados não mais absolutos em sua soberania aderem às 

instituições regionais e internacionais com o escopo de encontrar uma nova forma de 

cooperação política, agora como Estados em rede35. 

  Novas formas de organização surgem para aplicar o que alguns 

denominam por “intervenção descentralizada”, característica dos novos movimentos 

sociais em rede, que compartilham códigos culturais de comunicação e instauram novas 

formas de organizar o poder e a política estatal, denominadas por Redes Internacionais 

Não-Governamentais. 

  Dentre os sujeitos que compõem estas Redes, encontram-se não apenas 

ONG’s e a sociedade civil organizada, mas também atores sociais que não possuem 

personalidade jurídica reconhecida no ordenamento jurídico internacional, como ocorre 

com os governos subnacionais, os quais assumiram novas responsabilidades quando 

começou sua inserção no cenário internacional. 

  A esfera subnacional tornara-se um meio para que o sistema alcance suas 

finalidades e as defina. Seu objetivo é prestar serviços à população a qual se refere, mas 

também o de incorporar tarefas que beneficiam o sistema federal36. 

                                                 
34 A relevância cada vez maior do papel desempenhado pelas instituições internacionais e consórcios supranacionais 
nas políticas mundiais não pode ser equiparada à derrocada do Estado-Nação. Mas o preço pago pelos Estados-Nação 
por sua precária sobrevivência como redes de segmentos dos Estados corresponde à sua importância cada vez mais 
reduzida, comprometendo sua legitimidade e, em última análise, agravando ainda mais sua ineficácia e incapacidade 
(CASTELLS, 1999, v.2:314.) 
 
35 O poder não mais se concentra de forma única e isoladamente em instituições estatais, organizações 
capitalistas ou demais mecanismos simbólicos de controle. O poder agora encontra-se difuso nas redes 
globais de informações e imagens. A nova forma de poder reside nos códigos da informação e nas 
imagens de representação em torno das quais as sociedades organizam suas instituições e as pessoas 
constroem suas vidas e decidem o seu comportamento. Este poder encontra-se na mente das pessoas 
(CASTELLS, 1999, v.2:423). 
  
36 As teorias de integração regional ressaltam em suas análises justamente a questão da democracia como 
um pressuposto central para o avanço na formação dos blocos regionais porque sem ela a mobilidade e 



 

5. Finalidades da Associação de Governos Locais em Redes de Cidades: 

 

  É previsão anunciada que, em 2050, a taxa de urbanização no mundo 

chegará a 65% da população mundial, o que nos remete, necessariamente, à idéia de que 

o modo de vida urbano interfere diretamente sobre os vínculos que estabelecemos com 

nossos semelhantes e com nosso território (moradia), sendo que as cidades estão 

distantes de oferecerem condições e oportunidades eqüitativas a seus habitantes. 

  Na medida em que o controle do poder dos Estados Nacionais estreita-se 

no âmbito da globalização, sobre o seu próprio território, as cidades entram em franca 

concorrência local, adquirindo importante papel como formadoras das condições locais 

específicas de desenvolvimento (OSSENBRUEGGE apud ROTHFUSS, 2006:01).  

  Para a ampliação da articulação de interesses frente aos níveis nacionais, 

supranacionais, passando pelo nível global, se faz necessário o engajamento de 

administrações municipais, orientadas em âmbito internacional em nível de associações 

nacionais, regionais e globais. (SWYNGEDOUW apud ROTHFUSS, 2006: 01). 

  Por esta razão as autoridades locais, de maneira individual ou associada 

em redes, buscam constantemente espaços para a inserção e o diálogo político junto às 

organizações internacionais multilaterais. Como êxito mais recente, temos o 

reconhecimento da importância dos governos locais para o cumprimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM)37, fortalecendo o comprometimento dos 

                                                                                                                                               
articulação entre os grupos ficam comprometidas, dificultando o desenvolvimento do processo. (...) Neste 
sentido, conforme a integração se aprofunda e passa a influenciar de forma mais intensa o cotidiano das 
sociedades, há uma tendência para incorporar as instâncias governamentais subnacionais no processo 
decisório do bloco, como forma de garantir maior eficiência na implementação de decisões e também no 
controle das mesmas. Se olharmos as teorias democráticas desenvolvidas ao longo do século XX, 
notamos que suas premissas estão centradas na relação entre os responsáveis pelas decisões políticas e os 
que as recebem,ou seja, entre cidadãos eleitores e seus governantes. No limite, a política democrática 
expressa a interação de forças operando no plano do Estado-Nação (HELD apud MARIANO: 2002, p. 
10).   

 
37 As Millenium Development Goals (MDG) estão dispostas no site da ONU, no link “UNPD Capacity 
2015, Toolkit for Localising The Millelium Development Goals, 2006”. São as metas do milênio: 
Objetivo 1: erradicar a extrema pobreza e a fome (reduzir pela metade, entre 1990 a 2015, a proporção de 
pessoas que ganham menos de um dólar por dia e que sofrem de fome); Objetivo 2: cobertura total na 
educação primária: assegurar que em 2015 todas as crianças dos países estejam inscritos em escolas 
primárias; Objetivo 3: promoção da igualdade de gênero: eliminar as disparidades de gênero na educação 
básica, de preferência em 2005, em todos os níveis educativos, no mais tardar em 2015; Objetivo 4: 



 

envolvidos e também, reforçando o apoio das estruturas de ação nos mais longínquos 

lugares. 

  Preocupados com esses e outros problemas, foram organizados três 

eventos de destaque internacional (FORUM SOCIAL DAS AMERICAS – QUITO, 

2004; FORUM MUNDIAL URBANO – BARCELONA, 2004; V FORUM SOCIAL 

MUNDIAL – PORTO ALEGRE, 2005), os quais reuniram movimentos populares, 

organizações não-governamentais, associação de profissionais, fóruns e redes nacionais 

e internacionais, bem como a sociedade civil, todos comprometidos em promover à 

discussão de um direito entendido como coletivo dos habitantes da cidade, em especial, 

em atenção aos grupos vulneráveis e desfavorecidos; o foco das discussões estava 

voltado à proteção do direito mundial à cidade, com base nos seguintes itens (entre os 

mais debatidos): 

a) O acelerado processo de urbanização (América Latina e Ásia) 

proporcionando cidades feitas aos pedaços em que cada dia se vê 

mais longe a satisfação aos direitos humanos;  

b) a tendência crescente tanto do crescimento urbano como da pobreza 

nas cidades;  

c) a crescente localização das zonas vulneráveis em assentamentos 

populares urbanos e s desastres conseqüentes;  

                                                                                                                                               
redução da mortalidade infantil: reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade de 
crianças menores de cinco anos; Objetivo 5: Melhorar a saúde materna: reduzir em três quartos, entre 
1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna;  Objetivo 6: combater a HIV – SIDA, a malária e outras 
enfermidades: deter e reverter em 2015 a epidemia da VIH – SIDA, assim como a incidência da malária e 
outras enfermidades maiores; Objetivo 7: garantir a sustentabilidade do meio ambiente: incorporar os 
princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e nos programas nacionais; reduzir em metade a 
porcentagem de pessoas que carecem de acesso à água potável em 2015; melhorar consideravelmente a 
vida de pelo menos 100 milhões de habitantes em zonas marginalizadas para o ano de 2020; Objetivo 8: 
fomentar a associação mundial para o desenvolvimento: desenvolver um sistema comercial e financeiro 
aberto, que inclua o compromisso de lograr uma boa gestão de assuntos públicos, o desenvolvimento e a 
redução da pobreza, em cada país e no plano internacional; atender as necessidades especiais dos países 
menos adiantados, assim como os países em desenvolvimento sem litoral e os pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento; cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionando acesso aos 
medicamentos essenciais aos países em desenvolvimento; colaboração com o setor privado, para que 
possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular, das tecnologias da informação e das 
comunicações. 



 

d) a proliferação dos despejos massivos, de políticas contrárias as 

dinâmicas da população urbana e a crescente segregação e 

exploração social que violentam vida e a cidade;  

e) necessidade de ter um instrumento muito claro e a nível 

internacional ao qual se possa apropriar-se os movimentos para reter 

estas tendências destrutivas e garantir a aplicabilidade dos direitos 

humanos, inaugurando-se o que pode ser denominado por “Direito à 

Cidade”. 

  O Direito à Cidade é enunciado como o usufruto eqüitativo das cidades 

dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social. Está previsto na 

Carta Mundial do Direito à Cidade como: 

 

É um direito que confere legitimidade à ação e organização, baseado 
em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício 
do direito a um padrão de vida adequado, bem como, é 
interdependente de todos os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Inclui também o 
direito a liberdade de reunião e organização, o respeito às minorias e à 
pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o respeito aos imigrantes e a 
garantia e herança histórica e cultural.38 
 

  Conforme consta no Preâmbulo da Carta Mundial do Direito à Cidade, o 

Direito à Cidade39 está diretamente associado ao exercício dos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão, que podem ser encontrados em todas as Constituições 

democráticas que instituem como regra o respeito ao Estado Democrático de Direito.   

                                                 
38  Texto extraído da CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE, aprovada pelo Fórum Social das 
Américas, em Quito, em Julho de 2004; no Fórum Mundial Urbano, em Barcelona, em Setembro de 
2004; no V Fórum Scial Mundial, em Porto Alegre, em Janeiro de 2005. 
 
39 O Direito à Cidade democrática, justa, eqüitativa e sustentável pressupõe o exercício pleno e universal 
de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos previstos em Pactos e Convênios 
internacionais de Direitos Humanos, para todos os habitantes, tais como: o direito ao trabalho e às 
condições dignas de trabalho; o direito de construir sindicatos; o direito a uma vida em família; o direito à 
previdência; o direito a um padrão de vida adequado; o direito à alimentação e vestuário; o direito a uma 
habitação adequada; o direito à saúde; o direito à água; o direito à educação; o direito à cultura; o direito à 
participação política; o direito à associação, reunião e manifestação; o direito à segurança pública e o 
direito à convivência pacífica entre todos 



 

  A Carta Mundial do Direito à Cidade40 tornou-se um importante 

instrumento de referência internacional por reunir assuntos semelhantes e relacionados 

às Metas do Milênio (Goals Millennium), anunciadas pelo UN – HABITAT II, 

ressalvando a informação que seu objetivo finalístico é equiparar o Direito à Cidade 

categoria dos direitos incluídos no rol dos que são considerados por “Direitos 

Humanos”. 

  Concluindo a questão, quais seriam as características e vantagens 

peculiares que diferenciam as redes de outros tipos de coordenação social, sobretudo, 

das organizações internacionais, que possam garantir a preferência dos atores sociais?   

  No estudo desenvolvido por FREY41 (2003:175) sobre as redes sociais, 

este autor defende a associação às Redes, considerando que 

As redes são capazes de proporcionar resultados que normalmente só 
o mercado ou as hierarquias são capazes de produzir, apresentando, 
porém vantagens adicionais. Em redes pode ocorrer todo tipo de troca 
sem os seus membros serem expostos à incertezas e riscos das 
transações de mercado. As redes facilitam um comportamento 
coordenado, sem a necessidade de aceitar a rigidez de organizações 
inflexíveis e burocráticas. A rede mostra-se como única estrutura 
capaz de cumprir duas funções básicas: primeiro, a função estratégica 
de reduzir as incertezas em relação ao comportamento de outros 
atores, como competidores ou parceiros; segundo, a função 
instrumental de melhoria do desempenho, isto é, um aumento dos 
resultados produzidos. Além disso, as redes parecem preservar a 
autonomia dos parceiros e aumentar sua capacidade de aprendizagem.  

                                                 

40 Este documento está organizado da seguinte forma: Artigo I: Direito à Cidade. Artigo II: Princípios e 
Fundamentos Estratégicos do Direito à Cidade. Artigo III: Planejamento e Gestão das Cidades. Artigo IV: 
Produção Social do Habitat. Artigo V: Desenvolvimento Urbano Eqüitativo e Sustentável. Artigo VI: 
Direito à Informação Pública. Artigo VII: Liberdade a Integridade. Artigo VIII: A Participação Política. 
Artigo IX: Direito de Associação, Reunião, Manifestação e Uso Democrático do Espaço Púbico Urbano. 
Artigo X: Direito à Justiça. Artigo XI: Segurança Pública e Conveniência Pacífica Solidária e 
Multicultural. Artigo XII: Direito à Água, ao Acesso e Administração dos Serviços Públicos Domiciliares 
e Urbanos. Artigo XIII: Direito ao Transporte Público e Mobilidade Urbana. Artigo XIV: Direito à 
Moradia. Artigo XV: Direito ao Trabalho. Artigo XVI: Direito ao Meio Ambiente. Artigo XVII: 
Obrigações e Responsabilidades do Estado na Promoção, Proteção e Implementação do Direito à Cidade. 
Artigo XVIII: Medidas de Implementação e Usurpação do Direito à Cidade. Artigo XIX: Lesão do 
Direito à Cidade. Artigo XX: Exigibilidade do Direito à Cidade. Artigo XXI: Compromissos Provenientes 
da Carta Mundial do Direito à Cidade. 

41 O entrevistado é "Diplom-Verwaltungswissenschaftler" - Mestre em Ciências da Administração (1989) 
e Doutor em Ciências Sociais (1997), ambos pela Universitat Konstanz/Alemanha. Atualmente é 
professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Pesquisador CNPq. Tem experiência na 
área de Planejamento Urbano e Regional e Ciência Política, com ênfase em Gestão Urbana e políticas 
públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e governança urbana, governança e 
democracia eletrônica, políticas públicas e sua análise, desenvolvimento sustentável. Realiza estágio pós-
doutoral de fevereiro 2007 até janeiro 2008 no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Tecnológica de Berlin, Alemanha.  



 

  5.1. Entrevista com Klaus Frey: 

  Em entrevista42 concedida especialmente para a elaboração desta 

dissertação, o Professor Klaus Frey explica a real importância das redes e dos benefícios 

advindos através de sua implementação. 

  Prezado Professor Klaus Frey: 
  

Considerando que a Era da Informação renovou os paradigmas tecnológicos, com 

reflexos em outras áreas sociais, tais como as telecomunicações, as REDES, em 

específico, "redes de cidades", são fruto da Sociedade em Rede, pois através desta nova 

mentalidade, novos modelos de gestão pública estão sendo adotados por instituições 

governamentais, tudo na intenção de elevar as questões locais a um patamar global.  

 

Pergunta-se: Através das Redes de Cidades Internacionais, no seu entender, podemos 

considerar que há evolução para as temáticas locais que até então não eram tratadas 

a nível internacional, em prol do desenvolvimento urbano local? 

 

Resposta: 

 

Creio que a consciência sobre a central importância da questão urbana para o futuro 

da terra tem aumentado cada vez mais. Exemplo disso é o relatório “State of the World 

2007” do World Watch Institute que elegeu “Our Urban Future – o nosso futuro 

urbano” como título do relatório deste ano. 

 

 Está bastante evidente que a sustentabilidade do planeta passa no futuro pela nossa 

capacidade de tornar as cidades sustentáveis; são as cidades onde já hoje vive a maior 

parte da humanidade e onde também se encontram grandes potencialidades para uma 

revisão de nossos – hoje insustentáveis – padrões e práticas de vida. 

 

No entanto, as cidades sozinhas não conseguem resolver estes problemas sozinhos. 

Além de mudanças drásticas no âmbito da produção e de novas abordagens no âmbito 

internacional e nacional, as cooperações entre cidades, no âmbito de redes de cidades, 

se torna cada vez mais prementes e promissoras, tanto na relação norte-sul, ou seja, 

parcerias entre cidades chamadas “desenvolvidas” e cidades de países 

“subdesenvolvidos”. 

 

                                                 
42  Pesquisa Rede Mercocidades: entrevista concedida por Klaus Frey (Klaus.frey@pucpr.br) em 13 de 
Setembro de 2007, às 11:40.  



 

Mas, sobretudo será necessária cooperações entre cidades do hemisfério sul, ou da 

América Latina ou do Brasil, etc. As redes de cidades como as Mercocidades, o ICLEI 

(Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais), a Rede Health Cities – Cidades 

saudáveis, são algumas das iniciativas que contribuem para a troca de experiências, 

para a conscientização da gravidade dos problemas que estamos enfrentando pela 

frente.  

 

A troca de conhecimento, de soluções tecnológicas, de novas práticas comportamentais, 

demonstrando novas possibilidades de vida urbana sustentável tem um papel 

importante neste processo da busca do desenvolvimento sustentável urbano. Além disso, 

deve contribuir para nos tornar consciente da dimensão planetária do desenvolvimento 

urbano e tomar medidas capazes de enfrentar tais questões. 

 

As mudanças climáticas devem, de acordo com as previsões das Nações Unidas, ter 

conseqüências graves para muitas cidades, sobretudo aqueles perto do mar. Cidades 

como a Cidade de Ho Chi Minh no Vietnã, por exemplo, são extremamente ameaçadas 

pelo aumento do nível do mar – já hoje a água salgada do mar invade as regiões de 

cultivo do arroz e ameaça a população da própria cidade. 

 

Os dramas humanos que devem acontecer exigirão uma ação conjunta de todas as 

nações. Enquanto a Holanda – chamada “Países Baixos” uma grande parte do país 

está em baixo do nível do mar – já se prepara com novas tecnologias e novas formas 

arquitetônicas para uma convivência possível com a elevação do nível do mar, nas 

cidades pobres, onde se enquadram cidades como Rio de Janeiro, nem a consciência da 

gravidade do problema existe.  

 

Portanto, serão de fundamental importância redes de conhecimento e de troca das mais 

variadas formas entre cidades, mas incluindo nisso os governos, as empresas e as 

universidades, para enfrentarmos conjuntamente tanto os desafios da prevenção, para 

manter o aquecimento em padrões manejáveis, como os relacionados à forma como 

remediar ou como conviver com as transformações graves que, de acordo com grande 

parte dos cientistas, já estão em vias de acontecer. 

   

 

 

 



 

  Podemos desta forma, afirmar que, do ponto de vista governamental, 

Informação, Tecnologia e Conhecimento são os vetores das principais mudanças 

sociais e econômicas que contribuíram para a instalação das Redes Globais em função 

da Sociedade de Informação, o que por ato reflexo, acabou modificando também as 

relações entre o poder político tradicional e a governabilidade dos órgãos do Estado, e 

com isso, sociologicamente o homem transforma suas instituições governamentais, 

optando por novas formas de associação, tais como das Redes de Cidades. 

  Como bem salientado pelo entrevistado Klaus Frey, as classes e 

categorias sociais (ou sociedade civil organizada) envolvidas nesse processo histórico 

também foram responsáveis e igualmente importantes por estas mudanças, uma vez que, 

modificando o pensar e o agir cotidiano, passaram a exigir do mercado econômico e do 

próprio Estado, maior participação nas decisões de cunho social em geral, isto tudo 

porque o acesso à informação tornou-se cada vez mais modernizado e interativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

REDE MERCOCIDADES 

 

 

 

Construir um futuro comum, de bem-estar e dignidade para todos. 
Este é o compromisso que nos unifica e o objetivo que impulsiona 
nossas ações. Este futuro comum é maior que nossas diferenças 
conjunturais. Por isso, os governos nacionais estão sendo chamados a 
desenvolver nossas potencialidades, as que se fazem factíveis a 
construção de um poderoso bloco político e econômico, capaz de 
enfrentar o processo de globalização com independência e autonomia. 
Para ele (futuro comum), será necessário que os governos centrais 
prestem atenção a esta experiência de integração que estamos levando 
a execução entre as grandes cidades, uma integração que se sustenta 
na medida em que cresce na consciência de nossos cidadãos, que 
aproxima e fortalece nossas culturas, que integra os atores sociais de 
nossos municípios e cria uma verdadeira comunidade de interesses. 
Mercocidades existe porque é necessário dar concretização às nossas 
intenções, aos sonhos que albergamos desde San Martín, Bolívar, 
Artigas e O’Higgins. [...] “Hablar, trabajar y hacer!”43 

 

 

 
                                                 
43 Texto extraído do Anexo I da Declaração de Assunção, documento que marca a Fundação da Rede 
Mercocidades, em 1995. 



 

Apresentação do Capítulo II: 

  Este capítulo possui um perfil necessariamente descritivo. Não há como 

se aprofundar na discussão de temáticas que contrapõem ordenamentos jurídicos entre 

si, sem que antes conheçamos o objeto maior do tema, que é a Rede Mercocidades. 

  A Rede Mercocidades possui uma estrutura institucional muito próxima a 

uma verdadeira Organização Internacional de Integração. Suas ações, decisões e 

produção documental está organizada por categorias – órgãos ou instâncias, as quais 

privilegiam a participação integrada, solidária e comutativa entre as cidades associadas 

e os representantes (agentes políticos) locais. 

  Como qualquer entidade organizada, possui um Estatuto – O Estatuto 

Mercocidades – no qual está descrita a sua natureza jurídica da entidade, o seu objeto, 

as suas finalidades e competências conforme o assunto e o grau de consenso necessário 

para decidir a questão. Possui também, regras para a associação das cidades que 

queiram dela participar, especificando, a partir de cada inclusão, quais são os direitos e 

deveres de cada uma das cidades associadas à Rede Mercocidades. 

  Apesar de descritivo, é interessante notar durante a leitura deste Capítulo 

que, em apenas 12 anos de sua existência, esta Rede, mesmo que ainda não formalmente 

reconhecida pelo MERCOSUL, possui uma dinâmica ativa e conta com profissionais 

altamente qualificados para o controle e catalogação de toda a produção documental, 

seja de documentos oficiais ou dos estudos realizados em debates, reuniões e seminários 

promovidos pela Rede Mercocidades, o que a faz de uma fonte de pesquisa confiável 

aos pesquisadores da Integração no Mercosul. 

  Os acordos e convênios internacionais foram objeto de análise especial 

feita em conjunto com as normas de Direito Internacional Público. 

  Finalizando, é interessante para este trabalho, ter a noção mais próxima 

possível do que vem a ser a Rede Mercocidades, e qual o nível de sua importância no 

âmbito do Mercosul. Para tanto, entrevistamos o Coordenador da Secretaria Técnica 

Permanente da Rede Mercocidades, Sr. Jorge Rodríguez, que atualmente também 

trabalha junto à Intendência Municipal de Montevidéu, no Uruguai, para nos trazer a 

sua visão sobre o assunto. 



 

1. Rede Mercocidades: Integração Produtiva no MERCOSUL 

 

  A Rede Mercocidades é uma rede de cidades em cooperação horizontal44 

formada pelos governos locais dos países que integram o Mercosul (Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela) e países associados (Bolívia, Chile, Peru). Foi fundada 

em 1995, pela Declaração de Assunção, assinada durante uma reunião de prefeitos, 

naquela cidade. 

  Originalmente, a Rede Mercocidades foi criada no intuito de contribuir 

para que o Mercosul se transforme em um espaço comum de sociedade, cultura e 

economia mais democrático e acessível às esferas subnacionais, fortalecendo a atuação 

das cidades no contexto regional do Mercosul. 

  O fundamento desta atuação internacional desde o nível local é de que os 

governos locais não podem depender apenas da vontade dos governos nacionais para 

melhorar a qualidade de vida de suas populações, devendo então interagir com as 

demais esferas de governo (inclusive as internacionais), ampliando o ideal de 

democratização das relações internacionais e ao mesmo tempo, utilizando-se da Rede 

para reduzir as disparidades sociais causadas pelas diferentes realidades dos seus 

membros associados. 

  A integração regional não é apenas uma questão da política externa dos 

países que integram o bloco Mercosul, e as cidades passaram a exercer crescente 

importância neste contexto. 

  A exemplo do Comitê de Regiões da União Européia, é possível verificar 

que a construção de Redes formadas por governos subnacionais, sejam regionais ou 

locais, enriquece e fortalece o processo de integração desde a sua base, não apenas por 

dotá-lo de maior legitimidade na formulação das políticas públicas comunitárias, mas 

                                                 

44 Segundo CARDARELLO e RODRÍGUEZ (2006:44), “a principal característica das redes é sua 
organização horizontal, a qual pressupõe uma divisão de responsabilidades seguindo uma articulação 
entre os membros da rede, o que se opõe a uma organização vertical e hierarquizada”.  

 



 

principalmente por democratizá-lo, permitindo o acesso destes novos atores 

internacionais a uma esfera decisória que sempre esteve relegada aos Estados-Membros.  

  A Europa possui em atividade grande número de Redes de Cidades, cuja 

movimentação é acompanhada pelo Observatório de Cooperação Descentralizada, fato 

este que demonstra o protagonismo assumido pelas cidades no cenário internacional. 

  No Mercosul, a ação internacional de governos locais está representada 

pela Rede Mercocidades, o que demonstra pleno acordo com os interesses da agenda 

social deste bloco, que durante os últimos anos vem tentando tirar do foco principal as 

metas comerciais da união aduaneira, ampliando os objetivos da integração para as 

áreas sociais, resgatando através das políticas de base as necessidades que devem 

nortear parte dos projetos discutidos pelas instituições oficiais do Mercosul. 

  Diz-se que a integração regional não é mais só “econômica”, ou só 

“política” ou só “social”, mas que no Mercosul hoje, busca-se uma “integração 

produtiva”  que permita a aproximação da sociedade, para que esta se sinta como parte 

integrante de um bloco que busca evoluir em suas negociações, avançando nas etapas 

internas, para alcançar o que de fato ainda hoje é um sonho: um mercado comum entre 

os países do Cone Sul e seus outros associados. 

  Aqui está a principal razão de ter sido criada a Rede Mercocidades: sua 

capacidade de ser um instrumento de cooperação política e técnica à nova 

integração produtiva do Mercosul. 

  Justifica-se a idéia de sua criação pelo fato de que as cidades constituem 

espaços de interação humana de importância crescente e suas organizações 

administrativas representam entidades ativas de participação política que não podem 

estar alijadas à globalização das relações internacionais. 

  Com isso, a participação municipal passa a exercer um papel essencial 

nos processos de integração regional, uma vez que vários de seus objetivos coincidem 

plenamente com os do Mercosul, fazendo da Rede Mercocidades uma ferramenta de 

inclusão: 

 



 

Mercocidades continuará trabalhando para promover as cidades como 
protagonistas na discussão regional, presentes no desenvolvimento das 
políticas públicas e promotoras de desenvolvimento eqüitativo. 
Cidades com inclusão e protagonismo que visem construir cidadania, 
sendo estas lugares de privilegiado de encontros, encontros, espaços 
ideais para o exercício da democracia de proximidade e âmbitos 
imediatos para o acesso da comunidade ao espaço público.(Declaração 
de Morón, XII Cúpula da Rede Mercocidades). 

  

  Outras características, de natureza secundária, destacam-se na Rede 

Mercocidades: (1) alcance geográfico macro-regional que influenciam os processos de 

integração econômica; (2) agilidade devido às tecnologias da comunicação; 

aglomeração de diversidades de atores associados – governamentais ou não-

governamentais, e (3) a democratização do conhecimento, pela facilidade de 

compartilhar  alguns problemas que são comuns em vários locais, com benefício de 

intercâmbio de experiências de cooperação internacional. 

  A Rede Mercocidades acentua e pontua as necessidades dos governos 

locais junto das esferas decisórias do Mercosul como uma interlocutora, buscando a 

abertura de canais com base em sua associação territorial, o que implica dizer que o 

retorno dos benefícios auferidos deve estar ao alcance de todas as suas cidades 

membros, tornando a comunicação e a compreensão de diferentes parceiros um 

elemento imprescindível para o seu avanço. 

  A vinculação direta dos governos locais ao Mercosul, através da Rede 

Mercocidades é igualmente importante para a coesão social que pretende a formação de 

uma cidadania mercosulina45, pelo fato de que hoje os governos locais são responsáveis 

pela planificação das ações que refletem a aceleração causada pelos efeitos da 

globalização, que tanto inclui como exclui territórios em ações concretas de 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

                                                 
45  Cf. “Somos Mercosul”. 



 

2. Natureza Jurídica: 

  

 Sob a denominação de MERCOCIDADES reconhece-se uma entidade 

sem fins lucrativos regida por um Estatuto Social e demais Resoluções emanadas dos 

seus órgãos46, porém, não é dotada de reconhecimento jurídico-institucional pelo 

Mercosul. 

 Sua criação ocorreu em etapas. Primeiramente, na cidade de Porto 

Alegre, em julho de 1995, foi assinado o "Compromisso de Porto Alegre" através do 

qual Prefeitos das cidades do bloco Mercosul manifestaram a sua vontade de participar 

do processo de integração regional, bem como avançou-se na definição das 

características que teria esta nova organização, cuja criação final era planejada para  o 

mês de Novembro desse mesmo ano, na reunião a ser celebrada em Assunção, capital 

do Paraguai. 

 E assim foi feito, quando em Novembro de 1995, durante a reunião de Prefeitos 

em Assunção, culminando a mesma com a assinatura da Ata de Fundação da 

Mercocidades pelos prefeitos das cidades participantes, convencidos de que o Mercosul 

precisava de maneira imperiosa dessas cidades para consolidar uma visão de autêntica 

cidadania partindo desde as sociedades locais. Como um instrumento de cooperação 

horizontal, a Mercocidades possui como proposta base de sua criação o propósito de 

contribuir na construção de um Mercosul mais solidário, fortalecendo a atuação das 

cidades no contexto da integração regional. A participação dos governos locais de forma 

coordenada no Mercosul evoluiu progressivamente através da atuação articulada destes 

que hoje, podem de fato, ser considerados os novos atores internacionais no contexto da 

integração regional na América do Sul. 

 As cidades fundadoras foram onze: Rosario (Argentina), Assunção 

(Paraguai), Florianópolis (Brasil), Porto Alegre (Brasil), La Plata (Argentina), Curitiba 

(Brasil), Rio de Janeiro (Brasil), Brasília (Brasil), Córdoba (Argentina), Salvador 

(Brasil) e Montevidéu (Uruguai).  

  

                                                 
46 Art. 1º do estatuto MERCOCIDADES 



 

  2.1. Instrumentos Jurídicos Internos da Rede Mercocidades 

  A Rede Mercocidades é regida por um Estatuto Social47, conhecido por 

Estatuto Mercocidades, o qual rege as funções precípuas das instâncias da Rede 

Mercocidades, representando verdadeiro “acordo-quadro”, já que disciplina os direitos, 

os deveres e as responsabilidades das cidades associadas, ou seja, é o verdadeiro “Mapa 

da Rede”; e também, há um Regulamento Interno, no qual estão previstos a gestão dos 

recursos patrimoniais desta Rede. Este Regulamento Interno48 é um documento 

complementar que dispõe sobre a formação dos investimentos, recursos e aportes da 

Rede Mercocidades, prevendo as formas de gestão do patrimônio e prestação de contas 

desta entidade sem fins lucrativos pelo seu órgão responsável, que é a Secretaria 

Executiva. 

 

                                                 
47 Os Chefes de Governo Municipais e representantes reunidos na II Reunião de Prefeitos do Mercosul, 
realizada na cidade de Porto Alegre - Brasil, nos dias 05 e 06 de Setembro de 1996.  
CONSIDERANDO os fins consagrados na ata de fundação da Mercocidades, quando da Reunião 
ocorrida na cidade de Assunção - Paraguai em 10 e 11 de Novembro de 1995.  
CONSIDERANDO que as cidades constituem espaços de interação humana de importância crescente e 
suas organizações administrativas representam entidades ativas de participação política que não podem 
estar alijadas à globalização das relações internacionais.  
CONSIDERANDO que a participação municipal ocupa um papel essencial nos processos de integração 
regional, uma vez que vários de seus objetivos coincidem plenamente com os do Mercosul, resolvem 
aprovar o seguinte... 
 
48 REGULAMENTO INTERNO: algunos destaques: El presente cuerpo normativo reglamenta el 
funcionamiento de la Red de Mercociudades y se basa en el Estatuto Social de la Red aprobado en la VIII 
Reunión Cumbre en la ciudad de Asunción en septiembre del 2002.  
 
Art. 1 .- El patrimonio de la entidad estará constituido por los aportes de capital promovidos por las 
municipalidades asociadas, la renta proveniente de sus actividades y por otras contribuciones realizadas 
por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en el desarrollo de 
Mercociudades.  
 
Art. 2 .- Se fija una contribución anual en función del tamaño poblacional de las ciudades:  
a- Ciudades de menos de 100.000 habitantes   100 US$  
b- Ciudades de 100.000 a 499.999habitantes   500 US$  
c- Ciudades de 500.000 a 2.999.999 habitantes   1000 US$  
d- Ciudades de 3.000.000 y más   2000 US$  
 
Art. 6 .- La Secretaría Ejecutiva será la encargada de la administración de los recursos de la Red y 
observar los gastos que se realicen atendiendo a los criterios de austeridad, transparencia y en 
concordancia con los fines fundacionales de Mercociudades.  
Rendición de Cuentas:  
 
Art. 11.- La Secretaría Ejecutiva será la responsable de realizar las rendiciones de cuentas de su actuación 
durante su mandato, la que será presentada a consideración de la Asamblea General en la Reunión 
Cumbre con la Documentación correspondiente respaldando los gastos rendidos en dicha oportunidad.  
  



 

3. Objetivos da Rede Mercocidades: 

A Rede Mercocidades possui duas vertentes, as quais funcionam como 

metas estruturais (pilares) que fazem desta Rede uma ferramenta de articulação técnica 

e política no âmbito do processo de integração do Mercosul, caracterizada por ações 

comuns ou uniformes no âmbito da Rede, que é considerada como: 

 

Estructuras en las que participan actores unidos por el hecho de 
compartir alguna característica cuya naturaleza les permite crear 
vínculos na consecusión de objetivos comunes. Em cuanto su 
finalidad, las redes tienen la voluntad de emprender acciones comunes 
que serían de difícil consecución si los entes que forman la red 
trabajan separadamente. (SCHEID apud GUTIÉRREZ CAMPS, 
2005:104) 

  

  3.1.Objetivos Gerais: 

  Dentre seus objetivos gerais, destacam-se aos propósitos da Rede 
Mercocidades: 

La consolidación de espacios territoriales, econômicos, políticos, 
demográficos para crear economias de escala, generar un valor 
anadido o desarrollar infraestructuras; la estructuración de um sistema 
de lobby; la inserción en un sistema internacional que permita el 
acceso y la utilización de un volumen creciente de información, el 
intercámbio de experiências y tecnologias; la obtencion de funciones 
de liderazgo; y la inserción de los participantes en espacios de 
actuación superiores. (BORJA y CASTELLS apud GUTIÉRREZ 
CAMPS, 2005:105). 

 

 3.2. Objetivos Específicos: 

 De acordo ao art. 2 de seu Estatuto, a  Mercocidades se constituiu para 

cumprir com os seguintes fins e objetivos específicos:  

I- Favorecer a participação das cidades na estrutura do MERCOSUL  

II- Impulsionar a criação de redes de cidades através de unidades técnicas 
operativas que desenvolvam diversas ações, programas e projetos de interesse 
comum intermunicipal, adequados ao processo de integração.  

III- Criar mecanismos de comunicação em redes, entre as cidades, a fim de 
facilitar o intercâmbio de experiências e informações, bem como ao acesso dos 
cidadãos aos centros municipais de investigação, desenvolvimento tecnológico 
e cultural.  



 

IV- Estabelecer e impulsionar convênios e serviços recíprocos entre as diversas 
prefeituras e as redes que virem a se formar.  

V- Potencializar os recursos humanos e as experiências administrativas para 
gestões locais.  

VI- Coordenar a planificação e promoção de ações vinculadas ao crescimento e 
progresso urbano das cidades.  

VII- Coordenar projetos e desenvolver programas integrados, com o objetivo 
de facilitar a realização de serviços, e qualificar a infra-estrutura urbana.  

VIII- Propugnar a cooperação intermunicipal no campo das ciências e 
tecnologia.  

IX- Desenvolver e potencializar atividades comuns e integradas vinculadas à 
cultura, recreação, esporte e turismo.  

X- Através de unidades técnicas de representação integrada efetuar o inventário 
do patrimônio cultural e histórico das cidades do Mercosul, propondo medidas 
comuns que garantem sua preservação e difusão.  

XI- Desenvolver e planejar o turismo regional.  

XII- Realizar estudos e colaborar na elaboração de planos e estratégias na área 
urbana e ambiental, com o objetivo de harmonizar e coordenar as ações nesta 
área.  

XIII- Colaborar na planificação das políticas e planos de desenvolvimento da 
cidade, levando em conta a necessidade de melhorar a qualidade de vida.  

XIV- Impulsionar a adoção de políticas adequadas frente ao crescimento 
populacional e prevenir a violência nas cidades.  

XV- Impulsionar a adoção de políticas que adeqüem os projetos locais ao novo 
espaço regional.  

XVI- Impulsionar a criação de unidades técnicas intermunicipais, com 
representação integrada, para a planificação e o desenvolvimento de projetos 
comuns e regionais.  

XVII- Propugnar e conscientizar sobre a participação cidadã, que conduz ao 
exercício ativo dos direitos no âmbito político, econômico, social e cultural.  

XVIII- Identificar as causas de acentuação das desigualdades sociais, a fim de 
propor e apoiar soluções passíveis de serem executadas pelos governos locais.  

XIX- Difundir uma cultura democrática e democratizadora a nível regional e 
nacional, estabelecendo uma relação mais estreita de cooperação para, através 
das prefeituras, definir políticas sociais adequadas.  

XX- Estudar e impulsionar, através das diversas prefeituras, a implantação de 
políticas coordenadas que tornem os serviços públicos acessíveis às parcelas 
mais pobres das cidades, integrando-as ao desenvolvimento social e cidadão. 
Parágrafo único: A entidade poderá, igualmente, realizar toda e qualquer ação 
ou gestão destinada aos fins e objetivos propostos, sendo os anteriormente 
enunciados não limitativos do objeto geral da MERCOCIDADES.  

   



 

4. Cooperação Descentralizada no Mercosul através da Rede Mercocidades 

 

 A Rede Mercocidades é também considerada como um instrumento da 

Cooperação Descentralizada no Mercosul. 

 No plano político, a Rede Mercocidades representa a evolução da 

participação dos governos subnacionais no processo de integração do Mercosul, 

processo modernamente denominado por Cooperação Descentralizada49. 

 A atuação internacional de governos locais no Mercosul é justificada pela 

insatisfação destes em permanecerem apenas na dependência de seus respectivos 

governos federais, e para melhorar a qualidade de vida de suas populações, buscam 

através da Mercocidades ampliar o ideal de democratização das relações internacionais, 

com a redução das desigualdades regionais: 

 
Durante los últimos años, los esquemas clásicos de cooperación 
internacional se han venido replanteado en función del surgimiento de 
una mayor complejidad de las relaciones internacionales, la 
emergência de nuevos y muy diversos actores, la difusión de procesos 
democráticos y la urgência de impulsar la descentralización. Uno de 
esos câmbios se expresa en los critérios de la cooperación 
descentralizada (ROMERO, 2004). 
 
 

  Com isso, novos paradigmas externos afetam a autonomia interna do 

Estado-nação, gerando a necessidade de reformular os papéis estatais, impulsionando as 

                                                 
49 Las redes se han destacado como um instrumento singular capaz de fomentar la participación de 
unidades subnacionales que no intervenían com anterioridad em modalidades de cooperación 
descentralizada. Em esse sentido las redes se han transformado em um âmbito proclive a forjar o plasmar 
vínculos estrechos entre las unidades que la componen, com el conseguiente traspaso de información, 
recursos y experiência que redundan em el desarrollo de las unidades subnacionales participantes. El 
hecho de promover la horizontalidad entre las ciudades participantes genera de opor si un impacto 
positivo en el relacionamento y consecuentemente en el intercambio y aprovechamiento de experiências. 
La participación em redes se há revelado um fenômeno basicamente municipal, relegando a las 
localidades supramunicipales a um segundo plano. La pertenencia a uma red general a posibilidad de 
aproximarse a otras ciudades que enfrentan desafios similares y de compartir informaciones sobre temas 
relevantes para la gestión de dichos problemas. La experiência detectada en las redes existentes permite 
entonces augurar que el futuro de las mismas se vislumbra prometedor, jugando un papel cada vez más 
importante en el incremento de las relaciones y cooperación entre instituciones locales de la Unión 
Europea y América Latina (CARDARELLO e RODRÍGUEZ, 2006:60). 

 

 



 

instituições a estarem prontas para interagir politicamente às informações instantâneas, 

que conectam o local ao global, em sistema de cooperação descentralizada que, em 

largos termos pode ser definida como: 

 
o conjunto de ações de cooperação que realizam os governos locais e 
regionais, por vezes também denominadas por “cooperação 
descentralizada pública direta”, por designar as relações diretas de 
cooperação que se estabelecem entre governos locais e regionais de 
ambos continentes, sobre a base da implicação e autonomia dos ditos 
agentes (MALÈ, 2006:03). 

  

  Considerando sua ampla característica pela diversidade de atores que 

dela participam, encontramos mais outra definição: 

 
La cooperación descentralizada se asienta en las dimensiones local y 
regional y su acción se relaciona de manera directa con el cambio 
estrutural y la democratización, a fin de ampliar los espacios de 
intervención y compromiso de los diferentes actores en la sociedad 
civil. En el contexto general, en que las estructuras centralizadas y 
verticales de poder son cuestionadas, la cooperación descentralizada 
fortalece las estructuras locales de gobierno y la participación 
ciudadana, a la vez que dota de mayor tansparencia y eficácia a las 
acciones del gobierno. Su diferencia específica radica en que impulsa 
una extensa participación de los beneficiários en el ciclo completo de 
la cooperación, desde su deseño y ejecución hasta su seguimiento y 
evaluación. En su sentido amplio la cooperación descentralizada es un 
proceso de acción colectiva que supone el compromiso y la 
responsabilidad de los diversos agentes en función de objetivos 
sectoriais bien definidos. (OTERO, 2006:64). 

 

  Sobretudo, a Cooperação Descentralizada é uma forma derivada da 

Cooperação Internacional, mais evoluída e abrangente, por agregar entes subnacionais e 

demais atores com vocação internacional. 

  Com isso, define-se que, a Cooperação Descentralizada se dedica ao 

âmbito público de sua atuação, especializando-se na modalidade de cooperação direta 

entre os governos locais que dela participam, os quais são entes públicos. Desta forma, 

ao tratar da Cooperação Descentralizada de Governos Locais, nos referimos à 

Cooperação Descentralizada Pública (CDP). Em outras palavras, isto significa: 

 



 

Las observaciones anteriores significam que el OCD50 presta uma 
atención especial a aquella cooperación em la que los agentes públicos 
descentralizados tienen um papel central em la programación, 
promoción y gestión de las acciones, sin depender Del Estado central 
o de organismos multilaterales. Esto no excluye, evidentemente, que 
puedan actuar de manera concertada y participada com otros agentes 
locales – como lo hacen em otros campos, como por exemplo em la 
promoción del desarrollo local – o que los actores no gubernamentales 
puedan ser ejecutores de ciertas acciones. Todo al contrario, es 
necesario que el gobierno local elabore y ponga em ejecución sus 
estratégias de cooperación com la máxima participación y 
concertación posibles (MALÈ, 2006:03). 

 

  Podemos afirmar que a Cooperação Descentralizada Pública (CDP) é 

uma expressão da autonomia local, um verdadeiro marco da descentralização do poder 

estatal que nasce no “mundo local” e segue em marcha ao fortalecimento das relações 

que estabelecem cooperação e boas práticas (best practices), partindo da tomada de 

decisões sobre a natureza, o conteúdo e orientação geográfica de temáticas que traçam 

estratégicas de internacionalização para as cidades com base no consenso, em razão da 

ausência de estruturas governamentais que apóiem sem limitações as ação 

internacionais de natureza descentralizada dos governos locais. 

  Com a descentralização, também se aplica cada vez mais o princípio da 

subsidiariedade, o qual favorece o posicionamento que decisões sobre políticas públicas 

sejam tomadas o mais perto possível do lugar de onde deverão ser aplicadas. E, neste 

sentido, prefeitos e outros agentes políticos locais não são mais considerados simples 

administradores de um território, mais líderes de uma comunidade e das forças sociais 

que daí confluem e podem interagir num espaço macro. 

  Benefícios mútuos da cooperação descentralizada podem ser visualizados 

no Guia para ação exterior de governos locais e da cooperação descentralizada, 

publicação do Observatório de Cooperação Descentralizada, União Européia e América 

Latina, de autoria de GARESCHÈ (2007:103), dentre os quais destacamos: 

a) Melhora do serviço público graças ao intercâmbio de experiências e 
acessos a melhores técnicas desenvolvidas em outros países: Um dos 
principais benefícios de cooperar com entes similares é fazer o intercâmbio 
de idéias, políticas e estratégias sobre os problemas que enfrentam e as 
possíveis soluções.  
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b) Ascender a outras fontes de financiamento e cooperação técnica: Os 
projetos de cooperação internacional têm acesso a fontes alternativas de 
financiamento específicas para o intercâmbio de experiências. 

c) Promover o estabelecimento de novos vínculos institucionais: A 
cooperação entre governos locais de distintos países é acompanhada pelo 
estabelecimento de vínculos de colaboração diretos entre diversos tipos de 
instituições, como escolas, institutos, universidades, hospitais, grupos de 
cidadania, organizações artísticas e culturais etc. 

d) Promover a tolerância e o entendimento inter-cultural: A colaboração entre 
governos locais provenientes de contextos culturais diferentes é um meio 
importante para abrir o horizonte cultural da população sobre outras 
formas de vida e pensamento. Trata-se de um meio eficaz para despertar a 
consciência sobre o respeito ao próximo, combatendo o racismo e a 
xenofobia. 

e) Fortalecer a coesão social local: A cooperação descentralizada é um meio 
eficaz para estreitar os laços nas comunidades locais. A ação internacional 
poder agregar grupos minoritários a colaborar como governo.   

f) Promover o desenvolvimento econômico, investimentos, o comércio e o 
turismo: A cooperação descentralizada pode ser um impulso ao 
desenvolvimento econômico e um campo fértil pra a colaboração com o 
setor privado através do estabelecimento de negócios, do comércio exterior 
e a atração de investimentos.  

g) Dotar o governo local de visibilidade internacional e fortalecer sua 
capacidade negociadora, fortalecendo sua posição negociadora frente ao 
governo central. 

 

  Desta forma, a Cooperação Descentralizada entre governos subnacionais 

surge como um fenômeno completo e dinâmico, que está transformando a prática dos 

agentes locais ao mesmo tempo em que oferece ao conjunto de relações globais novas 

perspectivas e modelos inovadores de gestão compartilhada. 

  Neste aspecto, merece destaque as ações e tarefa do Observatório de 

Cooperação Descentralizada – União Européia e América Latina ,entidade a serviço da 

construção da solidariedade entre as cidades e demais governos locais afetos as estas 

duas Organizações Internacionais de Integração, com o objetivo de facilitar os meios de 

acesso à cooperação descentralizada através da luta contra a pobreza, fortalecendo a 

integração regional e as capacidades dos governos locais51.  

 

 

                                                 
51 Para maiores informações acesse www.observ-ocd.org, o portal do Observatório na Internet. 



 

5. As Cidades Associadas à Rede Mercocidades 

 

Podem associar-se à Rede Mercocidades todas as cidades dos países do 

Mercosul e países associados que manifestem a sua vontade de fazer-lo e cujos 

governos tenham sido eleitos democraticamente. (Art. 6º do Est. Mercocidades). 

Observação importante está expressamente descrita na denominada 

“cláusula democrática”: 

Cláusula Democrática: Os Chefes de Governo Municipais ou seus 
representantes, se comprometem a estabelecer que a plena vigência 
das instituições democráticas é um suposto indispensável para a 
participação no desenvolvimento de MERCOCIDADES, prevendo-se 
que, para o caso de ruptura da ordem institucional se realizem 
consultas entre os Governos das cidades membros e a afetada, 
tendentes a lograr soluções que restabeleçam a situação de direito. No 
caso de que as consultas sejam infrutuosas, as partes considerarão a 
aplicação de medidas pertinentes.  

 

 Atualmente, a Rede Mercocidades possui 181 (cento e oitenta e uma) 

cidades membros a ela associada, estando distribuídas pelos países membros do 

Mercosul, conforme relação abaixo: 

o ARGENTINA: Avellaneda, Bahía Blanca, Barranqueras, Bovril, 

Bragado, Buenos Aires, Carlos Pellegrini, Comodoro Rivadavia, 

Córdoba, Florêncio Varela, General San Martín, Gualeguavchú, 

Guaymallén, Hurlingham, Junín, La Matanza, Pergamino, San Luis, 

La Plata, Piamonte, San Muguil de Tucumán, La Rioja, Quilmes, San 

Salvador de Juiuy, Lãs Bandurrias, Rafaela, Santa Fé, Lornas de 

Zarnora, Realicó, Santiago del Estero, Lujuán, Resistencia, Tandil, 

Malvinas Argentina, Rio Cuarto, Trelew, Mar del Plata, Rosário, 

Ushuaia. Maria Susana, Salta, Vicente López, Mendonza, Salto, 

Viedma, Montecarlo, San Antonio de los Cobres, Vila Gesell, 

Morón, San Fernando del Valle de Catamarca, Villa Maria, 

Necochea, San isidro, Villa Mercedes, Olavarría, San Jorge, Zapala, 

Paraná, San Juan.  



 

o BRASIL : Alvorada, Araraquara, Barra do Ribeiro, Bela Vista, 

Belém, Belo Horizonte, Brasília, Camacari, Campinas, Caxias do 

Sul, Contagem, Coronel Sapucaia, Cuiabá, Curitiba, Diadema, 

Esteio, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Gravataí, 

Guairá, Guarulhos, Jacareí, Joinville, Juiz de Fora, Londrina, Macaé, 

Mauá, Maringá, Mossoró, Niterói, Osasco, Paranhos, Penáplois, 

Piracicaba, Porto Alegre, Praia Grande, recife, Ribeirão Preto, Rio 

Claro, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, Santana do Parnaíba, 

Santa Vitória do Palmar, Santo André, Santos, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São 

Leopoldo, São Paulo, São Vicente, Sumaré, Suzano, Taboão da 

Serra, Urbelândia, Várzea Paulista, Viamão, Vitória e Vitória da 

Conquista.  

o PARAGUAI: Asunción, Bella Vista Norte, Capiatá, Cambyretá, 

Carlos A. López, Concepción, Coronel Florentín  Oviedo, Fernando 

de la Mora, Hernandarias, Horqueta, Jesús, Limpio, Nanawa, Pedro 

Juan Caballero, Pilar, Salto de Guairá, San Lázaro, San Pedro de 

Ykuamandyjú, Villeta, Ypehú.  

o URUGUAI: Canelones, Cerro Largo, Colônia, Durazno, Flores, 

Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Riviera, 

Rocha, San José, Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres. 

o VENEZUELA : Barquisimetro, Caracas – Alcadía Mayor, 

Libertador. 

o BOLÍVIA : Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Tarija. 

o CHILE : Arica, Calama, Concepción, Chillán Viejo, El Bosque, Los 

Andes, Puerto Montt, Quilpué, Rancagua, Santiago de Chile, 

Valparaíso, Viña del Mar. 

o PERÚ: Lima Lurín. 

 



 

No caso das cidades com menos de 500 mil habitantes, por decisão da 

Assembléia Geral, poderão ser aceitas em qualidade de sócias postulantes. A condição 

de sócia postulante se estenderá por um período mínimo de um ano a partir da decisão 

da Assembléia Geral, finalizando o mesmo, o Conselho apresentará à Assembléia Geral 

sua opinião sobre a efetivação da sócia postulante como sócia plena.  

 As cidades sócias postulantes terão o direito de participar das reuniões 

das instâncias da Rede, colaborar nas unidades temáticas e receber os materiais 

informativos da Rede sem o direito a voto ou a cargo de coordenação. A qualidade de 

associada da MERCOCIDADES pode terminar por decisão da Assembléia Geral, 

quando a associada não cumpra com suas obrigações estatuárias. (art. 9º) 

 5.1. Direitos: Os sócios (cidades) da Rede Mercocidades terão os 

seguintes direitos (art. 10): I - Compor a Assembléia Geral dos Sócios; II - Votar e ser 

votado; III - Participar das instâncias estatuárias da Rede, bem como de outras que 

porventura venham a ser criadas. 

 5.2. Deveres: são deveres dos sócios da Rede Mercocidades (art. 11) cuja 

inobservância ou o descumprimento enseja penalidade definidas no Regime Interno da 

Rede: I - Cumprir e fazer cumprir as presentes disposições estatuárias; II - Zelar pela 

observância dos princípios e objetivos da Rede; III - Participar dos eventos da Rede. 

 Dentre os direitos e deveres enunciados pelo Estatuto Mercocidades, nos 

parece importante salientar que, no seu artigo 12, há expressa referência textual de que 

as cidades membros não respondem solidariamente pelos efeitos dos acordos e 

convênios internacionais celebrados pela Rede52. 

 

 

 

 

                                                 
52 Art. 12: Os municípios sócios da Rede não responderão, solidária e nem subsidiariamente, pelas 
obrigações e compromissos assumidos pela mesma. 



 

6. Das Instâncias da Rede Mercocidades: 

 

 
Mapeamento extraído do site da Rede Mercocidades. 

 

 De acordo com sua previsão estatutária, a Rede Mercocidades é formada 

por instituições internas ou instâncias, que assim encontram-se nominadas no Art. 13: 

  I - Assembléia Geral de Sócios  

II - Conselho de MERCOCIDADES 

III - Comissão Diretiva 

IV - Secretaria Executiva 

V - Unidades Técnicas 

VI – Secretaria Técnica Permanente 

 

 6.1. Da Assembléia Geral de Sócios: 

 A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação e direção da Rede. 

É constituída pelo Chefe de Governo das cidades associadas, eleitos democraticamente., 

os quais poderão fazer-se representar, por razões de força maior, pelo Vice-Chefe de 

Governo ou por um representante de primeiro nível, devidamente designado.  



 

 O Artigo 16 prevê como atribuição especial que o Chefe de Governo da 

cidade que estiver ocupando a Secretaria Executiva da Rede presidirá as reuniões da 

Assembléia Geral, devendo ser auxiliado por outro representante de sua livre escolha. 

 O Artigo 17descreve quais são as funções privativas da Assembléia Geral 

de Sócios da Rede:  

I - Aprovar os presentes Estatutos, bem como eventuais propostas de 

alterações;  

II - Eleger os componentes do Conselho, da Secretaria Executiva e das 

Unidades Temáticas da Rede; 

III - Definir a política geral e as estratégias de atuação da Rede, em 

consonância com os fins consagrados no presente Estatuto; 

IV - Aprovar o Regimento Interno da Rede; 

V - Apreciar os pedidos de ingresso e exclusão de sócio da Rede; 

VI - Apreciar os recursos de decisões de outros órgãos da Rede; 

VII - Decidir acerca da dissolução da Rede, segundo os procedimentos 

estabelecidos no presente Estatuto Social; 

VIII - Apreciar a prestação de contas do Conselho, da Secretaria Executiva e 

das Unidades Temáticas; 

IX - Resolver os casos omissos neste Estatuto. 

 

 Sobre seu funcionamento, conforme previsto no artigo 18 - A Assembléia 

Geral reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de um em um ano, 

ou extraordinariamente53, por convocação de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos 

sócios da Rede.  

 As reuniões da Assembléia Geral de Sócios instalar-se-ão com qualquer 

número de presentes e todas suas deliberações dar-se-ão pelo voto da maioria simples 

dos presentes. 

                                                 

53 As reuniões ordinárias da Assembléia Geral da MERCOCIDADES, composta pelos Chefes de 
Governo das cidades sócias da Rede, dar-se-ão durante o mês de setembro, momento no qual deverão ser 
eleitos os Membros do Conselho, o titular da Secretaria Executiva, e os titulares das Unidades Temáticas 
da Rede. Nesta mesma reunião deverá ser apresentado, pelo Conselho da Mercocidades, um Relatório do 
funcionamento da Rede e das atividades por ela promovidas. (parágrafo único do art. 18) 

 



 

 6.2. Do Conselho da Mercocidades – art. 20: 

 O Conselho da Mercocidades é o órgão superior de administração da 

MERCOCIDADES (art. 20 do estatuto mercocidades). Estará composto por duas 

cidades de cada país membro do Mercosul, por uma cidade de cada país associado e 

pela Comissão Diretiva.  

 Os Países que possuírem apenas uma cidade na Rede terão representação 

singular no Conselho. Nas reuniões do Conselho de Mercocidades somente terão direito 

a voto as cidades que sejam representadas por seu prefeito ou intendente, ou por quem 

os represente corretamente designado. Nos termos do artigo 22, compete ao Conselho 

da MERCOCIDADES: 

I - Elaborar e apresentar nas Assembléias Gerais de Sócios os relatórios de 
funcionamento e atividades da Rede durante seu mandato;  

II - Manifestar-se, em nome da Rede, sobre os assuntos de interesse da mesma, 
em especial aqueles referentes aos processos de integração regional; 

III - Definir e promover eventos que projetem a Rede, bem como promovam 
seus objetivos; 

IV - Sugerir ações às Unidades Temáticas da Rede, bem como acompanhar as 
atividades por estas promovidas; 

V - Manter as cidades associadas à Rede informadas das iniciativas e 
atividades promovidas pela mesma. 

Parágrafo único: As deliberações do Conselho dar-se-ão sempre por consenso 
dos seus membros.  

 

 O Conselho da Rede reuniu-se, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, por 

convocação do Secretário Executivo, ou extraordinariamente, sempre que assim se fizer 

necessário, por convocação do mesmo ou mais de cinqüenta por cento de seus 

membros. 

 6.3. Da Comissão Diretiva – art. 24: 

 A Comissão Diretiva é um organismo de apoio da Secretaria Executiva 

da Mercocidades nos trabalhos de coordenação da Rede e será formada pela cidade que 

estiver exercendo a Secretaria Executiva, pela cidade que exerceu a Secretaria 



 

Executiva na gestão imediatamente anterior e pela cidade que exercerá a Secretaria 

Executiva na gestão imediatamente posterior.  

  

 6.4. Secretaria Executiva – art. 26 do Estatuto Mercocidades: 

 A Secretaria Executiva é a instância responsável por coordenar os 

trabalhos do Conselho da Rede, bem como manter arquivados e difundir os documentos. 

Os recursos para o funcionamento da Secretaria Executiva correrão por conta da cidade 

que esteja exercendo dita função, que deverá subvencionar os gastos correntes.  

 O mandato da Secretaria Executiva será de 1 (um) ano, devendo coincidir 

com a realização das reuniões ordinárias da Assembléia Geral de Sócios. Segundo o 

artigo 27, são atribuições da Secretaria Executiva da Rede: 

I - Representar oficialmente a MERCOCIDADES, bem como designar 

representante para tanto;  

II - Convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral de Sócios e do 

Conselho, cabendo-lhe, quando necessário, além de seu voto ordinário, voto de 

qualidade. 

 

 6.5. Das Unidades Técnicas – art. 28: 

 As Unidades Técnicas constituem instâncias responsáveis pelo 

desenvolvimento de temas específicos da Mercocidades, com sede em uma das cidades 

componente da Unidade Temática.  

 A Rede Mercocidades opera por meio de 14 unidades temáticas que são 

coordenadas por cidades a ela associadas, pelo período de um ano, havendo rotatividade 

desta tarefa. São as unidades temáticas da Rede Mercocidades: 1) Autonomia, Gestão e 

Financiamento; 2) Ciência, Tecnologia e Capacitação; 3) Cooperação Internacional; 4) 

Cultura; 5) Desenvolvimento Econômico Local; 6) Desenvolvimento Social; 7) 

Desenvolvimento Urbano; 8) Educação; 9) Gênero e Município; 10) Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; 11) Planejamento Estratégico; 12) Turismo; 13) 

Juventude; 14) Segurança Cidadã.  



 

 Conforme disposição estatutária (Art. 29), compete às Unidades 

Técnicas:  

I - Formular e propor, dentro de sua área temática, políticas comuns a serem 

sugeridas no âmbito do Mercosul;  

II - Promover pesquisa e divulgação de experiências desenvolvidas, nas mais 

diversas cidades do mundo; 

III - Promover eventos de discussão acerca do tema de sua responsabilidade, 

buscando retirar propostas a serem defendidas e difundidas pela Rede; 

IV - Preparar um Banco de Dados com informações acerca do tema 

coordenado. 

 

 6.6. Da Secretaria Técnica Permanente - art. 31: 

 A Secretaria Técnica Permanente é um órgão assessor da Secretaria 

Executiva.  

Art. 32º - Compete à Secretaria Técnica Permanente: 

I – Levar a memória institucional de rede  

II – apoiar e auxiliar o trabalho técnico e administrativo da Secretaria 

Executiva 

III - apoiar e auxiliar o trabalho do organismo do MERCOSUL destinado a 

participação das cidades 

IV – Realizar o seguimento do processo de integração, procurando determinar 

os debates e decisões de interesse para as cidades. 

 

7. Do Patrimônio da Rede Mercocidades: 

 O patrimônio da Rede Mercocidades é constituído pelos aportes de 

capital promovidos pelas municipalidades associadas, a renda proveniente das suas 

atividades e por outras contribuições realizadas por instituições públicas e privadas, 



 

nacionais e internacionais, interessadas no desenvolvimento de Mercocidades. (Artigo 

1º do Regulamento Interno das Mercocidades). 

 Para a contribuição de cada cidade membro na composição do 

patrimônio da Rede serão observadas as disposições legais a que estão sujeitas as 

municipalidades e o seguinte procedimento: 

 É fixada uma contribuição (cota) anual de US$ 1000,00 (mil dólares 

americanos) para cada membro pleno e uma de US$ 500,00 (quinhentos ) para cada 

membro postulante, que será enviada antes do dia 31 de março de cada ano à Secretaria 

Executiva, pelos meios legais existentes (remessa bancária, cheque certificado, efetivo 

etc): ademais a cidade contribuinte deve enviar o comprovante à Secretaria Executiva 

como forma de documentar o pagamento.  

 

 7.1. Prestação de Contas – art. 12 do RI 

 A Secretaria Executiva será a responsável de realizar as prestações de 

contas de sua atuação durante seu mandato, a que será apresentada a consideração da 

assembléia Geral na Reunião Cumbre com a Documentação correspondente 

respaldando os gastos prestados em dita oportunidade. (Art. 12 do regulamento Interno). 

  

7.2. Sanções – art. 4 do RI  

 As cidades que não cumprirem com seus deveres, com o pagamento de 

sua contribuição anual e com as disposições de acordo ao estipulado no presente 

regulamento e nos Estatutos Sociais da Rede, serão passíveis das seguintes sanções: 

a- Observação por escrito da Secretaria Executiva solicitando 

regularizar a situação pela que está omissa. 

b- perda do direito ao voto na Assembléia Geral da Reunião 

Cumbre da Rede. 



 

c- perda do direito a ser coordenadora da Unidade Temática, 

integrar o Conselho e a Comissão Diretiva, até que não regularize 

sua situação. 

d- será considerado como um sócio que não cumpre com as 

obrigações estatutárias e ficará sujeito ao que resolva a 

Assembléia Geral atendendo as recomendações do Conselho 

segundo o disposto no Estatuto não sendo requisito indispensável 

para que a Assembléia resolva como proceder. 

 

 Para a contribuição de cada cidade-membro na composição do 

patrimônio da Rede serão observadas as disposições legais a que estão sujeitas as 

Municipalidades. 

 Todas as cidades integrantes da Rede contribuirão com uma cota anual 

para seu funcionamento.  

 As cidades da Rede que não estejam em dia com suas cotas não poderão 

exercer as funções diretivas das mesmas.  

 A contribuição anual de cada cidade sócia da rede será proporcional ao 

seu tamanho, sendo reconhecidas pelo menos três categorias de acordo com a 

quantidade de habitantes: Cidades de menos de 250.000 habitantes; Cidades de 250.000 

habitantes a 499.999 habitantes; Cidades de 500.000 a mais habitantes. 

 

7.3. Administração dos recursos da Rede:  

 A Secretaria Executiva será a encarregada da administração dos recursos 

da Rede e de observar os gastos que se realizem atendendo aos critérios de austeridade, 

transparência e em concordância com os fins funcionais de Mercocidades (Art. 8º do 

Reg. Interno). 



 

 Os recursos provenientes dos aportes das cidades serão destinados a 

custear a edição da Revista Diálogo (publicação oficial da Secretaria Executiva) de 

difusão das atividades da Rede, o premio de Ciência e Tecnologia, atividades de difusão 

da rede, publicações dos trabalhos das Unidades temáticas, e toda àquela atividade que 

some esforços para o melhor desempenho da Rede e que contribua a lograr os fins 

estabelecidos nos estatutos sociais. (Art. 10 do Regulamento Interno). 

 
 

8. Rede Mercocidades e o Direito Internacional Público 

 
 

 A análise comparativa entre as normas de Direito Internacional Público e 

as condições de existência da Rede Mercocidades são necessárias para verificar se 

existe segurança jurídica nesta última. 

 No plano institucional do Mercosul, a Rede Mercocidades não possui 

reconhecimento jurídico-formal, sendo que a representação dos governos locais no 

Mercosul é atualmente realizada através do Comitê de Municípios, do Foro Consultivo 

de Município, Estados, províncias e Departamentos do Mercosul, criado pela Decisão 

41/04 do Conselho Mercado Comum, na Cúpula de Ouro Preto de Belo Horizonte, na 

data de 16/12/2004, cuja efetiva instalação apenas ocorreu em 18 de Janeiro de 2007, na 

Cidade do Rio de Janeiro, durante a realização da III Cúpula do Mercosul. 

 Com a instalação do Comitê de Municípios a Rede Mercocidades 

adquiriu maior respaldo para suas ações, isto porque o objetivo deste órgão é garantir 

uma via legal e vigente para que os governos locais participem de forma mais direta ao 

processo de integração regional, influenciando na dinâmica de formulação de políticas 

públicas internacionais que afetam às localidades.  

 Contudo, este Comitê também não é órgão cuja competência dentro do 

quadro institucional do Mercosul possa autorizar a participação legal da Rede 

Mercocidades. Funciona apenas como um Foro de representação política e promoção 

social. 



 

 Este Comitê de Municípios promove tanto a inserção “horizontal” dos 

governos locais, por meio da cooperação e alianças transfronteiriças proporcionadas 

pelas Redes de Cidades, como por exemplo, a Rede Mercocidades, bem como a 

inserção vertical, pois é uma via de acesso às instituições oficiais do Mercosul.  

 Reconhece-se, hoje, que a Rede Mercocidades é uma ferramenta útil à 

democratização das relações internacionais, permitindo que um maior número de atores 

políticos passe a atuar de forma mais direta e pontual nesta interconexão regional.  

 Por não ser reconhecida oficialmente, apesar de ser respeitada como um 

ator político de relevância, a Rede Mercocidades carece de legitimidade para atuar 

como um sujeito de Direito Internacional com personalidade jurídica reconhecida, bem 

como, está limitada também quanto ao objeto de sua ação. 

 Assim, a integração da Rede Mercocidades ao Mercosul constitui 

objetivo de alta prioridade às suas relações políticas, mas, sobretudo é um meio para 

garantir maior segurança jurídica aos acordos e convênios internacionais por ela 

celebrados. Entre as Constituições dos países que integram o Mercosul não há posição 

uniforme e divergentes são as opiniões políticas sobre a possibilidade de legalizar a 

paradiplomacia no âmbito do Mercosul54. 

 Com isso, o reconhecimento institucional e autonomia jurídica são 

metas fundamentais para que esta Rede possa ampliar suas relações, garantindo um 

padrão de regionalização que contenha intensa atividade dos governos locais, e também, 

promover a legalização (em parte) da ação internacional de governos locais, isto porque, 

os mesmo não são sujeitos de Direito Internacional Público, o que significa dizer que as 

ações realizadas pela Rede Mercocidades através da atividade de suas cidades 

associadas não possuem força vinculante, não geram obrigações nem contraem 

direitos perante o sistema legal vigente e operante segundo às normas de Direito 

Internacional Público. 

                                                 
54 PRAZERES (2004:309) cita quatro possibilidades para o encaminhamento do tema: Canalização da 
atuação dos governos locais para o âmbito das relações federativas do MRE; Utilização de ajustes 
complementares feitos em acordos de cooperação já assinados pelos governos centrais; Uso de agentes 
privados para a assinatura de acordos e convênios de cooperação, já que estes teriam sua atividade 
regulada pelo Direito Internacional Privado; Reforma constitucional que permitisse aos governos locais a 
celebração de acordos internacionais em circunstâncias específicas, tal como ocorre na Argentina. 



 

 Neste sentido, a segurança jurídica da Rede Mercocidades 

necessariamente é tema afeto ao reconhecimento jurídico internacional, compreendendo 

seu estudo em dois aspectos fundamentais: primeiro o externo, em relação às normas 

que regem o Direito Internacional Público; e o interno, que trata das disposições 

constitucionais dos países cujas cidades estão a ela associadas. Por segundo, em relação 

aos instrumentos internacionais firmados pela Rede Mercocidades. A razão de se 

atribuir à segurança jurídica a qualidade de valor jurídico pode ser encontrada nas 

ciências sociais, não no direito positivo. Isso porque a segurança é, antes de tudo, uma 

necessidade antropológica do ser humano. (TRINDADE, 2006: 09). 

 Tratar sobre a segurança jurídica no âmbito da Rede Mercocidades 

nos remete necessariamente ao Mercosul, pois esta Rede, ainda que não tenha 

reconhecimento jurídico-formal, foi constituída e mantém sua funcionalidade apenas e 

tão somente em razão da pré-existência do Mercosul e assim como este, depende da 

evolução do direito da integração para também se aperfeiçoar. 

 O ordenamento jurídico do Mercosul é constituído pelo Tratado de 

Assunção e seus protocolos adicionais, quais sejam, Protocolo de Ouro Preto55, 

Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no Mercosul, Protocolo de 

Olivos para Solução de Controvérsias; e bem como, por atos emanados de seus órgãos 

com poder normativo, tais como as decisões emanadas do Conselho Mercado Comum, 

as resoluções emanadas do Grupo Mercado Comum e as diretrizes da Comissão de 

Comércio do Mercosul (fontes jurídicas do Mercosul, dispostas no artigo 41 do POP). 

 Normas aprovadas pelos órgãos do Mercosul, estando estes dotados 

de poder normativo, tornam aquelas obrigatórias56 e indicam procedimento específico 

para a sua validade, eficácia e vigência, conforme prevê o artigo 40 do POP, com o 

sistema de vigência simultânea57. 

                                                 
55 POP, artigo 34: O Mercosul terá personalidade jurídica de Direito Internacional. 
56 POP, artigo 42: 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. 
57 Trata o Artigo 40 do POP sobre a Vigência Simultânea: uma vez aprovada a norma, os Estados-Partes 
adotarão as medidas necessárias para a sua incorporação ao ordenamento jurídico nacional e comunicarão 
as mesmas à Secretaria Administrativa do Mercosul; quando todos os Estados-Partes tiverem informado 
sua incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos internos, a Secretaria Administrativa do 
Mercosul comunicará o fato a cada Estado-Parte. As normas entrarão em vigor simultaneamente nos 
Estados-Partes 30 dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do Mercosul. 



 

 Em relação à obrigatoriedade de incorporação das normas do 

Mercosul nos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado-parte, temos que: 

[A] obrigatoriedade das normas, embora limitada pela existência de 
vigência simultânea, não deixa de ser conteúdo. Trata-se de uma 
obrigação jurídica pra cada Estado que se concretiza em uma 
obrigação de fazer [...] Devido à natureza intergovernamental do 
Mercosul e à ausência de aplicação direta de sua normativa, ninguém 
pode cumprir o ato de incorporação requerido no lugar do Estado 
obrigado. O descumprimento, contudo, implica a responsabilidade 
internacional do Estado que não cumpre com relação aos Estados que 
tornaram efetiva a incorporação. A não incorporação de uma norma 
MERCOSUL obrigatória pode dar lugar a uma controvérsia sob o 
Protocolo de Brasília por descumprimento da adoção da normativa 
MERCOSUL. Isso, no entanto, não significa que a norma esteja 
vigente e que suas disposições já sejam aplicáveis [...] A 
obrigatoriedade das normas no regime do MERCOSUL não supre os 
requisitos estabelecidos para a sua vigência e para que esta se produza 
é indispensável que todos os EPM tenham percorrido o caminho do 
artigo 40 do POP58. 

 

8.1. Legitimidade, Capacidade e Personalidade Jurídica segundo às 

Normas de Direito Internacional Público. 

 

 A sociedade internacional é composta pela integração de sujeitos 

internacionais regidos pelo sistema de coordenação face à ausência de um poder central.  

As normas de conduta são construídas ao longo do tempo de acordo com os costumes, 

as declarações internacionais, os princípios gerais de Direito, dentre outras fontes59, as 

quais dão origem ao que hoje se denomina por Direito Internacional Público, para o 

qual, o Estado é o principal sujeito internacional, uma vez que nele estão concentrados 

os atributos de soberania estatal do qual são derivados a legitimidade, a capacidade e a 

personalidade jurídica de Direito Internacional. 

                                                                                                                                               
Com esse objetivo, os Estados-Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade do início da vigência das 
referidas normas por intermédio de seus respectivos diários oficiais. 
58 MERCOSUL. Tribunal Arbitral relativo à controvérsia sobre “Aplicação de Medidas Antidumping 
contra a exportação de frangos inteiros, provenientes do Brasil. Resolução nº 574/2000 do Ministério de 
Economia da República Argentina”. In, TRINTADE, Otávio Augusto Drummond Cançado. O 
MERCOSUL no direito brasileiro: incorporação de normas e segurança jurídica. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, p. 62. 
59 Confira o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 



 

 Um sujeito de Direito Internacional é uma entidade com capacidade para 

possuir direitos e deveres internacionais e com capacidade para defender os seus direitos 

através de reclamações internacionais (BROWNLIE, 1997:71). 

 A competência dos Estados é externada pela sua jurisdição nos assuntos 

internos e internacionais, nos quais a decisão por celebrar este ou aquele tratado ou 

acordo ou convênio internacional é, sobretudo, um ato do exercício de soberania estatal.  

 Associado ao Estado como pessoa de Direito Internacional, acha-se o 

conceito de soberania, elemento que realiza a interdependência recíproca e necessária ao 

sistema de coordenação (consenso), característica peculiar do Direito Internacional 

como já exposto. Logo, soberania e jurisdição são os dois elementos inerentes à 

natureza dos governos: 

A totalidade dos direitos do Estado, sendo a competência jurídica o 
caso típico, é geralmente descrita como “soberania”, sendo os direitos 
específicos ou o acúmulo de direitos em número inferior aos da 
soberania designado por “jurisdição”. Em resumo, “soberania é a 
forma jurídica abreviada de um certo tipo de personalidade jurídica, a 
da qualidade de um Estado, enquanto que “jurisdição” se refere a 
aspectos específicos de substância, em especial, a direitos (ou 
pretensões), liberdades e poderes. (BROWNLIE, 1997:122). 

 

 A Convenção Panamericana de Montevidéu de 1933, sobre Direitos e 

Deveres dos Estados60, estabelece que “O Estado, como pessoa de Direito Internacional, 

deve reunir os seguintes requisitos: a)população permanente; b) território determinado; 

c) Governo e d) capacidade de entrar em relações com os demais Estados”. 

 Externamente, quanto aos direitos e obrigações relacionados ao exercício 

da competência territorial, alguns aspectos relevantes: a) não ingerência nos negócios 

internos de outros Estados; b) estabelecimento de restrições a atividade que importam 

numa utilização imoderada dos respectivos territórios; c) exercício da competência 

sobre pessoas e bens sob a jurisdição dos Estados. 

 Destes aspectos, resultaria a capacidade de produzir atos jurídicos 

internacionais (contratar compromissos internacionais é precisamente o exercício da 

soberania do Estado); a capacidade de verem-se imputados, ou seja, de serem parte em 

                                                 
60 No Brasil, foi promulgada através do Decreto n° 1.570, de 13/04/1970. 



 

ilícitos internacionais (seja credor ou devedor de obrigações); a capacidade de acesso 

aos procedimentos contenciosos internacionais, sejam diplomáticos ou jurisdicionais; a 

capacidade de tornarem-se membros e de participar de organizações internacionais 

intergovernamentais; a capacidade de estabelecer relações diplomáticas e consulares 

com outros Estados (direito de legação).  

 A competência internacional é decorrente da personalidade jurídica 

internacional dos Estados, a qual pode ser definida como o “status” qualificado 

atribuído ao sujeito capaz de desempenhar legitimamente as prerrogativas que provêm 

do exercício de direitos e deveres previstos em Lei.  É de fato uma criação normativa, 

que estabelece o conteúdo e os limites dos Estados nas relações internacionais. São 

legalmente reconhecidos pelo Direito Internacional como sujeitos: os Estados, as 

Organizações Internacionais, a Santa Sé, e para alguns, o indivíduo. 

 Sob a temática da Rede Mercocidades, de imediato observamos a 

irregularidade desta entidade em relação à sua sujeição ativa e passiva, isto porque 

governos subnacionais não possuem o status de sujeito de Direito Internacional, logo 

não são dotados de personalidade e capacidade jurídica de direito.  

 Todavia, o fato de não estarem autorizados por Lei, não significa que 

estejam radicalmente proibidos em participar, de alguma forma, de relações 

internacionais sem a intervenção do governo central (ou federal), conforme se verifica 

pelo entendimento entre sujeição ativa e passiva no Direito Internacional Público: 

Ser sujeito de Direito Internacional, não se confunde com a situação 
de ser destinatário de suas normas, nem com as entidades ou 
fenômenos que possam estar nelas mencionados, a título de proteção 
ou de evitar-se sua presença. Parece-nos que os conceitos de sujeito 
ativo e sujeito passivo sejam problemáticos em Direito Internacional, 
uma vez que, conquanto as normas jurídicas tutelem os interesses e até 
mesmo os direitos subjetivos ou as obrigações de determinadas 
pessoas, não significa terem as mesmas o atributo de sujeito daquele 
Direito. É o caso, cada vez mais freqüente, devido à globalização 
vertical crescente na atualidade, de as normas internacionais 
mencionarem, diretamente, as pessoas nos ordenamentos internos dos 
Estados, em quem se canalizam os direitos e deveres; (...)O fato é que 
a atribuição de uma personalidade jurídica a qualquer fenômeno, além 
de ser uma operação de individualização realizada pelo Direito 
Internacional Público, segundo seus exclusivos critérios, os quais são 
determinados pelas suas normas, essas, reveladas pela interação de 
suas fontes,  é, igualmente, uma operação que atribui, não de maneira 
automática, mas segundo critérios igualmente  normativos, 



 

determinados direitos e deveres, na medida e na extensão em que tais 
normas igualmente os definem. (SOARES).61 

 

 A personalidade jurídica internacional é ainda, uma resultante da 

autorização constitucional de cada Estado, quando este prevê em sua “Lei Fundamental” 

a autorização e legitimidade para participar de relações internacionais. 

 Na Rede Mercocidades, atualmente, apenas a Argentina, através da 

competência provincial em matéria externa, dispõe de autorização constitucional para 

ações internacionais de governos federais, nos termos do seu artigo 12462.  A própria 

Rede Mercocidades reconhece a fragilidade da suas ações que pode levar à inoperância 

dos resultados, caso seja considerado a ausência de legalidade: 

Uma outra questão que deverá ser enfrentada e que não podemos 
omitir é a (in)constitucionalidade da atuação internacional de cidades. 
Não há uma posição unânime entre as Constituições dos países do 
Mercosul a respeito de tema e, mesmo entre os juristas de cada 
Estado-parte há divergências sobre a possibilidade legal de uma 
política externa federativa ou paradiplomacia. Há todo um debate 
recente sobre a viabilidade jurídico-legal da participação dos governos 
Jlocais nas relações internacionais.63 (p.19) 

 

  As demais Constituições como a Paraguaia de 1992, no seu artigo 238 

estabelece que a competência da gestão das Relações Exteriores é da Presidência da 

República, porém, tem previsão constitucional expressa no artigo 168 que permite aos 

municípios o acesso aos créditos privados e públicos internacionais. O mesmo se aplica 

para a Constituição do Uruguai de 1967, que mesmo após a reforma de 2004, dispõe 

que é o Presidente da República que possui a representação do Estado no interior e 

exterior. 

                                                 
61 <http://www.leonildoc.ocwbrasil.org/curso/guido5.htm>. Acesso em 18/02/2008. 
62 Art. 124: As províncias poderão criar regiões para o desenvolvimento econômico e social e estabelecer 
órgãos com faculdades para o cumprimento de seus fins, e poderão também, celebrar convênios 
internacionais, contanto que não sejam incompatíveis com a política exterior da nação e não afetem as 
faculdades delegadas ao governo federal ou o crédito público da nação, com o conhecimento do 
Congresso Nacional. 
63 Disponível: 2 º Curso sobre a Integral Regional, Governos Locais e Sociedade Civil para gestores 
públicos locais de Mercocidades. Módulo II – Governos Locais e Integração Regional, por Armando 
Gallo Yahn Filho e Maurício Loboda Fronzaglia.  



 

  No Brasil, a competência em matéria externa é exclusiva da União, não 

havendo autorização constitucional ou por leis ordinárias ou federais para o exercício da 

paradiplomacia, conforme destacado: 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, e toda a 
tradição constitucional federalista brasileira respalda, o princípio 
segundo o qual somente o Governo Federal possui poder e voz em 
matéria de política externa. No entanto, apesar da determinação 
constitucional que reserva à União a competência de formular e 
implementar a política exterior brasileira, vem sendo prática rotineira 
e crescente a assinatura de atos, acordos e convênios internacionais 
por parte de Estados e Municípios brasileiros com entes subnacionais 
estrangeiros. (COSTA apud BRIGAGÃO, 2005:11) 

 

   O Artigo 21 da Constituição Federal Brasileira prevê que compete à 

União: 

I – manter relações com Estados estrangeiros e participar 

de organizações internacionais. 

A par das competências constitucionais, o Artigo 84 estabelece que 

compete privativamente ao Presidente da República: 

VII – manter relações com estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos; 

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional.  

  O artigo 25 da CF Brasileira, ao tratar de competência residual, dispõe 

que os “Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 

observados os princípios constitucionais desta Constituição”: 

§ 1º São reservados aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

  Logo, concluímos que é característica comum a todas as Constituições 

dos países do Mercosul, com exceção da Argentina, que é o governo central (Estado 

Federal) a entidade política que possui legitimidade constitucional para ser dotado de 



 

personalidade jurídica de Direito Internacional Público. Isto se justifica, sobretudo, nas 

competências legais oriundas das prerrogativas da soberania de cada Estado-nação. 

 

  Neste sentido, a Rede Mercocidades nos parece carecer de competência e 

legalidade interna e externa, pela lacuna constitucional de cada Estado-membro do 

Mercosul já exposta e ainda face a ausência de reconhecimento jurídico-formal desta 

Rede pelo Mercosul. 

 

 8.2. Instrumentos da Rede Mercocidades: Acordos e Convênios 

Internacionais 

 Prevê o Art. 12 do Estatuto da Rede Mercocidades que: Os Municípios 

sócios da Rede não responderão solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações e 

compromissos assumidos pela mesma. Esta observação se faz necessária em virtude dos 

acordos e convênios internacionais que a Rede Mercocidades firma com demais atores 

internacionais, hoje, ao todo, totalizam cerca de 10 (dez) instrumentos64, dentre os quais 

destacamos os seguintes: 

(1) Acordo com FEMICA e SEMA:  

O Acordo entre Mercocidades, FEMICA (Federação de Municípios do 

Istmo Centro-americano) e SEMA (Secretaria de Meio Ambiente para América Latina e 

caribe do Centro Internacional de Investigações para o Desenvolvimento, que é 

                                                 
64  Informações retiradas do site da Rede Mercocidades. Os Acordos e Convênios podem ser vistos na 
página que arquiva os  documentos da Rede Mercocidades. Outros Convênios celebrados: Convênio 
Mercocidades - Arquisur Descrição: Convenio celebrado entre el Secretario Ejecutivo de 
Mercociudades, Joao Avamileno y el Presidente de Arquisur, Arq. Salvador Schellotto. Convênio 
Mercocidades - Conselho Consultivo da Sociedade Civil (Cancillería Argentina). Descrição: 
Convenio de colaboración entre la Red de Mercociudades y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
de la Cancillería Argentina, firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 3 de diciembre de 
2004.Convênio Mercocidades - IHEALDescrição: Convenio Marco de Colaboración entre 
Mercociudades y o Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad Paris 3 
Sorbonne Nouvelle, firmado en París, Francia el 27 de noviembre de 2007.Convênio Mercocidades - 
ILSED   - Descrição: Convenio de colaboración entre Mercociudades y el Instituto Latinoamericano de 
Seguridad y Democracia (ILSED), suscrito el 24 de setiembre de 2007 en la Ciudad de Morón, Argentina. 
Convênio Mercocidades - Programa Mercosul Social e Solidário Descrição: Acuerdo celebrado en el 
marco de la XI Cumbre de Alcaldes de Mercociudades, celebrada en Santo André,01.12.005. 
 

 



 

administrada pela Oficina regional para América Latina e Caribe (IDRC – Canadá): teve 

por objetivo a criação de uma rede eletrônica de informações entre os governos locais 

que integram estas duas entidades.  

São considerados prioridades para este acordo: o fortalecimento das 

capacidades  para os aspectos ambientais e demais de âmbito urbano; promoção da 

articulação de atores locais no fortalecimento e melhora nos processos de decisão para a 

implementação de políticas de gestão ambiental urbana na região; promoção da 

cooperação entre setores públicos e privados, com a participação da sociedade civil; 

fortalecimento das vias de cooperação horizontal entre as municipalidades e demais 

atores. 

(2) Acordo Mercocidades & Eurocities : assinado em Bruxelas, aos 

12.03.1999.  

Descrição: Acordo de Cooperação entre as Redes de Municípios que 

compartilham objetivos peculiares, tais como a melhora da qualidade de vida nas 

cidades e áreas urbanas, para a promoção de experiências e práticas destas 

administrações locais integradas aos processos de integração econômica da União 

Européia (já consolidado pela implementação das normas do Direito Comunitário) e o 

Mercosul, cuja prioridade maior está no desenvolvimento sustentável nas políticas 

públicas urbanas, através da troca de informações de produtos e práticas. 

(3) Acordo RAC e Mercocidades:  

Acordo de Cooperação firmado entre a Rede Andina de Cidades e a Rede 

Mercocidades, na XXXI reunião do Conselho de Mercocidades, realizada em Caracas, 

Venezuela, aos 07 de Setembro de 2007.  

Descrição: RAC é uma agrupação de cidades que buscam espaço no 

processo andino de integração regional, melhorando a qualidade de vida de suas 

populações; e Mercocidades, como uma rede de cooperação horizontal, acordam em 

estabelecer mecanismos de comunicação entre suas cidades e associações, para 

promover experiências de interesse comum entre estas redes; direitos humanos, 

desenvolvimento social, fortalecimento das instituições e democracia local foram os 

focos para a assinatura deste acordo de cooperação, sem perder de vista o objetivo 



 

maior, qual seja: promover a participação cidadã no processo de integração regional, 

democratizando-o. 

 

(4) Acordo UCCI - Mercocidades.  

Acordo entre a União de Cidades Capitais Ibero-americanas e 

Mercocidades, celebrado em Outubro de 2005. Descrição: a UCCI é uma organização 

internacional de caráter municipal, membro consultivo do Conselho Econômico das 

Nações Unidas (ECOSOC), que dentre outros objetivos, possui a incumbência de 

promover o desenvolvimento harmônico e equilibrado entre as cidades capitais ibero-

americanas, procurando fomentar a solidariedade e cooperação entre as populações 

locais, com experiências em todos os níveis de atividades municipal.  

O objeto principal deste acordo é o de favorecer o trabalho conjunto 

entre as municipalidades de ambas entidades, promovendo a assistência e a planificação 

dos recursos tecnológicos disponíveis entre seus membros, reforçando a meta da ação 

comunicativa. 

 

(5) Convênio com a Associação de Universidades do Grupo 

Montevidéu (AUGM) .  

Convênio celebrado com as Universidades do Grupo Montevidéu, 

durante a reunião realizada em Buenos Aires, em Julho de 2005. Descrição: Esta 

associação de Universidades é integrada por 18 Universidades Públicas da Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.  

O objeto deste acordo considera, sobretudo, a possibilidade de 

formulação de políticas públicas comprometidas com a inclusão social na luta contra a 

pobreza, com a finalidade macro de impulsionar o desenvolvimento de um espaço 

acadêmico comum, que contribua para o fortalecimento de uma “massa crítica de alto 

nível”, aproveitando as aberturas comparativas da região, criando novos mecanismos de 

articulação. 



 

A questão referente à possibilidade de celebração de acordos e convênios 

internacionais pela Rede Mercocidades e demais entidades internacionais públicas e 

privadas é de alto interesse para seus membros associados. 

Como se verifica no artigo 12 do Estatuto Mercocidades, as cidades 

membros não adquirem responsabilidades destes atos internacionais celebrados 

pela Rede Mercocidades, o que evidencia, mais uma vez, a estratégia de aproximação 

política e social, sem demais responsabilidades de conotação jurídica ou econômica, 

apesar de que a base de todos estes arranjos é a promoção da melhoria da qualidade de 

vida das populações com a possibilidade de participação no processo de integração 

regional. 

Observa-se que os acordos e convênios supra descritos demonstram a 

funcionalidade da Rede Mercocidades para os objetivos em que a mesma fora criada, 

qual seja, em aspecto mais amplo, promover a aproximação dos cidadãos mercosulinos, 

garantido-lhes maior participação através da associação em Rede.  

A Rede Mercocidades avançou quanto à sua estrutura interna, criando 

instâncias e mecanismos de organização e execução das tarefas. Todavia, mesmo após 

quase 12 anos de sua criação, e mesmo contando atualmente com 181 cidades membros, 

esta funcionalidade encontra-se limitada ou até mesmo ameaçada pela ausência do 

reconhecimento jurídico-formal desta entidade pelo Mercosul. 

Para tratar acerca desta problemática, entrevistamos o Coordenador 

Técnico da Secretaria Permanente da Rede Mercocidades, com sede em Montevidéo, 

Uruguai, o qual com sua vasta experiência sobre o tema, respondeu perguntas atinentes 

à segurança jurídica desta Rede.  

 

 

 

 

   
 



 

Entrevista com Jorge Rodríguez, realizada em 06 de Novembro de 2007. 
Coordenador da Secretaria Técnica Permanente da  
Rede Mercocidades – Montevidéu, Uruguai. 

 
 

Prezado Senhor: 
 
De acordo com o Pacto Federativo, a Constituição Federal Brasileira não 
prevê a possibilidade da participação de Municípios em Relações 
Internacionais, o mesmo ocorre com os outros países do bloco Mercosul, 
com exceção da Argentina. Destarte, a Cooperação Descentralizada com 
formação de Redes de Cidades por Governos Locais é uma realidade a se 
enfrentar, principalmente após o reconhecimento da Rede Mundial 
Cidades e Governos Locais Unidos, pela ONU, com parceria ao 
programa UN - HABITAT. 
 
 
Pergunta A: 
 
No seu entendimento, você considera importante consolidar a 
segurança jurídica das redes de cidades internacionais que possuem 
governos locais como associados? 

 
 

Creo necesario e importante avanzar en la consolidación de un marco 
jurídico internacional para la actuación de las redes de ciudades. Sería 
bueno que las redes pudieran tener una figura jurídica de derecho 
internacional para ejercer los derechos y obligaciones que estos marcos 
suelen contemplar. 
 
La seguridad jurídica para la actuación de estos nuevos actores “redes 
de ciudades” permitiría el desarrollo de actividades y acciones más de 
un período de gobierno de los asociados, o sea  el régimen rotatorio de 
los períodos de gobierno.Este marco jurídico también permitiría que 
estas redes se constituyeran como sujetos de derecho, que hoy no tienen 
y que para actuar a nivel internacional lo hacen bajo formas jurídicas de 
otros actores. Generalmente como organizaciones sin fines de lucro o 
fundaciones que nada tienen que ver con la gestión, el que hacer de las 
redes de gobiernos locales y su naturaleza misma.Para adaptarse a la 
normativa vigente, en general se pierde el sentido de la organización 
formalmente y se trabaja con una representación que no refleja los 
cometidos de la organización original. Hace más difícil la formalidad y 
la transparencia de las actividades y gestiones de la organización.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Pergunta B: 
 
No caso da Rede Mercocidades, a segurança jurídica é ou não 
imprescindível ao seu funcionamento? 

 
 

Para el caso de Mercociudades, entendemos, que es cada vez mas 
necesario contar con un régimen jurídico claro para su funcionamiento. 
Desde el punto de vista de la incidencia política en su ámbito de 
actuación no es un problema y la experiencia desarrollada durante estos 
12 años así lo indican. Desde el punto de vista de la gestión cotidiana y 
del manejo de los fondos es una necesidad imperiosa para generar 
condiciones que permitan mejorar la eficiencia de la gestión. La 
seguridad jurídica se ampara en una normativa por todos conocida y 
respetada y promueve una gestión transparente y cristalina. 
 
En los últimos años, ante un escenario global de las relaciones y en 
países donde políticas neoliberales empujaron que las responsabilidades 
estatales se trasladaran a los gobiernos locales, sin la transferencia de 
los recursos necesarios para desarrollarlas, éstos se vieron ante la 
necesidad de buscar apoyo técnico y financiero en el escenario 
internacional. Esta participación en la escena internacional, no tiene un 
sustento, muchas veces en la legislación local, nacional y mucho menos 
internacional. En Mercociudades, tenemos todos los matices, de un 
extremo a otro. Hay países que tienen limitaciones constitucionales para 
la actuación de los gobiernos locales o subnacionales en el área 
internacional, tradicionalmente reservada para los Estados Nación y en 
otros casos hay normativa específica que delimita esta actuación. 
 
 La rápida evolución del fenómeno, ha dado lugar que en algunos casos 
se comience a revisar la normativa para adecuarla, actualizarla para 
dar coherencia y certeza jurídica a la acción exterior de los gobiernos 
locales, pero creemos que la práctica  ha ido más rápido que la 
normativa o existe un vació legal sobre esta materia. 
 
En Mercociudades, en la Unidad Temática de Autonomía, Gestión y 
Financiamiento Municipal hace algunos años se hizo un estudio 
comparado sobre la Autonomía de los gobiernos locales en los paìses del 
Mercosur. Lamentablemente no tengo el resultado final, pero tengo el 
documento que se elaboró para Uruguay, que tal vez sirva de material de 
apoyo en cuanto a las posibilidades de actuación que tienen los 
gobiernos locales en Uruguay. (te adjunto Documento) 
 
En cuanto a la normativa (o documentos marcos) que existe a nivel 
mundial y que puede ser el sustento para la actuación de los gobiernos 
locales  y/o como antecedentes para promover normativa en nuestros 
países tenemos, los documentos enunciados en la Guía para la 
Internacionalización de las Ciudades, publicada por el Observatorio de 
la Cooperación Descentralizada Local entre la Unión Europea y 
América Latina y los ejemplos de casos:1.- La Declaración de Estambul, 



 

de la Agenda Hábitat de la ONU; 2.- La Carta Mundial de la Autonomía 
Local. 
 
 
Pergunta C: 
Caso positivo, qual a forma de garantí-la ? 

 
 

En el ordenamiento jurídico internacional, existen instituciones que 
ofician de garantes del cumplimiento de esta normativa. (Sin dar opinión 
sobre si son efectivas o no).  
En ese marco, se debería avanzar en generar  jurisdicción internacional 
que reconozca y ampare tales prácticas. Para ello es necesario que los 
gobiernos nacionales, los regionales y las organizaciones regionales e 
internacionales propongan avanzar en el reconocimiento de tales 
extremos. Las ciudades y las redes de ciudades lo hacen, ya sea desde el 
lobby que cada organización ejerce, tal el caso de Mercociudades en su 
ámbito de actuación o en el escenario más amplio como el continental o 
el global. En ese sentido esperamos que CGLU pueda jugar un rol más 
activo para generar esta legislación que legitime la actuación de los 
gobiernos locales (y sus redes y asociaciones) en la escena 
internacional. 
 

 
1) No âmbito interno (ordenamento jurídico dos países membros do 
Mercosul) e internacional (conforme ordenamento jurídico do 
Mercosul).  

 
En el Mercosur, debemos avanzar en el debate, sobre la necesidad de 
contar con certeza jurídica para poder proponer y exigir que se genere 
normativa para ello.  
Estamos creo, que en la etapa del debate, en la etapa de convencer que 
es necesario contar con seguridad jurídica. Si bien nos afiliamos a la 
idea que la seguridad se construye desde el inicio y para ello a medida 
que se avance en la generación de normas, leyes, decretos…etc. que 
avances y den forma a un marco legislativo comunitario también se 
deben generar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los 
mismos. 
 
Creo que el Parlamento del Mercosur es una vía posible para avanzar en 
este sentido, así como el Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur.  
Si estos organismos permiten destrabar y acelerar la incorporación de 
normas en las legislaciones nacionales (único mecanismo por ahora que 
cuenta el Mercosur para generar normativa Mercosur), podremos 
avanzar en ese sentido. 
 
 
 
 



 

Una de las formas de garantir la seguridad jurídica, es contar con una 
normativa clara, conocida por todos, construidas de forma democrática 
y transparente. Ello se logra solo con la participación de la mayor 
cantidad de sectores y esencialmente con participación ciudadana. La 
participación es una de las formas que permite que la seguridad tenga 
forma, tenga control social.  
 
No es posible que hoy, en el Mercosur la mayor parte de los documentos 
sean de carácter reservado. Uno de los pilares del ejercicio democrático 
es el derecho a la información y a poder opinar, participar, ejercer los 
deberes y los derechos con conocimiento de causas. Este es un pilar 
fundamental y desde Mercociudades lo predicamos, pero también lo 
practicamos. Por ello en el Reglamento Interno del Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
Mercosur se estableció que todos los documentos son de carácter 
público. Esta propuesta de Mercociudades se incluyó en el reglamento 
que se aprobó el pasado mes de setiembre en la reunión del GMC. El 
Parlamento, en su reglamento también lo ha incorporado y esperamos 
sea una práctica cada vez más extendida en el Mercosur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS NA REDE MERCOCIDADES: 

CONSTRUINDO A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 

 

 

O Município tem uma origem histórica que antecede ao Estado, e este 
é uma ficção jurídica, embora em direito “fictio important veritatem”. 
O Império Romano foi em verdade, uma federação de cidades, posto 
que não se reconhecia, na fase inicial, nem o Município, nem o 
Estado. Mantinham as cidades, células dos Municípios futuros, após a 
conquista, certa autonomia administrativa. Foi, porém, sob Júlio 
César, que o próprio Império Romano, pela “Lex Julia Municipalis”, 
reconheceu às cidades (municípios) conquistadas a mesma estrutura 
do regime jurídico de Roma. (BRAZ, 2006:84) 

 

No Brasil, ato inferior à lei nada pode inovar. Executa-se a vontade 
geral. Assim, o agente não pode invocá-lo, interpretá-lo, dando-lhe 
elastério não previsto nos limites legais, conduta, infelizmente, muito 
comum. (FIGUEIREDO, 1995:62) 

 

 

 



 

Apresentação do Capítulo III: 

  

Este último Capítulo é uma tentativa de inovação. Nele será analisada a 

atual ordem jurídica constitucional e administrativa brasileira, no que concerne aos 

Municípios, apontando as competências e a legitimidade de fato e de direito para as 

ações municipais. 

Como já demonstrado no Capítulo III, a inserção internacional de 

governos locais é desprovida de amparo legal para a maioria dos países do 

MERCOSUL. Como assim também ocorre no Brasil, optamos por trazer a esta 

dissertação, a visão de diversos operadores do Direito, Interno e Internacional, em nível 

federal e municipal, os quais lidam com esta temática – inserção internacional de 

governos locais – em seus cotidianos, e cujas experiências são importantes parâmetros 

para a construção da segurança jurídica no âmbito da Rede Mercocidades. 

Desta forma, o Capítulo III encontra-se estruturado em duas partes: 

Parte I – O Município no Direito Brasileiro, analisando o fenômeno 

urbano e depois, os aspectos constitucionais e administrativos. 

Parte II – Entrevistas: selecionamos 08 (oito) entrevistas que pudessem 

nos trazer algumas explicações sobre a questão da segurança jurídica e a paradiplomacia 

de cidades executada pela Rede Mercocidades. Foram organizadas da seguinte forma:  

Grupo 1: Órgãos Federais (Entrevista 01 – Carlos Eduardo Higa 

Matsumoto; Entrevista 02 – Rômulo Figueira Neves; Entrevista 03 – André Luiz Costa 

de Souza; Entrevista 04 – Dr. Álvaro Chagas Castelo Branco). 

Grupo 2: Órgãos Municipais (Entrevista 01 – Dr. Edmilson de Oliveira 

Marques; Entrevista 02 – Dra. Érika Torralbo Gimenez Betini; Entrevista 03 – Dra. 

Gabriela Farias Gotardi; Entrevista 04 – Renata C. Boulos). 

 

 



 

Parte I – O Município no Direito Brasileiro. 

1. O Fenômeno Urbano no Brasil 

 

  O fenômeno urbano começou a se manifestar mundialmente de forma 

significativa a partir do século XIX, apesar de registros históricos demonstrarem que, já 

na Antiguidade, apontamentos de cunho urbanísticos podem ser encontrados na Antiga 

Roma65. 

  O Município, no conceito abalizado de Alexandre Herculano, é a mais 

bela das instituições que o mundo antigo legou ao mundo moderno. Em sua “História de 

Portugal” analisa, em profundidade, a origem do município na Península Ibérica, com 

reflexos evidentes na estrutura do Município no Brasil Colônia (BRAZ, 2006:31). 

  No Brasil, o fenômeno urbano vincula-se à política de ocupação e 

povoamento da colônia66 e sua evolução aos ciclos econômicos brasileiros67 (SILVA, 

1995:17)68. Desde o período colonial, em todas as povoações elevadas à condição de 

                                                 
65 Sabe-se que Roma, após o incêndio provocado por Nero, foi objeto de cuidados urbanísticos. Previu-se 
que, na reconstrução da Urbe, se criassem ruas e vias largas, que fosse limitada a altura dos edifícios e 
que se estabelecessem praças amplas e se guardasse distância, em relação ao prédio existente, de até cem 
pés. (...) Essas características mantiveram-se na Idade Média, apesar do espírito anti-urbano dessa época. 
Mas foi na Idade Média que começaram a surgir algumas normas jurídicas urbanísticas. Na Renascença, 
houve preocupação com o embelezamento dos palácios e construções urbanas. Arruamento, 
estabelecimento de praças, alinhamentos dos edifícios são exigências urbanísticas que existiram na 
antiguidade clássica (...). Tratava-se, no entanto, de um urbanismo primitivo e empírico (SILVA: 1995, 
22) 65. 
 
66 “Na colônia, os núcleos urbanos ou vilarejos resultaram da ação urbanizadora das autoridades 
coloniais; (...) a formação de cidades e vilas é sempre um ato de iniciativa oficial. Essa política continuou 
a ser praticada no Império através das colônias militares no interior do País e de núcleos de colonização 
nos Estados. Os aglomerados urbanos só se desenvolviam espontaneamente no litoral, em virtude do tipo 
de economia prevalente, voltada para o comércio exterior, até o ciclo do café”. (SILVA, 1995:17) 
 
 
67 “As cidades brasileiras desenvolveram-se basicamente ao longo da costa marítima sob a influência da 
economia voltada para o exterior. Algumas malhas urbanas firmaram-se por influência da mineração 
(Minas e Goiás), outras sob a influência da cana-de-açucar no Nordeste e das vacarias do Sul. A 
construção de Brasília e a conseqüente mudança da Capital atraiu a urbanização ao interior, sem embargo 
de a concentração industrial no triângulo São Paulo – Rio – Minas refrear essa atração”. (SILVA, 
1995:18). 
 
68  Nesse sentido: Com a expedição colonizadora, Martim Afonso funda São Vicente, dando início à 
formação de vilas e povoados, de sorte que, à época da instalação do Governo Geral (1549), já tinham 
sido fundados 16 povoados e vilas no litoral brasileiro, e Tomé de Souza chega e funda a cidade de 
Salvador.  



 

vila, por concessão régia, podiam ser instaladas câmaras municipais, pois, como explica 

MAGALHÃES (1997:310): 

Criadas as capitanias-hereditárias, os respectivos donatários , por 
mercê dos privilégios que lhes foram conferidos, deram às povoações, 
destinadas a sedes de governo, o foro de vila, para o que levantaram 
em cada uma delas o pelourinho, como padrão de sua jurisdição e 
símbolo de liberdade municipal, mas semelhantes forais dependiam, 
para que se tornassem definitivos, de confirmação do soberano, por 
alvará ou carta-régia. 

  Já urbanização é uma herança da sociedade industrializada. Cidades 

européias e norte-americanas tornaram-se industrializadas a partir do desenvolvimento 

econômico do modelo capitalista de produção. Na construção do conceito urbanístico de 

cidade, por primeiro, observa-se que nem todo núcleo habitacional pode receber o título 

de urbano, pois existem requisitos a serem preenchidos a fim de que um centro 

populacional possa ser considerado urbano.  

  Para SJOBERG (1972), da formação das primeiras cidades às atuais 

metrópoles urbanas69, podemos verificar a existência de três fases de urbanização, 

considerando a evolução dos tempos e a inclusão de fatores de transformação social70. A 

densidade demográfica, as profissões urbanas como comércios e manufaturas, uma 

economia urbana permanente e a existência de camada urbana com produção, consumos 

e direitos próprios são elementos que moldam o conceito urbano de cidade. Para o 

Direito Brasileiro, aos elementos supracitados genericamente, agregam-se os 

indicadores políticos, na formação de um conceito para cidade, a saber: 

                                                 
 
69 “Urbanismo é o conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a 
propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade” (MEIRELLES, 1994:379). 
70 A inicial resume-se ao pré-urbano, representada pela sociedade gentílica, formada por pequenos 
grupos homogêneos e auto-suficientes, dedicados inteiramente à busca de alimentação. Apresentam como 
característica comum uma base familiar, constituindo clãs ou gentes, o que proporcionou o aparecimento 
de agrupamentos mais complexos, como as tribos e, mais tarde, as confederações de tribos. Em segundo 
momento, surge o aparecimento da cidade, o que corresponde ao período do advento da sociedade pré-
industrial, quando já se dispunha da metalurgia, do arado e da roda, elementos capazes de multiplicar a 
produção e facilitar as distribuições; ressalta-se a presença da palavra escrita. Foi nesse contexto que as 
primeiras cidades se desenvolveram, como Eridu, Erech, Lagash, Dish, Ur, Uruk (na Suméria); Daro, 
Harapp, no vale do Indo (Paquistão); Khontaton (Faraó Amenófis IV), no Egito; Babilônia, na 
Mesopotâmia, com seus jardins suspensos, seus palácios e templos e seu traçado irregular. Depois: Roma, 
Atenas, Tebas, modelos de cidades antigas, diferentes das cidades de hoje, porque eram cidades-estados. 
Nas Américas, contam-se as cidades dos Maias (Tical, na Guatemala), dos Astecas (Teotihuacán, no 
México) e dos Incas (no Peru). A cidade, então, era uma ilha urbana no meio de um mar rural. Por fim, 
instaura-se uma nova forma de aglomeração humana, em prol da cidade industrial moderna, uma 
organização humana complexa, caracterizada pela educação de massa, influenciada pelo avanço 
tecnológico que usa novas fontes de energia e comunicação. 
  



 

O centro urbano, no Brasil, só adquire a categoria de cidade quando o 
seu território se transforma em Município. Cidade, no Brasil, é um 
núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas político-
administrativo, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como 
sede do governo municipal, qualquer que seja sua população. A 
característica marcante da cidade, no Brasil, consiste no fato de ser um 
núcleo urbano, sede do governo municipal (SILVA, 1995: 18). 

  Com isso, o urbano e o rural tornaram-se politicamente distintos, e a 

atividade urbanística passa a ser classificada como uma função pública, com o triplo 

objetivo de promover à população a harmonização, a ordenação e a humanização do 

espaço urbano. Para cumprir esses objetivos, o Poder Público exerce suas prerrogativas 

e interfere no espaço público urbano, limitando a planificação urbanística através da 

intervenção nos direitos dos proprietários de áreas particulares, com o fim precípuo de 

disciplinar a convivência urbana71. 

  Todavia, a senda do progresso traz consigo enormes problemas em 

relação ao desenvolvimento sustentável e à preservação do meio ambiente. A 

urbanização72 colabora de certa forma para transformar73 o espaço urbano sem 

uniformidade, por conta da desorganização social causada pela ausência planejada de 

áreas habitacionais, saneamento básico, empregos em escala igualitária etc. A solução 

para estes problemas estruturais surge através da ação política local, cuja função é criar 

programas sociais que possibilitem a reorganização dos centros urbanos, a tarefa 

desempenhada pela atividade administrativa conhecida por urbanificação74 , na 

compreensão exata do significado e utilidade dos espaços urbanos. 

 

                                                 
71 Nesse sentido: SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1995, p. 61: 
“A atividade urbanística é uma função do poder público que se realiza por meio de procedimentos e 
normas que importam em transformar a realidade urbana”. 
 
72 Em sentido contrário, porém, esclarecedor: MEIRELES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, São 
Paulo: Malheiros, 1994, p. 378: “O urbanismo prescreve e impõe normas de desenvolvimento, de 
funcionalidade, de conforto e de estética da cidade, e planifica suas adjacências, racionalizando o uso do 
solo, ordenando o traçado urbano, coordenando o sistema viário, e controlando as construções que vão 
compor o agregado humano – a urbe”. 
 
73 Sobre a transformação da cidades, vejamos a citação de OCTAVIO IANNI sobre a Cidade Global: A 
cidade global não é um lugar, mas um processo. Um processo por meio do qual os centros produtivos e de 
consumo de serviços avançados e suas sociedades auxiliares locais estão conectados em uma rede global 
embora, ao mesmo tempo, diminuam a importância das conexões, com base em fluxos da 
informação.(CASTELLS, 1999, V.1:412) 
 
74 O termo urbanificação foi cunhado por Gaston Bardet, para designar a aplicação dos princípios do 
urbanismo, advertindo que urbanização é o mal, mas a urbanificação é o remédio (SILVA, 1995:21). 
 



 

2. Aspectos Constitucionais e Administrativos do Município no Direito Brasileiro 

 

  No Brasil, a Constituição Federal é a Lei Maior e fonte de direito para a 

organização político-administrativa brasileira. Nela estão dispostos, dentre outros 

preceitos fundamentais, a autonomia dos Estados e dos Municípios, de acordo com a 

competência legal, teoricamente não conflitantes entre si, em razão da regulamentação 

da competência absoluta, concorrente e suplementar75 que existe entre os entes da 

República Trina brasileira (União, Estados e Municípios). 

  Os Estados federados não podem inovar, legislando sobre norma 

constitucional, podendo apenas reproduzi-la textualmente, o que também se sucede com 

os Municípios76, que não podem legislar sobre matéria já regulamentada pelos Estados e 

pela União Federal. Em simples palavras, esta é a regra de ouro a ser observada com a 

                                                 
75 Sobre a Competência dos Municípios, esclarece LENZA (2002:186-187): São competências não 
legislativas (administrativas ou materiais): comum ou cumulativa, a que trata-se de competência não 
legislativa comum aos quatro entes federativos, quais sejam, a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, prevista no art. 23 da CF/88; privativa ou enumerada: art. 30, III a IX da CF/88, assim 
definidas: “Art. 30. Compete aos Municípios: III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V – 
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI – manter, com cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 
saúde da população; VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo-urbano; IX – promover a 
proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual. São competências legislativas: expressa, art. 29, caput – a capacidade de auto-organização dos 
Municípios, através de lei orgânica; interesse local, art. 30, I – o interesse local diz respeito às 
peculiariedades e necessidades ínsitas à localidade; suplementar: art. 30, II – estabelece competir aos 
Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber; plano diretor: art. 182, §1º - o 
plano diretor deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório para as cidades com mais de 
20 mil habitantes. Serve como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expressão urbana. 
76 Constituição Federal, Artigo 30: Compete aos Municípios: I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III – instituir e arrecadar os tributos de 
sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas  e 
publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual; V – organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos  de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI – 
manter, com a cooperação técnica e financeira do União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental;  VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população; VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento  e da ocupação do solo urbano; IX -  promover 
a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada  legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.   



 

intenção de se evitar a intervenção jurídica entre as autonomias desenhadas pelo Pacto 

Federativo. 

  A organização municipal, conforme texto expresso na lei (CF, art. 2977), 

é competência privativa do Município, e esta dita organização será necessariamente 

trazida ao Direito posto, através da promulgação de uma Lei Orgânica Municipal, a qual 

adquire no mundo jurídico, característica diferenciada das leis ordinárias, em razão de 

apresentar elementos de fulcro constitucional, que lhe atribui eficácia normativa restrita 

à área territorial do Município.  

  A previsão constitucional da autonomia municipal desde 1988 objetivou 

não apenas a transferência do poder de decisão em matéria administrativa de interesse 

local para os entes menores, mas também, a efetivação da democracia participativa, pois 

o Município é, dentre os entes governamentais, aquele que está mais próximo dos 

cidadãos, o que justifica o motivo desta autonomia local ter sido reconhecida pela força 

da lei. 

  O Município, como órgão político que é, fundamenta-se no Direito 

Administrativo, mas organiza-se e se auto-governa através dos princípios estabelecidos 

na Lei Orgânica Municipal (Direito Municipal), observando-se o estabelecido pelo texto 

constitucional (BRUNO NETO, 1999:147). Vejamos: 

As Leis Orgânicas Municipais promulgadas a partir de 1988, 
trouxeram, em seu conteúdo, além da organização administrativa do 
Município, a restauração, em nível municipal, do Poder Legislativo, 
definindo a diversificação normativa que não existia nas leis de 
organização municipal outorgadas pelos Estados. Elas provêm do 
poder local de auto-administração delegado aos Municípios pela 
Constituição Federal de 1988 e este poder deriva, necessariamente, da 
soberania que existe no próprio conceito de Estado, visto este como 
uma realidade jurídica, definindo-se com JELLINEK a soberania 
como a capacidade de determinar-se a si mesmo sob o ponto de vista 
jurídico. É, pois, na Constituição Federal que se localiza a fonte do 
poder constituinte delegado aos Estados-membros e aos Municípios, 
num retorno ao sistema federalista moderado, implantado com a 
Constituição de 1891, decaído de sua plenitude com a Revolução de 
1930. (BRAZ, 2006:23) 

 

                                                 
77 Constituição Federal, Artigo 29: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendido os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado 
e os seguintes preceitos (...). 



 

  Juridicamente, o Direito Municipal compreende o conjunto de normas 

em virtude das quais, sob a Constituição, se estabelecem os princípios e as regras 

necessárias ao funcionamento da Administração Pública Municipal, com feições 

definitivas após a Constituição de 1988. (BRAZ, 2006:38). 

  Logo, como um ramo do Direito Público, é constituído por um conjunto 

de normas decorrentes do processo legislativo municipal. A fonte primeira do Direito 

Municipal é a Lei Orgânica Municipal, e apenas os atos normativos integrantes deste 

processo legislativo municipal, podem ser acolhidos legalmente pelo Direito Municipal.  

  Em 1988, quando a Constituição Federal definiu a organização político-

administrativa78 da República brasileira, consagrou a autonomia aos novos entes da 

federação – os Municípios. Logo, é preceito constitucional que os Municípios tenham 

legitimidade e capacidade de fato e de direito para exercer sua autonomia, esta 

subdividida em política, financeira e administrativa. 

  A autonomia política consiste na possibilidade de eleição do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Vereadores Municipais, sempre na observância da legislação eleitoral 

vigente79. A autonomia financeira é exercida através do poder de instituir e arrecadar 

impostos, e ainda, aplicar suas rendas80. 

  Segundo BRAZ (2006:62), no tocante à autonomia financeira: 

O Município não institui impostos, posto que os de sua competência já 
vêm definidos expressamente na Carta Federal, cabendo-lhe apenas a 
competência suplementar para instituir taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pelos serviços prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição, bem como a contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas. 

                                                 
78 No âmbito do Direito Administrativo, explica PIETRO (2000:64): A expressão regime jurídico da 
Administração Pública é utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de 
direito privado a que pode submeter-se a Administração Pública. Já a expressão regime jurídico 
administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, de conotações que tipificam o 
direito administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na relação 
jurídico-administrativa.Basicamente, pode-se dizer que o regime administrativo resume-se a duas 
palavras apenas: prerrogativas e sujeições. 
79 Confira art. 22, I da CF. 
80 CF, art. 156:  Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I – propriedade predial e territorial 
urbana; II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição; III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II definidos em Lei 
Complementar. 



 

  Quanto à autonomia administrativa, é interessante observar que o 

Município possui prerrogativas públicas, as quais segundo CRETELLA (apud PIETRO, 

2000:13), podem ser definidas por como “regalias usufruídas pela Administração na 

relação jurídico-administrativa, derrogando o direito comum diante do administrador, 

ou em outras palavras, são as faculdades especiais conferidas à Administração, quando 

se decide a agir contra o particular”. 

  A supremacia do interesse público sobre o particular está amparada por 

lei, posto que a Administração Pública sujeita-se à observância da lei; é a aplicação, ao 

direito público, do princípio da legalidade. (PIETRO, 2000:65) 

  Aliás, na seara dos princípios administrativos, dois apresentam-se como 

fundamentais à Administração Pública (federal, estadual e municipal): o princípio da 

legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sendo que 

a partir destes, constroem-se todos os demais, os quais podem ser encontrados no 

“caput” do artigo 37 da Constituição Federal: 

 

A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade 
e eficiência [...]. 

 

Para a execução dos atos administrativos, é mister o cumprimento do 

princípio da legalidade, o qual é inclusive objeto de controle da Administração Pública 

pelo Poder Judiciário, e constitui uma das garantias à proteção dos direitos individuais. 

Isto porque, “a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece 

também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao 

exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Na relação administrativa, 

vontade da Administração Pública é a que decorre da lei.”(PIETRO, 2000:67) 



 

Logo, pela análise deste postulado jurídico, a Administração Pública só 

pode fazer o que a lei permite; ao contrário do direito privado, segundo o qual as partes 

podem contratar tudo o que a lei não proíbe81. 

A Constituição Federal é expressa, clara e precisa ao enunciar no inciso 

II do artigo 5º que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”. 

Com isso, conclui-se de forma inequívoca o quanto já ensinado por 

tantos mestres de Direito Administrativo, que “A Administração Pública não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou 

impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei”. (PIETRO, 2000:68). 

  

  2.1. Atos Administrativos 

  “Todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da 

Administração”. Em seu conceito básico, pode ser definido como “a declaração do 

Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com 

observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder 

Judiciário”. (PIETRO, 2000:175;181). Dentre estes, estão inclusos determinadas 

categorias, tais como: atos de direito privado: doação, permuta, compra e venda; atos 

materiais: não contém manifestação da vontade, são meramente executórios, como 

demolições, apreensões etc.; atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor: não 

expressam vontade, logo não produzem efeitos jurídicos, tais como: atestados, 

pareceres, certidões; atos políticos: sujeitos ao regime jurídico previsto pela 

Constituição Federal; contratos; atos normativos: edição de decretos, portarias, 

resoluções etc; atos normativos propriamente ditos. 

  Por ser espécie de ato jurídico, o ato administrativo é regido pelo regime 

jurídico de direito público, e goza de prerrogativas pertinentes ao poder público82, tais 

                                                 
81 Confira o artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “a liberdade consiste 
em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem, 
não tem outros limites que os que asseguram aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. 
Esses limites somente podem ser estabelecidos em lei”. 
82 Segundo LIMA (1982:25-26): O Direito Administrativo é o ramo  do direito positivo que, específica e 
privativamente, rege a Administração Pública como forma de atividade; define as pessoas 



 

como a presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e auto-executoriedade. 

Dentre os elementos que o compõe, pode-se dizer que o ato administrativo, para 

produzir efeitos jurídicos válidos, necessariamente deverá conter: sujeito, objeto, forma, 

motivo e finalidade, e todos devem estar em consonância com a previsão legal. 

  Dentre as espécies de atos discriminados, destacamos a capacidade da 

Administração Pública para contratar, firmar acordos e convênios, o que se aplica aos 

municípios, no tocante à sua competência legal para contrair direitos e obrigações, 

seguir os ditames da restrita legalidade. Ressaltamos que esta análise será importante 

para que se possa identificar sob quais condições municípios brasileiros estão aderindo à 

Paradiplomacia da Rede Mercocidades, associando-se para participar de relações 

internacionais, com possibilidade de receberem benefícios ou arcarem com eventuais 

responsabilidades, através de acordos e convênios internacionais celebrados por esta 

Rede de Cidades. 

 

  2.1.1. Contratos & Convênios Administrativos 

  Contratos Administrativos são ajustes que a Administração, nessa 

qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a 

consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito público. (PIETRO, 

2000:232) . Pelos atributos e prerrogativas conferidos à Administração Pública, para 

esta contratação, a mesma utiliza-se de atos essencialmente unilaterais, com 

características exorbitantes83 (cláusulas exorbitantes) ao direito comum, utilizando-se do 

seu poder de império.  

  Apenas os atos negociais84 estão isentos desta imperatividade exercida 

pela Administração, que a coloca em nível superior e desnivelado ao particular 

                                                                                                                                               
administrativas, a organização e os agentes do Poder Executivo e lhes regula, enfim, seus direitos e 
obrigações, umas com as outras e com os particulares, por ocasião do desempenho daquela atividade. 
83 Nos contratos administrativos, a Administração aparece com uma série de prerrogativas que garantem a 
sua posição de supremacia sobre o particular, elas vêm expressas precisamente por meio das chamadas 
cláusulas exorbitante ou de privilégio ou de prerrogativas (PIETRO, 2000:242) 
84 É importante que não se confunda atos negociais com negócios jurídicos, isto porque os atos 
administrativos unilaterais não podem ser considerados negócios jurídicos, porque a Administração não 
tem liberdade para estabelecer, por sua própria vontade, os efeitos jurídicos, os quais já estão fixados em 
lei. 



 

contratante. A competência para celebração dos contratos também resulta da lei, assim 

como ocorre com o aspecto formal e a finalidade do ajuste. Por estas razões, contratar 

com a Administração não pode ser ato cuja finalidade não esteja expressamente prevista 

em lei, nos limites do interesse púbico, sob risco de que a discricionariedade invada o 

campo onde apenas a legalidade deve existir. 

  O convênio não constitui modalidade de contrato administrativo , 

(tipo equivalente do qual vem sendo celebrado pela Rede Mercocidades), pois para o 

Direito Administrativo Brasileiro, os convênios possuem regulamentação específica que 

exige previsão legal, uma vez que o Poder Público utiliza-se desta forma para associar-

se com outras entidades públicas ou particulares. 

  Assim, não estando autorizada a Administração Pública a celebrar 

convênios tão somente pela análise da conveniência e oportunidade (características dos 

atos discricionários), a negociação através deste instrumento público implica na 

responsabilidade de ser, obrigatoriamente, observado o dispositivo legal pertinente, nos 

termos da Lei de Licitações, Lei nº 8.666/9385.   

                                                 

85 Art. 116o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. §1. A celebração de 
convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, 
no mínimo, as seguintes informações: I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem 
atingidas; III - etapas ou fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - 
cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão 
das etapas ou fases programadas; VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
§2. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa 
ou à Câmara Municipal respectiva. §3. As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade 
com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o 
saneamento das impropriedades ocorrentes: I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular 
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador 
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; II - 
quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o 
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas; III - quando o executor 
deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por 
integrantes do respectivo sistema de controle interno. §4. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, 
serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão 
de seu uso for igual ou superior e um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. §5. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas e crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto 



 

3. O Risco de Improbidade Administrativa pela Participação de Municípios 

Brasileiros em Ações Internacionais – o caso da Rede Mercocidades 

 

  Estados e Municípios brasileiros despertaram para a nova realidade das 

Relações Internacionais descentralizadas, em razão das iminentes possibilidades de 

participação no contexto internacional globalizado, gerando um novo padrão de gestão 

das políticas nacionais locais e estaduais, agora, também com metas de alcance regional, 

como é o caso dos Municípios brasileiros associados à Rede Mercocidades. 

  Para acompanhar esta nova tendência, o Ministério das Relações 

Exteriores criou em 1997, a Assessoria de Relações Federativas, pelo Decreto 

Presidencial nº 4.759, de 21 de junho de 2003, com a Assessoria de Relações com o 

Congresso. As relações federativas hoje são atendidas pela AFEPA – Assessoria 

Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares, a qual está vinculada oficialmente 

(institucionalmente) ao Ministério de Estado das Relações Exteriores. 

  Cabe à AFEPA orientar os entes federativos brasileiros em suas 

iniciativas externas, contatos com Governos estrangeiros, Organismos Internacionais, 

concentrando-se nela o relacionamento que Estados e Municípios vinham mantendo, de 

forma, dispersa, com outras áreas administrativas do Ministério das Relações 

Exteriores. 

  Como explica o Embaixador Pedro Luiz Carneiro de Mendonça86: 

A AFEPA oficializa os contatos, canalizando-os para a rede de 
repartições brasileiras no exterior, vale dizer, as 94 Embaixadas, sete 
Missões/Delegações junto a organismos internacionais, 31 
Consulados-Gerais, seis Consulados, 13 Vice-Consulados, repartições 
que contam com diferentes serviços como os de promoção comercial, 
assistência consular, apoio às comunicações brasileiras no exterior, 
comunicação e difusão da cultura e idioma do País. A AFEPA 

                                                                                                                                               
de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do 
ajuste. §6. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

 
86 Ex-Chefe da AFEPA. Artigo publicado em 07.08.2005, sob o título “Relações Federativas”, no site 
<http:// www.diplomaciaenegocios.com.br>. Acesso em 10.10.2008. 



 

também atua junto às Embaixadas, Consulados e Organismos 
Internacionais no Brasil, encorajando-os a uma coordenação 
permanente com o Itamaraty na implementação daquelas iniciativas 
que, em suas áreas de atuação, envolvam ações externas de Estados e 
Municípios. Os Escritórios estaduais de Representação do Itamaraty 
no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba e os Escritórios Regionais do Nordeste, em 
Recife e do Norte, em Manaus, operam como instâncias 
descentralizadas do Ministério, para a implementação de iniciativas de 
interesse de Estados, Municípios e outras instituições em sua área de 
influência. 

[...] 

Em que pese a determinação constitucional, que reserva com 
exclusividade à União a competência de formular e implementar a 
política externa brasileira, há uma clara percepção, por parte do 
Itamaraty, da necessidade e da importância de integrar as iniciativas e 
prioridades de Estados e Municípios ao processo de identificação dos 
grandes interesses nacionais. A interlocução com os diferentes níveis 
da administração pública e a sociedade civil é, para o Itamaraty, de 
importância vital e objeto de um diálogo em constante aprimoramento. 

[...]  

Um tema importante a destacar no universo das relações federativas é 
a Rede Mercocidades. Quando foi celebrado o Tratado que instituiu o 
Mercosul, em 1995, dirigentes municipais do bloco regional reuniram-
se em Assunção com o objetivo de estabelecer uma Rede associando 
os principais centros urbanos dos países do Mercosul, da Bolívia e do 
Chile, para fortalecer as municipalidades como contrapartida, que 
pareceu lógica e natural, aos novos cenários mundiais. Buscavam, 
assim, viabilizar uma maior participação das administrações 
municipais no processo de integração regional, incentivando a 
cooperação entre as cidades associadas, sobretudo em assuntos 
prioritários que deveriam ser debatidos dentro de unidades temáticas 
da Rede, como desenvolvimento urbano, econômico e social, 
planejamento estratégico e infra-estrutura. A Rede Mercocidades foi 
implementada em Novembro de 1995 com base na verificação de que 
entre os objetivos do Mercosul estava a fundamental questão da 
participação dos habitantes das cidades no planejamento e execução 
das políticas comunitárias. A rede congrega cerca de 138 [sic] cidades 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, os quais 
desenvolvem trabalhos em 14 unidades temáticas.  

  

  Com estas informações é possível perceber que existe o reconhecimento 

político da importância do poder local em relações internacionais. Contudo, há 

problemas legais para o reconhecimento jurídico-legal destas ações, diante da carência 

de instrumentos legais que preceituem quais são os limites desta ação internacional. É o 



 

que explica o Diplomata André Costa87, Autor da Proposta de Emenda Constitucional 

475/05, também conhecida por “PEC da Paradiplomacia” : 

As transformações políticas ocorridas no país com o fim do regime 
militar e a dinâmica da globalização – apontando para o 
fortalecimento do poder local – proporcionaram um espaço cada vez 
maior para que estados e municípios começassem a se envolver em 
iniciativas externas, visando novas perspectivas de desenvolvimento 
econômico e comercial. Em função disso, prefeitos e governadores 
têm assumido papel cada vez mais ativo nas relações externas, com a 
preocupação de buscar na cooperação com suas contrapartes 
estrangeiras instrumentos que os habilitem a acompanhar e responder 
às questões locais advindas de um mundo em constantes 
transformações. Assim, como no atual ordenamento jurídico brasileiro 
não existem competências definidas e nem reconhecimento legal para 
as ações internacionais de estados federados e municípios torna-se 
imperiosa a autorização expressa dessas atividades no âmbito do pacto 
federativo, com permissão às unidades federadas brasileiras de 
celebrarem acordos e convênios internacionais.  

Essa denominada “ação externa das unidades federadas”, que não 
pode ser confundida com política externa, deve ser conduzida em 
estreita coordenação com a União e o Ministério das Relações 
Exteriores. Ela deve ser guiada de forma que, de um lado, o Governo 
Federal defina e defenda os interesses nacionais globais no cenário 
internacional (por exemplo, questões referentes à segurança do 
Estado), formulando e implementando a política externa do Brasil. Já 
na outra face, que estados e municípios desenvolvam iniciativas 
externas pontuais (como tem acontecido nas áreas de saúde, educação, 
esporte, turismo, cooperação científica e tecnológica, proteção do 
meio ambiente, combate à pobreza, saneamento), com a amplitude de 
atuação no exterior definida pelo Direito Interno do país – a exemplo 
do que já fazem Argentina, Alemanha, Bélgica, Rússia, Suíça e outras 
federações. 

 

  Considerando a essência do Pacto Federativo, o artigo 1º da Constituição 

da República de 1988, enuncia que: 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – 
a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. 

 

                                                 
87 entrevista disponível no site Diplomacia & Negócios, sob o título “Fortalecendo as Ações 
Internacionais”, em 02.05.2006. Acesso em 10.10.2007 < http://www.diplomaciaenegocios.com.br>. 



 

  O Pacto Federativo não pode ser objeto de mudanças, uma vez que a 

Constituição Federal, em normas classificadas por “cláusulas pétreas”, dispostas no 

artigo 60, § 4º, prevê não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: I – a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação de Poderes; IV – os direitos e garantias individuais. 

  E assim está configurado o problema: se estamos diante de progressos 

positivos trazidos pela Paradiplomacia, porém, nossa Constituição Federal88 não prevê e 

não permite a deliberação do tema em legislação complementar ordinária, como pode 

ser resolvido o caso da segurança jurídica às ações internacionais? 

  Este assunto não é apenas uma questão de formalidade jurídica, bem 

como uma necessidade que desperta interesse por parte dos agentes políticos – 

Prefeitos89 – os quais atuam em atividades da Rede Mercocidades, liderando reuniões, 

seminários e demais projetos de implementação de metas internacionais nas políticas 

públicas locais, sem qualquer amparo legal. 

  É pertinente trazer a hipótese de haver risco de improbidade 

administrativa por parte destes agentes públicos os quais atualmente utiliza-se do poder 

discricionário para associarem-se a uma entidade internacional (a Rede Mercocidades), 

quando em verdade, deveriam obter prévia autorização legal constitucional e também, 

autorização prevista na Lei Orgânica Municipal, para este tipo de investida. 

  A Improbidade, no âmbito do Direito Público, vem associada à conduta 

do administrador, a qual é amplamente considerada. Há sensível dificuldade doutrinária 

em fixar limites do conceito de improbidade. 

  Para FIGUEIREDO (1995:21), “Probidade é espécie do gênero 

moralidade administrativa a que alude o art. 37, “caput” e seu §4º da CF. O núcleo da 

probidade está associado (deflui) ao princípio maior da moralidade administrativa, 

verdadeiro norte à administração em todas as suas manifestações”.  

                                                 
88 Conforme está previsto, pelo artigo 21 da CF (Compete à União), inciso I: manter relações com Estados 
estrangeiros e participar de organizações internacionais. 
89 Conforme está previsto pelo artigo 84 da CF (Compete privativamente o Presidente da República), 
inciso VIII: celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional. 



 

  Ofensas aos princípios da lealdade, da boa-fé, da boa-administração – 

igualmente contidos na lei – são considerados atos atentatórios à probidade. Cabe aqui, 

algumas especificações atinentes à mencionada boa-administração, que em suma, é a 

prática que avalia meios, técnicas e procedimentos utilizados, os quais não podem se 

afastar do controle jurisdicional (análise da legalidade do ato) e da própria 

Administração, tendo esta o dever de rever atos e até mesmo anulá-los, caso sejam 

contrários à probidade. 

  A Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, tem por escopo 

proteger a Administração Pública em seu sentido mais amplo possível, nos seus mais 

variados matizes e representações orgânicas e funcionais. Como enuncia o seu artigo 1º, 

demonstrando o raio de abrangência dos sujeitos que estão em condições de serem 

apenados por esta Lei: 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 
público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei. 

 

  Para os efeitos desta Lei, é indiferente se o sujeito ativo é agente político, 

servidor contratado por tempo determinado (CF, art. 37, IX), ocupante de cargo em 

comissão, sujeito ao regime da CLT. Todos, sem exceção, estão abrangidos pela Lei. 

Quanto aos eleitos, os agentes públicos90, cumpre observar que o regime constitucional 

dos ocupantes de cargo eletivo recebe da Constituição Federal um tratamento peculiar, 

com garantias, imunidades, prerrogativas etc. São, ainda, beneficiados pela 

inviolabilidade criminal em razão de suas opiniões, palavras e votos. Não podem ser 

processados sem prévia licença do órgão a que estão vinculados. 

  Todavia, estas imunidades alcançam o processo criminal, não se 

estendendo a cominações civis ou ao ressarcimento civil.  

                                                 
90 Lei 8.429/92, Art. 2º: Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo 1º. 



 

  A preocupação do legislador é de ver aplicada a letra da lei que traz no 

seu bojo, nada mais do que os princípios que regem a Administração Pública, 

demonstrando a importância destes por meio da sua eficácia e aplicabilidade, uma vez 

que, violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma isolada, porque as 

conseqüências são muito maiores, devido à generalidade e a abrangência da ação dos 

princípios constitucionais. A par dos agentes e das instituições submetidas, os atos 

também estão tipificados na Lei de Improbidade, conforme estatui o Artigo 11: 

 

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 
às instituições, e notadamente: 

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência. (Grifo Nosso) 
 
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
 
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo.  
 
IV – negar publicidade aos atos oficiais. 
 
V – frustrar a licitude de concurso público. 
 
VI – deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo. 
 
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, 
antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. 

 

  Dentre os incisos supra, a nós, no que concerne à análise da segurança 

jurídica das ações internacionais dos municípios através da Rede Mercocidades, é de 

interesse a análise do inciso I, pois sem dúvida, o princípio da legalidade é um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito. Com ele também são considerados 

igualmente importantes o princípio da supremacia do interesse público e a finalidade 

pública, a qual deve sempre estar prevista em lei. A Administração age e atua como 

instrumento de realização do ideário constitucional, e o agente público deve atender aos 

interesses públicos na forma da lei, sob pena de cometer desvio de poder ou desvio de 

finalidade pela ausência de motivos legalmente previstos, tornando-se seu 

comportamento ilegal ou ilegítimo. 



 

Parte II – Análise de Entrevistas sobre a Rede Mercocidades 

 

Para esta pesquisa, selecionamos 08 (oito) entrevistas que pudessem nos 

trazer algumas explicações sobre a questão da segurança jurídica e a paradiplomacia de 

cidades executada pela Rede Mercocidades. Além destas entrevistas, outras duas 

encontram-se inseridas ao longo do texto, pois estavam diretamente relacionadas com o 

objeto dos capítulos trabalhados. 

Neste Capítulo III, Parte II, dividimos os entrevistados em dois grupos de 

trabalho: 

• Grupo 1 : Órgãos Federais  

• Grupo 2: Órgãos Municipais  

 

Grupo 1: para tratar sobre a questão da paradiplomacia de cidades 

brasileiras executada pela Rede Mercocidades, sua influência e reconhecimento pelo 

Ministério das Relações Exteriores, entrevistamos Carlos Eduardo Higa Matsumoto, 

Coordenador do Setor de Cooperação Internacional da Confederação Nacional de 

Municípios; Rômulo Figueira Neves, Diplomata e Assessor da AFEPA (Assessoria 

Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Ministério das Relações 

Exteriores); André Costa, Diplomata , ex- Deputado Federal Autor da PEC 475/05; Dr. 

Álvaro Chagas Castelo Branco, Advogado da União do Ministério das Relações 

Exteriores. 

Grupo 2: para discutir a questão jurídica pelo enfoque trabalhado no 

cotidiano nos governos locais, entrevistamos o Dr. Edmilson de Oliveira Marques, 

Procurador Chefe da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de Praia Grande, bem 

como duas outras Procuradoras Municipais, Dra. Érika Betini e Dra. Gabriela 

Gotardi . Também foi entrevistada a Secretária Municipal de Relações Internacionais de 

Santo André, Sra. Renata Boulos, cidade esta que foi sede da Secretaria Executiva da 

Rede Mercocidades, no período entre 2005 a 2006. 



 

As entrevistas que passamos a analisar foram colacionadas em parte, 

respeitando-se a posição ideológica e apontamentos da prática do cotidiano dos 

entrevistados e suas atividades profissionais.  Foram cedidas para o uso exclusivo e 

específico neste trabalho acadêmico, cujo conteúdo das declarações manifestadas por 

diplomatas ou demais representantes, advogados e procuradores do governo federal e 

municipal não vinculam ou substituem a linha de entendimento oficial do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) e demais órgãos estatais a que estão vinculados 

 

Grupo I – Órgãos Federais: 

CNB – Confederação Nacional de Municípios 

A começar pelo Coordenador do Setor Internacional da Confederação 

Nacional dos Municípios, Sr. Carlos Eduardo Higa Matsumoto, nos fora explicado que 

o trabalho com agências internacionais municipalistas como a UGLU (ONU) vem se 

intensificando, e que estão ciente do problema da segurança jurídica na atuação de 

atores subnacionais brasileiros, pois a Constituição traz por expresso que as Relações 

Exteriores do país são de competência única e exclusiva da União Federal.   

Com propriedade no assunto, esclareceu que: 

O fato de também não serem considerados sujeitos de direito 
internacional não lhes constrange, pelo menos em termos práticos, a 
sua atuação. Os argumentos que constam sobre a questão do entrave 
constitucional a favor da atuação internacional dos municípios se dá 
no campo hermenêutico, em que temas como educação básica e saúde, 
por serem de competência municipal, dão oportunidades para os 
municípios atuarem em cooperação internacional nessas áreas. Alguns 
estudos tem sido feitos nesse sentido, inclusive uma das prioridades 
para o próximo ano da CNM é a elaboração de um estudo sobre o 
marco regulatório da cooperação descentralizada, levada a cabo, por 
essa confederação, o grupo de secretários de relações internacionais, 
acadêmicos e juristas. Esse projeto ainda está em fase embrionária, 
mas os esforços em 2008 é para que inicie vigorosamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AFEPA – Assessoria de Assuntos Federativos e Parlamentares 

 

Nesta pesquisa foi representada por seus assessor, o Diplomata, Terceiro 

Secretário Rômulo Figueira Neves, o qual nos trouxe de forma bastante categórica, qual 

a real visão do Itamaraty sobre os instrumentos celebrados por Redes de Cidades 

Internacionais.  

A princípio, nos explicou que “o fato de a Constituição não prever não 

significa necessariamente que ela impeça a participação dos municípios nas relações 

internacionais”, contudo, “há sim limitações, principalmente no que diz respeito à 

contratação de obrigações financeiras”. 

Rômulo Neves apontou alguns fatores que seriam responsáveis pelo 

aumento da participação de governos subnacionais no contexto internacional: 

 

a) globalização dos mercados tanto de bens e mercadorias - maior 
integração entre as linhas de produção locais e os grandes centros de 
consumo - quanto financeiro - maior integração entre os capitais de 
investidores internacionais e os investimentos locais, que gera bastante 
interesse e, conseqüentemente, gestões dos governos locais em busca 
da atração de tais investimentos; b) abertura política, representada 
pelo aumento de autonomia dos entes federados, principalmente 
depois da Constituição de 1988; e c) abertura comercial do Brasil na 
década de 1990, que integra o país ao processo de globalização citado 
no ponto (a). Além disso, as revoluções na área da informática e nas 
telecomunicações - internet e telefonia - possibilitaram a maior 
circulação de informação e integração entre atores subnacionais antes 
totalmente dependentes do planejamento central e da comunicação 
entre os governos dos países. Outro fator que pode ser apontado para o 
aumento da atuação internacional dos entes subnacionais é o 
fortalecimento da democracia no mundo, pelo menos no Ocidente, que 
legitima a participação direta dos governos de nível local na 
integração das diversas populações no mundo globalizado descrito 
também no ponto (a). Outro fator também relevante par ao 
entendimento desse aumento são os processos de integração regional 
que colocaram as cidades dos países e dos blocos em negociação em 
evidência umas para as outras.  
 
 

 
Sobre o Itamaraty, Rômulo Neves informou que o mesmo acompanha 

com atenção a atuação internacional dos entes subnacionais, mas que não cabe ao 

Itamaraty redirecionar essa atuação internacional das cidades, tampouco ficar 

responsável pelos acordos que porventura elas assinarem no âmbito internacional, ou na 

participação de redes de cidades. Justifica essa postura pelo fato de que não faria sentido 

o Governo Federal apoiar a participação de cidades brasileiras em uma rede de cidades, 

porque o MRE não atua verificando ou legitimando as redes de cidades, apenas 



 

acompanha o desenrolar dos eventos desses grupos, para manter o Governo Federal 

informado dos rumos da cooperação descentralizada, e também, verificar se a atuação 

das cidades não fere o direcionamento geral da política brasileira. Cita alguns exemplos 

de eventos nos quais a AFEPA foi presença obrigatória (Reunião de Governos Locais 

do Mercosul, Belém - PA; Encontro de Metrópoles, em Belo Horizonte – MG). 

 

Quanto aos convênios internacionais, diz o Diplomata que a FUNAG 

(Fundação Alexandre de Gusmão) ligada ao MRE firmou convênio com a Prefeitura de 

Belo Horizonte, mas prestou apenas apoio técnico, auxiliando como qualquer outra 

instituição que pudesse prestar esse serviço. No mais, convênios assinados por prefeitos 

não têm objeto substantivo, cujo resultado prático é difícil mensurar, dando como 

exemplo os acordos de irmanamento, isto porque só a União pode firmar acordos 

gravosos ou que gerem obrigações internacionais, e ainda assim, com aprovação desses 

textos pelo Congresso Nacional.  

 

 

ITAMARATY – Ministério das Relações Exteriores 

 

Diplomata de Carreira, André Costa quando estava no exercício de seu 

mandato como Deputado Federal pelo PDT-RJ, no ano de 2005, encaminhou a Proposta 

de Emenda à Constituição Federal nº 475/05, também conhecida por “PEC da 

Paradiplomacia”, na intenção de serem traçados os limites constitucionais às ações 

internacionais dos entes subnacionais brasileiros (Estados e Municípios). 

 

Direcionamos a entrevista para o viés diplomático, tendo nos respondido 

o Sr. André Costa que, ao que lhe parece, a paradiplomacia da Mercocidades tem 

legitimidade política (cidades e intendências são a base da formação social histórica no 

sub-Continente), e que carece, no entanto, de amparo legal. Neste aspecto, ressaltou que 

a República Brasileira é desde 1988 uma República trina, formada pela União Estados e 

Municípios, e portanto, a capacidade jurídica internacional dos entes subnacionais, por 

isonomia, deve ser pensada para os três níveis de governo, incluindo as cidades (poder 

local). 

 

 



 

Sobre o vínculo ainda não reconhecido entre Mercocidades e Mercosul, 

André Costa não considera este reconhecimento suficiente para garantir a legalidade dos 

atos internacionais dos entes subnacionais, servindo mais como um instrumento de 

monitoramento dos poderes centrais. Para tanto, aponta algumas alternativas: 

 

A REDE deve ser uma realidade para além do marco institucional do 
MERCOSUL, tanto em legitimidade política quanto em 
amparo jurídico. Uma alternativa seria a assinatura de acordos entre os 
países-membros a exemplo do que se pretende (não sei como está a 
tramitação do Acordo no Itamaraty no momento) entre o Brasil e a 
Rússia. Refiro-me à elaboração de acordo entre a Federação russa e a 
Federação brasileira delegando a seus entes sub-nacionais relativa 
capacidade jurídica para acordarem entre si (acordo guarda-chuva 
que dará estímulo e amparo legal a paradiplomacia entre os dois países 
específicos). Acho esse exemplo muitíssimo interessante e poderia ser 
pensado para o âmbito do MERCOSUL.  

 

Para este entrevistado, a direção atual do Itamaraty não produziu um 

consenso sobre a questão, e o corpo diplomático como um todo, à exceção dos 

diplomatas que serviram nos Estados ou na AFEPA, não possui uma opinião mais 

calibrada sobre a matéria, segundo suas próprias palavras, 

 

Muitos diplomatas, inclusive na chefia do Ministério, acreditam, de 
forma bastante equivocada, que a regulamentação da paradiplomacia 
lhes subtrairia alguma parcela de poder. Ao contrário, o MRE, com 
amparo constitucional da paradiplomacia, poderia monitorar 
verdadeiramente os atos internacionais praticados pelos entes 
subnacionais. Monitorar, não vetar, a menos que a matéria implique a 
responsabilização do Estado nacional brasileiro como um todo, e não 
exclusivamente uma cidade X ou estado Y. 

 

Todavia, segundo ele, a necessidade de amparo constitucional à 

paradiplomacia, em nosso ordenamento jurídico, é patente, uma vez que “o atual 

processo de globalização, com o seu componente de conexão entre o “local” e o 

“global”, de micro regiões ao espaço global, tem forçado a revisão de múltiplos 

ordenamentos constitucionais. Alguns países são apontados como exemplos de 

regulamentação jurídica da diplomacia dos entes subnacionais: 

 
 
 



 

No Brasil não se aplica o entendimento jurídico sobre a matéria como 
nas repúblicas federativas dos EUA, Alemanha e Rússia. Nestes a 
diplomacia dos entes subnacionais é amplamente respaldada como 
fenômeno histórico (dir. consuetudinário não aplicável ao Brasil), 
lacunas jurídicas (no Brasil a prerrogativa do Presidente da República 
sobre a matéria não permite controvérsias) ou preceito constitucional 
(casos sobretudo, da Alemanha e Rússia).  
 
(...) Como exemplo, vale estudar o caso da Argentina (igualmente 
república federativa), que através de uma emenda constitucional de 
1994, passou a permitir acordos internacionais diretamente entre suas 
províncias e regiões ou países estrangeiros, desde que Buenos Aires 
seja posteriormente informada (caso ultra-liberal). 
 
Há igualmente o exemplo da Itália, que em 2002, aprovou emenda 
constitucional permitindo semelhante capacidade jurídica 
internacional a suas regiões, desde que previamente autorizadas por 
Roma, em estudo de caso a caso. Pode-se aventar ainda exemplos de 
Estados unitários, como a França, que passou por semelhante reforma 
constitucional. Todo esse processo de revisão constitucional, 
observado em inúmeros países e em vários Continentes, por si só nos 
revela, de forma cristalina, duas coisas: primeiro, que o fenômeno é 
atual e inquestionável (pujante); segundo, que o respaldo 
constitucional deva ser claro (explícito), sobretudo em países de 
tradição da norma escrita, como o Brasil. 

 

 

Enfim, André Costa, como membro do Corpo Diplomático do Itamaraty, 

reconhece a necessidade de amparo constitucional à paradiplomacia, pois, desse modo, 

teríamos um verdadeiro mapa da inserção e da capilaridade internacional do país, que 

vai muito, mas muito além do que planeja e executa o seu corpo de funcionários 

diplomáticos. 

  

AGU - Advocacia Geral da União 

Para tratar da questão jurídica em nível federal, convidamos o Dr. Álvaro 

Chagas Castelo Branco, Advogado Geral da União do Ministério das Relações 

Exteriores, que contribuiu de forma significativa para nosso estudo. 

Para este entrevistado, toda e qualquer atividade paradiplomática é 

praticada à margem da legalidade em território brasileiro, e que não obstante o veto da 

PEC da Paradiplomacia, as ações internacionais dos entes subnacionais encontram-se 

em franco crescimento, isto porque a falta da institucionalização da paradiplomacia no 

ordenamento jurídico brasileiro não inibe, por completo, a atuação internacional dos 

entes subnacionais.  



 

Dr. Álvaro Chagas ressalta a tese de José Vicente da Silva Lessa sobre o 

assunto:  

A falta da institucionalização da paradiplomacia no ordenamento 
jurídico brasileiro não inibe, por completo, a atuação internacional dos 
entes subnacionais. Para José Vicente da Silva Lessa, há exemplos de 
iniciativa estadual plenamente amparada pelos requisitos 
constitucionais para a celebração de tratados. O autor menciona, além 
do Protocolo n.◦ 23 (Regional Fronteiriço) do Programa de Integração 
e Cooperação Econômica entre o Brasil e a Argentina, sob cuja égide 
se processa a interação CODESUL/CRECENEA, seguido do Ajuste 
Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República da Argentina sobre Atividades de 
Cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia da Presidência da Nação Argentina; o 
Memorando de Entendimento entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Apoio a 
Atividades de Cooperação e de Intercâmbio em Administração 
Pública, de 6 de julho de 2001, com vistas à implementação de 
atividades do Centro Internacional de Inovação e Intercâmbio em 
Administração Pública da Fundação Luís Eduardo Magalhães, na 
Bahia. 

Pelo primeiro instrumento, acima citado, que visava o 
desenvolvimento de projetos tecnológicos, o Governo brasileiro 
conferiu ao estado do Rio Grande do Sul, por intermédio de sua 
Secretaria de Ciência e Tecnologia, a coordenação brasileira do 
Ajuste, enquanto que o Governo Argentino conferia à Secretaria de 
Ciência e Tecnologia da Presidência a mesma capacidade. A segunda 
avença, que buscava a implementação de um Centro Internacional de 
Inovação e Intercâmbio em Administração Pública, foi assinada em 16 
de novembro de 2001 em Nova York pelo Governo Federal, pelo 
Governo da Bahia e pelo UNDESA (Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas). 

Há, ainda, alguns autores que creditam a possibilidade de celebração 
de atos internacionais por entes subnacionais naquilo que se entende 
por “tratados-marco”. Tais tratados, subscritos por órgãos centrais dos 
entes centrais, e cujas matérias dizem respeito às mais diversas 
matérias, outorgam proteção normativa aos atos posteriormente 
celebrados pelas entidades subnacionais, tendo por baixo a garantia 
dos Estados-Parte. 

Os dois exemplos citados, celebrados sob os auspícios dos chamados 
tratados-marco, demonstram que a atuação externa dos entes 
subnacionais pode se desenvolver dentro de um marco constitucional e 
conformar instrumentos normativos efetivos, mediante a celebração de 
atos entre pessoas de Direito Internacional Público, legalmente 
habilitadas para tanto. 

Como Advogado Geral da União, considera que mesmo sem uma forma 

institucionalizada de paradiplomaci no ordenamento jurídico brasileiro, as unidades 

federadas poderiam concluir entendimentos formais com outras unidades ou governos 

estrangeiros, “se o ato resultante for celebrado pela República Federativa do Brasil com 

o governo central do outro Estado”. 



 

Grupo II – Órgãos Municipais 

  Procuradoria Municipal de Praia Grande-SP 

Na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de Praia Grande-SP, três 

Procuradores Municipais foram entrevistados, o Dr. Edmilson de Oliveira Marques, a 

Dra. Érika Betini e a Dra. Gabriela Gotardi, e dos pareceres emitidos por estes 

operadores do Direito Municipal sobre a questão da paradipomacia de cidades 

brasileiras na Rede Mercocidades, os quais podem ser lidos na íntegra no Anexo I, sobre 

estas entrevisas, seguem as conclusões abaixo: 

1. A lacuna constitui um estado incompleto ou imperfeito do sistema, 

que deve ser preenchido ou corrigido utilizando-se do princípio da 

plenitude do ordenamento jurídico e da unidade da ordem jurídica. 

2. O conceito de autonomia federativa pressupõe entes políticos 

distintos, convivendo numa mesma base territorial e todos eles 

capazes de estabelecer comandos normativos, o que pressupõe a 

repartição de competências para o exercício e desenvolvimento das 

atividades normativas. 

3. Que, apesar da Constituição Federal prevê ao Município competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local, o mesmo não é 

sopesado por determinadas matérias, mas por determinadas situações, 

exigindo tratamento diferenciado quer pela União, quer pelos 

Estados.  

4. O essencial, é que não se perca a noção de sistema, verificando-se a 

compatibilidade entre os diversos diplomas legais e a Constituição. 

5. Por ser matéria de predominante interesse nacional, a de manter 

relações com Estados Estrangeiros (CF, art. 21, I), resta aos 

Municípios as matérias de predominante interesse municipal, uma 

vez que os artigos 21 e 23 da Constituição indicam expressamente as 

competências administrativas exclusivas da União, não podendo 

haver o exercício de quaisquer outros entes políticos, ou seja, é 



 

impossível juridicamente, a delegação para os outros entes 

federativos. 

6. Para que as ações paradiplomáticas sejam implementadas seria 

necessário a alteração, através de emenda constitucional, e caso 

contrário, sem a mencionada regulamentação legal, poserá sim o 

Administrador Público incidir em ato de improbidade administrativa, 

nos termos do art. 11, I da Lei nº 8.429/92. 

 

  Prefeitura Municipal de Santo André-SP 

Renata Boulos, Secretária Municipal de Relações Internacionais da 

Prefeitura Municipal de Santos André, uma presença atuante em diversos eventos 

organizados pela Secretaria Executiva da Rede Mercocidades, traz sua visão sobre a 

Rede e as cidades brasileiras a ela associada: 

 

As redes de cidades ainda são uma realidade nova: elas vêm se 
aperfeiçoando com os erros e acertos do dia a dia. Hoje, por um lado, 
as redes são importantes atores no cenário internacional, capazes de 
formular e intercambiar boas práticas de gestão municipal e também 
conquistarem mais espaço para a cidadania no Mercosul e no mundo, 
reunindo esforços técnicos e políticos em torno do ideal a integração e 
internacionalização. Por outro lado, porém, suas estruturas ainda são 
muito frágeis. Não existe uma alternativa ideal que garanta uma 
personalidade e segurança jurídica para essas Redes, limitando, assim, 
sua atuação. Algumas acabam optando pelo status de ONG, mas 
outras, como a Rede Mercocidades que coordena hoje o Comitê de 
Municípios no Mercosul, não tem personalidade jurídica. Dessa 
forma, eu considero a consolidação da segurança jurídica dessas redes 
uma ação importantíssima e prioritária para aumentar o escopo de 
atuação de tais redes. 

 

Para esta representante do Poder Executivo Municipal, a Rede 

Mercocidades vem realizando um trabalho de pesquisa para tentar consolidar-se 

juridicamente, e essa é uma questão difícil, para a qual, no momento, não há caminhos 

mais sólidos, seja no ordenamento jurídico atual do Brasil ou no do Mercosul, onde 

exatamente Mercocidades se encaixaria. Logo, a segurança jurídica no âmbito da Rede 

Mercocidades é sobretudo um desafio, não apenas para o Brasil, mas para o Mercosul.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Através da Constituição de cada país, no sentido material, o Estado 

estrutura-se segundo certa idéia de Direito, e no sentido formal, suas normas ficam 

revestidas de força jurídica superior às demais de todo o ordenamento jurídico infra-

constitucional vigente. O Estado tem poder originário de se organizar – o poder 

constituinte, e suas normas positivas prevêem os mecanismos adequados de garantia 

jurisdicional – segurança jurídica – da sua observância ou poder de invalidação de 

normas contrárias. 

  Tendência marcante do Direito das Gentes contemporâneo demonstra o 

aparecimento de novos atores internacionais, os quais pretendem numa sistemática 

paralela aos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais, realizar atos, acordos ou 

convênios internacionais, com efeitos políticos e jurídicos em semelhante patamar dos 

sujeitos de Direito Internacional Público. 

  Este é o caso da Rede Mercocidades. Entidade sem fins lucrativos (diga-

se por ora) que é composta por 181 governos locais dos países membros do Mercosul, 

dos quais 63 são brasileiros. Esta Rede possui larga experiência política e é verdadeira 

expressão do que hoje se busca no âmbito da integração regional do Mercosul: a 

integração social e solidária, que aproxima o cidadão desta temática internacional que, 

até então, era mais conhecida e tratada em nível federal, sem a possibilidade das 

populações locais participarem do processo de formulação de políticas públicas 

internacionais, as quais geram reflexos imediatos na vida das cidades, departamentos, 

províncias etc. 

  Contudo, torna discutível a força jurídica destas ações diante de dois 

ordenamentos principais: o Constitucional, de cada país, e o Internacional, que não 

prevê  em seus instrumentos principais, tal como a Convenção de Viena do Direito dos 

Tratados (1969 e 1986), a possibilidade de governos subnacionais serem partes 

legítimas para celebrar tratados internacionais ou qualquer outro ato internacional 

equiparado a uma declaração de vontades.  



 

  Logo, as regras imperativas de Direito Internacional não atribuem 

eficácia ou validade às atividades paradiplomáticas, não reconhecendo os efeitos de 

eventuais vínculos jurídicos produzidos por estas ações, para que na proteção do 

interesse coletivo, a segurança seja preservada através da harmonização de ordens 

jurídicas interestatais, as quais coexistem em sistema de coordenação. 

  Nas Federações a soberania é atributo exclusivo do Estado Federal, sendo 

seus integrantes os entes federativos (Estados, Municípios e Territórios), detentores de 

autonomia, competências e poderes periféricos ao poder central. 

  No Brasil, todo e qualquer ato administrativo público que se sobreponha 

à ordem constitucional pré-estabelecida deve ser rechaçado, posto que a autonomia dos 

entes descentralizados é exercida nos restritos termos da lei. Em outros termos: no caso 

do Brasil, mesmo que seus entes federativos sejam autônomos, esta autonomia interna 

não lhes habilita a celebrar tratados internacionais ou qualquer outro tipo de ato 

internacional como sujeitos de Direito Internacional. Só detém esta qualidade o 

Governo Federal – a União – por quem se manifestará o representante 

constitucionalmente capaz, que é o Presidente da República, e não os Prefeitos 

Municipais.  

  Mais além, quanto às Relações Internacionais, ainda que o parágrafo 

único do artigo 4º da Constituição Federal enuncie que “A República Federativa do 

Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”, 

não se pode olvidar que a vontade do Estado brasileiro, para celebração de atos 

internacionais, se perfaz através de um ato complexo, no qual se integram a 

manifestação de vontade do Presidente da República e do Congresso Nacional, em 

razão da importância de matérias protegidas pela Constituição, como por exemplo, a 

política externa. 

  Uma alternativa aos Municípios Brasileiros associados à Rede 

Mercocidades, seria buscar a validade das ações internacionais dos governos 

subnacionais por meio constitucional, como já fora tentado antes através do 

encaminhamento da PEC da Paradiplomacia, acrescentando-se ao dispositivo 

constitucional os limites de ação com autorização para estas ações, o que poderia ser 



 

complementado, no tocante aos procedimentos, através das legislações municipais (Lei 

Orgânica Municipal). 

  Também não pode ser descartada a possibilidade dos Estados Membros 

do Mercosul firmarem protocolo de intenção, ou instrumento jurídico semelhante, para 

avalizar as ações dos governos subnacionais associados à Rede Mercocidades, pois além 

do problema interno referente à constituição de cada país, o que apenas foi solucionado 

até agora pela Argentina, também dentro do quadro das instituições do Mercosul, a 

Rede Mercocidades carece de reconhecimento jurídico-formal, assim, sua atuação é 

meramente política, o que prejudica a real intenção de promoção do desenvolvimento 

urbano local com benefícios advindos da integração regional, isto porque, a ausência de 

capacidade para ser sujeito de direito internacional impede que instrumentos por ela 

celebrados sejam dotados de eficácia e validade no âmbito jurídico, sendo constatada a 

insegurança de contratar ou firmar convênios que tenham por objeto não apenas a troca 

de experiências técnicas, mas também, investimentos financeiros internacionais entre as 

cidades da Rede. 

  No caso dos Municípios Brasileiros, conforme informações extraídas 

pelas entrevistas realizadas, não é de interesse do Ministério das Relações Exteriores a 

manutenção da funcionalidade das ações internacionais que almejem a celebração de 

acordos ou convênios, seja com ou sem associações de Redes de Cidades, o que importa 

dizer que estas ações, apesar de serem monitoradas, não são prioridades nacionais, 

talvez em defesa da autonomia e preservação dos interesses centralizadores da própria 

política externa brasileira. 

  Quando KEATING (2004) disse que “as ações internacionais dessas 

instâncias de governo dependem das percepções e dos interesses dos grupos 

governantes. Nessa perspectiva, a paradiplomacia ou diplomacia federativa – aqui 

entendida como conjunto das ações internacionais desenvolvidas por governos não 

soberanos – acaba emergindo e se legitimando como demanda política das elites, dos 

grupos dirigentes e da sociedade”, o mesmo equivale pensar, para o caso brasileiro, que 

as unidades subnacionais precisam do governo federal para sua inserção internacional. 



 

  Nossa idéia final ainda vai de encontro com outro posicionamento para o 

assunto, o qual explica a necessidade de complementação entre as forças federais e 

municipais, conforme explicado por BARRETO (2005:10): 

Independentemente do conteúdo e da forma das ações externas 
municipais – que evidentemente variam de acordo com as 
especificidades das cidades – é preciso finalmente reafirmar que a 
paradiplomacia só faz sentido no atual contexto global se for 
estrategicamente conduzida numa perspectiva de cooperação com o 
Estado nacional, tendo em vista a articulação da parceria voltada à 
compatibilização das agendas – nacional e local – e à maximização 
das capacidades subnacionais de inserção internacional. 

 

Em suma, de acordo com as pesquisas realizadas, seja através das 

entrevistas ou pela legislação estudada, até o presente momento, no ordenamento 

jurídico nacional brasileiro, não há segurança jurídica à associação dos 63 (sessenta e 

três) municípios brasileiros à Rede Mercocidades, sendo que estas ações ficam restritas 

ao caráter político e de mera representatividade governamental, sem gerar obrigações ou 

vínculos legais. 

Para que seja válida, internamente, a participação de municípios 

brasileiros na Rede Mercocidades deve conter previsão na Lei Orgânica Municipal de 

cada um dos associados, além de contar com a autorização constitucional expressamente 

declarada pela letra da lei, para evitar a incidência do risco de improbidade 

administrativa por parte dos agentes políticos (prefeitos) que representam os governos 

locais. 

Isto porque, apesar de não haver proibição constitucional à participação 

de municípios em ações internacionais, também não há previsão legal, e seguindo os 

preceitos de direito público, o princípio da restrita legalidade deve ser respeitado, pois 

mais do que mera participação política, estamos lidando com competências e matérias 

de interesse do Estado Maior, por tratar-se de parcela da representação da soberania e 

do poder político nacional em negócios exteriores. 

Não há como separar a atividade política da letra da lei. A Constituição e 

as competências administrativas materiais precisam ser adaptadas a esta nova realidade 

trazida pelas Redes de Cidades, neste caso, a Rede Mercocidades, para que assim haja 

amparo legal e a produção de efeitos jurídicos seguros e satisfatórios. 



 

 

Assim, pelo que consta de todo o conteúdo pesquisado, concluímos que 

não há segurança jurídica para os municípios brasileiros associados à Rede 

Mercocidades e, da mesma sorte, o mesmo ocorre para o Direito Internacional Público, 

pois as cidades não são reconhecidas como sujeitos de direito internacional, embora seja 

considerada relevante a inserção destes novos atores subnacionais no contexto 

internacional. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I:  ENTREVISTAS 
 
 

PESQUISA REDE MERCOCIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRUPO I – ÓRGÃOS FEDERAIS 
 
Entrevista 01: Carlos Eduardo Higa Matsumoto  

Em, 20 de Dezembro de 2007. 

Coordenador do Setor de Cooperação Internacional da Confederação Nacional de 

Municípios  

 

Prezado Senhor, 

Considerando que a Rede Mercocidades está vinculada ao êxito e evolução do 

processo de integração econômica do Mercosul, minha pesquisa tende a analisar 

neste caso, as redes de cidades internacionais que funcionam dentro de blocos 

regionais de integração. Legalmente existem lacunas a sanar. Para o Direito 

Internacional Público, governos locais não são sujeitos de Direito Internacional. 

Logo, apenas possui reconhecimento e capacidade jurídica internacional os 

sujeitos clássicos de Direito Internacional: Estados Nacionais, Organizações 

Internacionais (formadas por Estados Nacionais), Santa Sé, Indivíduo. Para o 

Direito Brasileiro , a Constituição Federal apenas prevê que a União pode manter 

relações com Estados Estrangeiros e participar de organizações internacionais 

(art. 21, inc. I). Ocorre que, no caso em questão, na Rede Mercocidades, pela 

ausência de legalidade interna e internacional, os municípios brasileiros não 

possuem segurança jurídica, correndo risco de sérios prejuízos, até mesmo, 

declaração de nulidade de atos praticados, seja por autoridade jurídica interna ou 

internacional. 

    

Como podemos aperfeiçoar a segurança jurídica aos municípios brasileiros que 

estão associados à Rede Mercocidades?  

 

1) No âmbito internacional, considerando que a Rede Mercocidades depende do 

bloco ecônomico MERCOSUL, porém não faz parte do quadro das instituições do 

mesmo?  

 

2) No âmbito interno, considerando as limitações administrativas do poder 

municipal e as vedações constitucionais? 

 
 



 

 
A Confederação Nacional de Municípios vem  intensificando a sua atividade 

internacional e iniciamos uma série de trabalhos com agências internacionais 

municipalistas, do sistema ONU e da nossa representante mundial, a CGLU. Nossa 

equipe na assessoria internacional é restrita a 5 pessoas e tivemos que nos dividir em 

viagens internas e internacionais, inclusive nos eventos da Mercocidades (estivemos 

poresente no I Encontro da Mercocidades no Nordeste Brasileiro, em Salvador e no 

fortalecimento da rede em Tandil na Argentina). Além disso, fomos à França, Coréia do 

Sul, Índia, Japão, Uruguai, Rússia e Guiana Francesa. Isso nos últimos 3 meses. Assim, 

espero que entenda a delonga.Sobre suas perguntas, não tenho formação em Direito e 

sim em Relações Internacionais, mas posso tentar repondê-las num âmbito prático, no 

qual lido todos os dias na Confederação. Deixo claro também que as opiniões contidas 

nessa resposta são pessoais e não correspondem ao posicionamento da Confederação 

Nacional de Municípios. Sabemos do problema da segurança jurídica na atuação de 

atores subnacionais, a constituição coloca claramente que as relações exteriores do país 

são de competência única e exclusiva da União, entretanto vincular a ação dos estados e 

municípios à inconstitucionalidade pode ser simplista. O fato de também não serem 

considerados sujeitos de direito internacional não lhes constrange, pelo menos em 

termos práticos, a sua atuação. Os argumentos que constam sobre a questão do entrave 

constitucional a favor da atuação internacional dos municípios se dá no campo 

hermenêutico, em que temas como educação básica e saúde, por serem de competência 

municipal, dão oportunidades para os municípios atuarem em cooperação internacional 

nessas áreas.  

 

Alguns estudos tem sido feitos nesse sentido, inclusive uma das prioridades para o 

próximo ano da CNM é a elaboração de um estudo sobre o marco regulatório da 

cooperação descentralizada, levada a cabo, por essa confederação, o grupo de 

secretários de relações internacionais, acadêmicos e juristas. Esse projeto ainda está em 

fase embrionária, mas os esforços em 2008 é para que inicie vigorosamente.  

 

Acho que esse é um dos ponta pés iniciais para ganrantir a segurnaça jurídica dos atores 

subnacionais. Quanto ao que tange mais especificamente a Rede Maercocidades acho 

que os responsáveis por liderar esse processo no Brasil atuamentente podem te ajudar 

mais. A prefeitura de Santo André assiste a secretária geral dessa rede e pode auxiliar 



 

melhor nas suas pesquisas. O Forum  Consultivo do Mercosul tem participado 

ativamente nas reuniões do bloco e se ainda não está no quadro institucional do Bloco, 

isso não tem diminuido a sua ação ou cerceado a buisca por maior democracia no 

Mercosul. A CNM tem assento no Forum e vem participando ativamente das 

discussões.  

 

Sobre às questões internas, a forma de se lidar com as questões conmstitucionais já foi 

respondida, ou seja, através do marco regulatório, já a questão das limitações 

administrativas, é justamente o que a CNM busca trabalhar. Os municípios que não 

possuem condições estruturais, orçamentarias ou humanas pra levar a cabo uma área 

internacional têm respaldo e instituições representativas como a Confederação, que, 

assim como representa os municípios nacionalmente, pode também representá-los 

internacionalmete, e é isso que temos feito ao longo desse último ano. Prestando auxílio 

e dando representatividade ao municipalismo brasileiro. 

 

Como exemplo posso citar a cooperação entre CNM e a Agência Canadense para o 

Desenvolvimento, que levou recursos e capacitação a municípios da Paraíba em seus 

planos diretores, e entre a CNM eo Centro Iberoamericano de Desenvolvimento 

Estratégico Urbano, que terá resultados concretos já a partir do ano que vem. 

Capacitamos também, nesse ano em Brasília, gestores municipais de 30 cidades na área 

de tecnologia com auxílio das agências da ONU (CIFAL e UNITAR) e nos 

incorporamos aos órgãos internacionais legítimos de representação de governos locais 

(a CNM é representante no Brasil da Cidades e Governos Locais Unidos - CGLU - e 

vice-presidente da Federação Latino Americana de Cidades, Municípios e Associações 

de Governos Locais). Em suma, acho que o trabalho da entidades representativas uma 

saída óbvia para os limites administrativos (orçamento, recursos humanos, expertise, 

etc) das prefeituras. Não sei se respondi às suas perguntas, mas espero sucesso na sua 

tese de mestrado. Quis parar um pouco com o fechamento do ano aqui e dedicar uns 

minutos para resposta até por motivos pessoais, um porque tenho veia acadêmica e dois 

por ser de Santos, (minha irmã é formada em Direito pela Unisantos) apesar de morar 

em Brasília há 5 anos. Abraços e boa sorte com a tese.  

 

Cordialmente, Carlos Eduardo Higa Matsumoto - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 



 

Entrevista 02: Rômulo Figueira Neves 
Brasília, 23/11/2007. 
 
Diplomata, Terceiro Secretário. Assessor da Assessoria Especial de Assuntos 
Federativos e Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores (AFEPA). 
Graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (2001) e Mestre em 
Sociologia pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é doutorando em 
Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrando em Diplomacia (Instituto 
Rio Branco). Leciona, em dedicação parcial, Ciência Política no Curso de Direito da 
União Educacional do Planalto Central. Tem experiência docente na área de Sociologia 
(UnB e ESAMC) e Ciência Política (Uniplac).  
 
 
 

De acordo com o Pacto Federativo, a Constituição Federal Brasileira não prevê a 

possibilidade da participação de Municípios em Relações Internacionais. Destarte, 

a Cooperação Descentralizada com formação de Redes de Cidades por Governos 

Locais é uma realidade a se enfrentar, principalmente após o reconhecimento da 

Rede Mundial Cidades e Governos Locais Unidos, pela ONU, com parceria ao 

programa UN - HABITAT. Como o Governo Federal enfrenta esta questão e se 

considera importante consolidar a segurança jurídica às redes de cidades 

internacionais que possuem municípios brasileiros como associados? 

  

 

O fato de a Constituição não prever não significa necessariamente que 

ela impeça a participação dos municípios nas relações internacionais. Há sim limitações, 

principalmente no que diz respeito à contratação de obrigações financeiras. Os 

municípios da faixa de fronteira, por exemplo, atuam, naturalmente, no âmbito 

internacional há muito tempo.  

 

Além disso, houve um aumento substantivo da atuação dos estados e 

municípios na área internacional, como você mesmo aponta na questão. Esse aumento 

deve-se, entre outras coisas a: a) globalização dos mercados tanto de bens e mercadorias 

- maior integração entre as linhas de produção locais e os grandes centros de consumo - 

quanto financeiro - maior integração entre os capitais de investidores internacionais e os 

investimentos locais, que gera bastante interesse e, conseqüentemente, gestões dos 

governos locais em busca da atração de tais investimentos; b) abertura política, 

representada pelo aumento de autonomia dos entes federados, principalmente depois da 



 

Constituição de 1988; e c) abertura comercial do Brasil na década de 1990, que integra 

o país ao processo de globalização citado no ponto (a). Além disso, as revoluções na 

área da informática e nas telecomunicações - internet e telefonia - possibilitaram a 

maior circulação de informação e integração entre atores subnacionais antes totalmente 

dependentes do planejamento central e da comunicação entre os governos dos países.  

 

Outro fator que pode ser apontado para o aumento da atuação 

internacional dos entes subnacionais é o fortalecimento da democracia no mundo, pelo 

menos no Ocidente, que legitima a participação direta dos governos de nível local na 

integração das diversas populações no mundo globalizado descrito também no ponto 

(a). Outro fator também relevante par ao entendimento desse aumento são os processos 

de integração regional que colocaram as cidades dos países e dos blocos em negociação 

em evidência umas para as outras.  

 

Existe, nesse sentido, um Foro Consultivo de Governos Locais (que não 

envolve apenas cidades, mas, aliás principalmente estados) no âmbito do Mercosul, 

(antes Mercocidades e Mercoprovíncias, e com participação mais ativa do MRE), do 

qual, neste momento, participa ativamente a Subchefia de Assuntos Federativos da 

Presidência da República.  

 

O Itamaraty acompanha com atenção a atuação internacional dos entes 

subnacionais. Ao Itamaraty, entretanto, não cabe direcionar essa atuação internacional 

das cidades, tampouco ficar responsável pelos acordos que porventura elas assinem no 

âmbito internacional ou de sua participação em redes de cidades, assim, não há um 

acompanhamento sistematizado dos acordos firmados entre cidades (que não têm força 

vinculante no âmbito do Direito Internacional Público) e das redes internacionais de 

cidades pelo Ministério das Relações Exteriores.  

 

Isso não exclui o acompanhamento mais próximo de outros órgãos do 

Governo Federal, especialmente a Subchefia de Assuntos Federativos (SAF-PR), que 

tem dedicado alguma atenção ao tema. Participamos, eventualmente, como 

observadores de algumas reuniões, conferência e seminários, mas como há muitas 

associações, com perfis totalmente diferentes entre si, contando quase todas com a 

participação de municipalidades brasileiras, não é possível nem desejável ao Governo 



 

Federal comprometer-se com nenhuma delas especificamente. Como disse, o Governo 

Federal acompanha a atividades dessas redes, verificando se a atuação dos municípios 

brasileiros está conforme com os objetivos de nossa Política Externa.  

 

Não faria sentido, por exemplo, o Governo Federal apoiar a participação 

de cidades brasileiras em uma rede de cidades com planos de apoio à atividade 

terrorista, apenas para exemplificar um caso extremo. Em suma, o MRE não atua 

verificando ou legitimando as redes de cidades, mas acompanha o desenrolar dos 

eventos desses grupos, tanto para manter o Governo Federal informado dos caminhos 

que a cooperação descentralizada toma no mundo (que possam, por exemplo, dar ensejo 

a novas diretrizes em relação ao tema no futuro) e verificar se a atuação das cidades 

brasileira não fere o direcionamento geral da política externa brasileira (pacifismo, 

integração sul-americana, não proliferação de armas de destruição em massa, defesa dos 

direitos humanos etc.) 

 

 

Caso positivo, qual a forma? 

 

Como explicitado na questão acima, o Itamaraty não é responsável pela 

segurança jurídica das estruturas das redes de cidades tampouco dos acordos entre 

cidades. Como esses atos não têm efeito vinculante no DIP, limitamo-nos a observar os 

eventos de cooperação e assinatura de memorandos e acordos entre cidades e, às vezes, 

quando solicitados, auxiliamos, por meio dos Postos no exterior, a comunicação entre 

cidades.  

O último exemplo é o Encontro de Metrópoles, organizado pela 

Prefeitura de Belo Horizonte, que ocorrerá entre os próximos dias 03 e 05 de dezembro. 

O Itamaraty auxiliou no contato da Prefeitura com algumas cidades, bem como 

encaminhou comunicações enviadas ao Ministério, mas que tinham como destinatário 

final a Prefeitura de BH. O Chefe da AFEPA comparecerá à abertura do evento, mas 

não há participação direta na organização, formulação ou avaliação das atividades do 

Encontro. A FUNAG, Fundação ligada ao MRE, firmou convênio com a Prefeitura de 

BH, mas prestou apenas apoio técnico, como faria qualquer outra instituição contratada 

para auxiliar nessa atividade.  



 

Outro exemplo recente é a Reunião de Governos Locais do Mercosul na 

Região Norte, que ocorrerá em Belém nos dias 04, 05 e 06 de dezembro, organizada 

pela Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República. Participarão 

governadores de todos os países do Mercosul e da Região Amazônica (mesmo aqueles 

que não estão no Mercosul). A AFEPA enviará um observador, que produzirá um 

relatório simples das atividades desenvolvidas, como atividade de acompanhamento 

apenas.  

Nesse caso, a SAF-PR contou com a ajuda das áreas geográficas do 

Itamaraty para contatar os governos dos países e, consequentemente, os governos locais 

desses países, mas, novamente aqui, não há participação direta na formulação e 

montagem dos eventos. Por fim com os exemplos recentes, a Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM) está organizando uma série de encontros das cidades de 

fronteiras para elaborar uma agenda em comum de demandas desses prefeitos. O 

Itamaraty participa como observador. Essas reuniões são apenas de prefeitos brasileiros, 

mas naquelas regiões que os problemas internacionais são parte do dia-a-dia da 

população.  

 

Quantos convênios internacionais entre cidades há em vigência e qual o 

procedimento adotado para a realização deles? Qual órgão fica responsável pela 

fiscalização do cumprimento? Quem assina o termo final, e se possível for, há 

cópias disponíveis destes convênios?  

 

A AFEPA planejava organizar no início de 2006 uma série de seminários 

acadêmicos para discutir os acordos de irmanamento entre cidades. Como resultado 

lateral dessas atividades, teríamos um levantamento do estado desses acordos no Brasil, 

perfil geral e regional, e real impacto na atuação das cidades (muitas vezes os acordos 

são assinados, mas como não tem nenhum objeto substantivo – na esmagadora maioria 

dos casos são irmanamentos e alguns  memorandos de cooperação educacional, técnica, 

etc - não alteram em quase nada a atuação internacional daquela cidade). O projeto não 

foi realizado e, portanto, esses dados não foram levantados (número de acordos, 

localização, etc.). 

 

 

 



 

O procedimento para a assinatura desses acordos é muito variável. 

Quando da visita de um prefeito ao exterior, quando sua assessoria internacional (esse é 

um dado que enviei a você – quantas têm assessoria internacional) tenha combinado 

com a outra cidade, ou quando da visita de um prefeito estrangeiro a uma cidade 

brasileira (o último caso foi a combinação entre Astana, no Cazaquistão, e Brasília, 

quando da visita do presidente daquele país a Brasil, em setembro passado – na última 

semana, o Prefeito teve que cancelar sua participação na viagem do Presidente e a 

assinatura não se concretizou, mas estava tudo pronto para tal assinatura).  

 

Como disse, a maioria desses acordos não têm objeto substantivo, 

ficando no plano da intenção de estreitar os laços. O resultado prático é difícil de 

mensurar (por exemplo, depois da assinatura de um acordo de irmanamento, pode ser 

que as prefeituras troquem estudantes bolsistas). O fato é que não há um controle ou 

fiscalização do cumprimento desses acordos porque basicamente não há o que 

fiscalizar, são acordos de cooperação voluntária, sem coercitividade – nesse aspecto, a 

regra constitucional é aplicada indistintamente: só a União pode firmar acordos 

gravosos ou que gerem obrigações internacionais, ainda assim, com aprovação desses 

textos pelo Congresso Nacional.  

 

Obviamente, com a profusão de acordos atualmente, pode ser que algum 

ente subnacional assine algo que gere obrigações financeiras internacionais (até agora 

nunca houve), mas esse documento teria valor legal próximo à nulidade (em verdade 

não consigo imaginar um exemplo de como um acordo desses poderia gerar uma 

demanda internacional). Além disso, no intenso contato com as prefeituras que nos 

pedem orientações, explicamos que esses acordos não podem envolver obrigações 

financeiras, tampouco têm força vinculante no âmbito do DIP e, do mesmo modo que 

não podem gera ônus, não oferecem nenhuma garantia caso seja necessário que os 

municípios demandem judicialmente seus parceiros de acordo. As cópias de tais 

convênios não são arquivadas pelo MRE e estão em poder de cada uma das Prefeituras. 

 

 

 

 

 



 

Entrevista 03: ANDRÉ LUIZ COSTA DE SOUZA 
Data: 05 de Dezembro de 2007. 
 
Diplomata Brasileiro e Autor da Proposta de Emenda Constitucional nº 475/2005, 
conhecida por “PEC da Paradiplomacia”, quando no exercício do seu mandato como 
Deputado Federal do Rio de Janeiro (RJ). Desde Abril/2007, foi designado Cônsul do 
Brasil na Dinamarca. 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 

A Rede Mercocidades é uma rede de cidades criada desde 1995 pela Declaração de 

Assunção, formada através da associação de municípios, departamentos e demais 

governos locais dos países que fazem parte do bloco Mercosul. Atualmente, temos 

63 (sessenta e três) municípios brasileiros associados à Rede Mercocidades e, 

considerando as atividades de natureza política (paradiplomacia) e técnica 

(celebração de convênios internacionais) desta entidade, que sobretudo visa 

promover a inserção de temáticas afetas aos governos locais no âmbito da 

integração regional do Mercosul, nos defrontamos com sérias lacunas legais frente 

ao ordenamento jurídico interno de cada  País-Membro do Mercosul, exceto a 

Argentina, assim também como do próprio Mercosul e sua estrutura jurídica 

composta pelo conjunto de tratados e protocolos internacionais. 

 

Nossa pesquisa possui interesse especifico no caso dos Municípios Brasileiros, cuja 

lacuna constitucional foi objeto da apresentação da PEC nº 4752005, de sua 

autoria. 

 

Pela breve exposição, pergunta-se: 

 

A Paradiplomacia executada pelos Municípios Brasileiros associados à Rede 

Mercocidades necessita de regulamentação jurídica para garantir o 

reconhecimento interno, não apenas político, bem como legal, de suas ações? Quais 

seriam as conseqüências negativas caso a segurança jurídica não seja consolidada? 

 

 



 

A paradiplomacia da Mercocidades, ao que me parece, tem legitimidade 

política (cidades e intedências são a base da formação social histórica no sub-

Continente). Carece, no entanto, de amparo legal. E este desequilíbrio fica mais latente 

quando percebemos a disparidade entre Argentina e Brasil (para ficarmos no eixo da 

integração) no trato constitucional da matéria.  

 

Como lembrei, a Constituição Argentina ampara os atos internacionais 

de seus entes sub-nacionais (Províncias). É preciso ter em mente, no entanto, que a 

República brasileira, desde a Constituição de 1988, possui uma especificidade: "é 

uma República trina" (União, Estados e Municípios), o que não ocorre na vizinha 

Argentina. Em nosso caso, portanto, a capacidade jurídica internacional dos entes sub-

nacionais, por isonomia, deve ser pensada para os três níveis de governo, incluindo as 

cidades (poder local). 

 

 

A Rede Mercocidades está vinculada ao processo de integração regional do bloco 

Mercosul, e por ora, não é reconhecida por este como uma de suas instituições 

oficiais, e ademais, governos locais não são considerados sujeitos de Direito 

Internacional Público. Analisando a importância de garantir a continuidade das 

ações internacionais dos membros da R. Mercocidades, na sua opinião, se faz 

necessário também a regulamentação jurídica internacional da Rede 

Mercocidades pelo Mercosul?  

 

Não acredito. A regulamentação jurídica da Rede Mercocidades, no 

presente marco constitucional dos países-membros do MERCOSUL, a exceção da 

Argentina, por si só não garantirá a legalidade dos atos internacionais dos entes sub-

nacionais, servindo mais como um instrumento de monitoramento dos poderes 

centrais. A REDE deve ser uma realidade para além do marco institucional do 

MERCOSUL, tanto em legitimidade política quanto em amparo jurídico.  

 

Uma alternativa seria a assinatura de acordos entre os países-membros a 

exemplo do que se pretende (não sei como está a tramitação do Acordo no Itamaraty no 

momento) entre o Brasil e a Rússia. Refiro-me à elaboração de acordo entre a Federação 

russa e a Federação brasileira delegando a seus entes sub-nacionais relativa capacidade 



 

jurídica para acordarem entre si (acordo guarda-chuva que dará estímulo 

e amparo legal a paradiplomacia entre os dois países específicos). Acho esse exemplo 

muitíssimo interessante e poderia ser pensado para o âmbito do MERCOSUL.  

 

 

Pela sua experiência como Diplomata, poderia nos informar como a questão do 

fortalecimento das ações internacionais de governos sub-nacionais brasileiros, 

através da consolidação da segurança jurídica constitucional, é recebida pelo 

Itamaraty atualmente? 

 

 

Já lhe adiantei o que penso. A direção atual do Itamaraty não produziu 

um consenso sobre a questão, e o corpo diplomático como um todo, à exceção dos 

colegas que serviram nos Estados ou na AFEPA, não possui uma opinião mais calibrada 

sobre a matéria.  

 

A necessidade de amparo constitucional à paradiplomacia, em nosso 

ordenamento jurídico, é patente, como já de resto confirmado pelo colega da AFEPA. 

No Brasil não se aplica o entendimento jurídico sobre a matéria como nas repúblicas 

federativas dos EUA, Alemanha e Rússia. Nestes a diplomacia dos entes subnacionais é 

amplamente respaldada como fenômeno histórico (dir. consuetudinário não aplicável ao 

Brasil), lacunas jurídicas (no Brasil a prerrogativa do Presidente da República sobre a 

matéria não permite controvérsias) ou preceito constitucional (casos sobretudo da 

Alemanha e Rússia).  

 

É preciso considerar, ainda a esse respeito, que o atual processo de 

globalização, com o seu componente de conexão entre o "local" e o "global", de micro 

regiões ao espaço global, tem forçado a revisão de múltiplos ordenamentos 

constitucionais.  É um fenômeno atualíssimo, o que revela o cuidado da análise jurídica 

em muitos países no trato da paradiplomacia. Como exemplo, vale estudar o caso da 

Argentina (igualmente república federativa), que através de ume emenda constitucional 

de 1994, passou a permitir acordos internacionais diretamente entre suas províncias e 

regiões ou países estrangeiros, desde que Buenos Aires seja posteriormente informada 

(caso ultra-liberal). 



 

Há igualmente o exemplo da Itália, que em 2002 aprovou emenda 

constitucional permitindo semelhante capacidade jurídica internacional a suas regiões, 

desde que previamente autorizadas por Roma, em estudo de caso a caso. Pode-se 

aventar ainda exemplos de Estados unitários, como a França, que passou por semelhante 

reforma constitucional. Todo esse processo de revisão constitucional, observado em 

inúmeros países e em vários Continentes, por si só nos revela, de forma cristalina, duas 

coisas: primeiro, que o fenômeno é atual e inquestionável (pujante); segundo, que o 

respaldo constitucional deva ser claro (explícito), sobretudo em países de tradição da 

norma escrita, como o Brasil. 

 

Parte do Itamaraty, é bom que você saiba, muito embora reconheça a 

necessidade de amparo constitucional, não está interessada na revisão sobre a matéria. 

Muitos diplomatas, inclusive na chefia do Ministério, acreditam, de forma bastante 

equivocada, que a regulamentação da paradiplomacia lhes subtrairia alguma parcela de 

poder. Ao contrário, o MRE, com amparo constitucional da paradiplomacia, poderia 

monitorar verdadeiramente os atos internacionais praticados pelos entes subnacionais. 

Monitorar, não vetar, a menos que a matéria implique a responsabilização do Estado 

nacional brasileiro como um todo, e não exclusivamente uma cidade X ou estado Y. 

Desse modo, teríamos um verdadeiro mapa da inserção e da capilaridade 

internacional do país, que vai muito, mas muito além do que planeja e executa o seu 

corpo de funcionários diplomáticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Entrevista 04: Álvaro Chagas Castelo Branco 
Data: 18 de Dezembro de 2007. 
 
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(2000), especialização em Direito pela Universidade Gama Filho (2001) e mestrado em 
Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília (2007) . 
Atualmente é Advogado da União da Advocacia Geral da União, Professor B1 do 
Centro Universitário de Brasília e Advogado da União do Ministério das Relações 
Exteriores. Tem experiência na área de Direito , com ênfase em Direito Público 
 
 
 
 
 
Prezado Senhor, 

 

A Rede Mercocidades, criada desde 1995, é uma rede internacional formada por 

181 governos locais dos países que fazem parte do bloco Mercosul. Nesta Rede, 

existem 63 municípios brasileiros associados, e uma das atividades de destaque 

desta entidade é a possibilidade de celebração de convênios e acordos 

internacionais, visando angariar benefícios diretamente às cidades associadas. 

 

A Rede Mercocidades é mais um exemplo do fenômeno denominado por muitos de 

“Paradiplomacia”, a par da contrariedade da Diplomacia Oficial executada pelo 

Itamaraty. 

 

Contudo, há sérias restrições e lacunas jurídicas para a continuidade da Rede 

Mercocidades. Minha dissertação analisa, em específico, o caso dos Municípios 

Brasileiros (ao todo 63) associados.  

 

A questão da segurança jurídica está sendo construída por dois pilares básicos: 

 

1º) a necessidade de regulamentação expressa em texto constitucional brasileiro, 

para que governos subnacionais possam celebrar acordos e convênios 

internacionais (vide a PEC 475/05). 

 



 

2º) a necessidade de reconhecimento jurídico formal da Rede Mercocidades pelo 

próprio MERCOSUL, haja vista esta entidade não constar no quadro das 

instituições oficiais do bloco. 

 

Pergunto-lhe: 

 

A atividade paradiplomática de municípios brasileiros na Rede Mercocidades, na 

sua opinião, prescinde de regulamentação legal, considerando que no Direito 

Público Interno (Constitucional e Administrativo) os Administradores devem 

seguir o princípio da legalidade, sob pena de desvio de finalidade do ato 

administrativo e demais ocorrências? 

 

A princípio, toda e qualquer atividade paradiplomática é praticada à 

margem da legalidade em território brasileiro. Nada obstante a proposta de emenda 

constitucional, visando a institucionalização da paradiplomacia no ordenamento jurídico 

brasileiro não ter sido admitida, nos termos do voto do relator do projeto, bem como 

pelo fato do projeto de regulamentação dos tratados encontrar-se, ainda, em fase, 

embrionária no Congresso Nacional, mesmo assim as ações internacionais dos entes 

subnacionais encontram-se em franco crescimento. 

De fato, é cada dia mais comum, no ordenamento jurídico brasileiro, 

órgãos integrantes da Administração Pública brasileira, bem como entes federados 

(estados e municípios), celebrarem atos internacionais com atores estrangeiros. De fato, 

órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, bem como do 

próprio Poder Executivo têm assumido, por conta própria, a condução de alguns 

projetos internacionais. Tais condutas são, na maioria das vezes, feitas à margem da 

legalidade. 

Nas últimas décadas o ordenamento jurídico mundial viveu um 

progressivo processo de intensificação das relações internacionais, criado e 

desenvolvido a partir de um novo cenário, que vem mudando as tendências de 

integração e interdependência internacionais. Nesse cenário, cresce com inegável força, 

a atuação internacional dos novos atores subnacionais. 



 

Como se trata de um fenômeno relativamente recente em escala global, o 

estudo da participação dos entes não centrais nas relações internacionais é ainda 

incipiente, tanto na doutrina e meios acadêmicos nacionais, quanto internacionais. 

Nesse sentido, André Lecours assevera que: 

 
“A atividade internacional dos governos regionais, ou paradiplomacia, 
como tem sido chamada, tem sido o enfoque de uma modesta, mas 
crescente literatura, que detalha vários casos e busca descobrir um 
significado para o fenômeno. (Aldecoa and Keating 1999; Palard 
1999; Bernier 1994; Michelmann and Soldatos 1990; Duchacek, 
Latouche and Stevenson 1988)” (in LECOURS, André. 
Paradiplomacy: reflections on the foreign policy and international 
relations of regions. International Negotiation. [S.l.], n. 7, p. 92, 2002) 

 

Na doutrina nacional, Clóvis Brigagão assim se manifesta sobre a 

matéria: 

 

“O fenômeno das relações internacionais federativas, entes 
descentralizados (ou governos subnacionais conforme terminologia 
que varia muito) atinge diversos países, mesmo aqueles cuja forma de 
Estado não é federal. Internacionalmente, denomina-se 
‘paradiplomacia’ essa possibilidade de Estados-membros, províncias, 
regiões e cidades formular e executar uma política externa própria, 
com ou sem auxílio da União. No Brasil, Estados e Municípios, como 
entidades federativas autônomas, formulam e executam, cada vez 
mais, o que o Itamaraty passou a disciplinar ‘diplomacia federativa’, 
expressão que busca assimilar esse movimento descentralizado como 
uma derivação da própria diplomacia da União. Noutra perspectiva, 
mais próxima dos governos subnacionais, o fenômeno pode ser 
denominado também de ‘política externa federativa’.” ( in 
BRIGAGÃO, Clóvis. Relações internacionais federativas no Brasil: 
estados e municípios. Rio de Janeiro: Gramma, 2005. p. 19) 

 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, embora tenha 

atribuído a capacidade de celebrar tratados expressamente aos Estados, e posteriormente 

às Organizações Internacionais, não elidiu, por completo, as entidades não centrais da 

prática desses atos jurídicos internacionais. A doutrina mais autorizada entende que a 

capacidade dos entes subnacionais fazerem parte do palco das relações internacionais é 

muito mais uma questão de direito interno do que de direito internacional. 

 



 

Embora seja uma atividade de diplomacia paralela àquela empreendida 

pelo governo central, a ação internacional dos entes subnacionais ainda não encontra 

respaldo, em menor ou maior grau, na maioria dos ordenamentos jurídicos dos países 

contemporâneos. No entanto, os entes federados mundiais, inclusive no Brasil, em que 

pese a ainda tímida e não institucionalizada presença destes últimos, têm-se lançado 

cada vez mais na busca de uma maior atuação paradiplomática. De fato, as atividades 

paradiplomáticas vêm sendo toleradas e até mesmo fomentadas em vários países do 

mundo. Isso sem se olvidar dos casos onde o limite à atuação internacional, no nível 

subnacional, é imposto muito mais a partir de uma esfera política do que propriamente 

jurídica. 

No ordenamento jurídico brasileiro, pelo princípio da predominância do 

interesse, à União (República Federativa do Brasil) cabem aquelas matérias e questões 

de predominância do interesse geral, ao passo que aos estados referem-se as matérias de 

predominante interesse regional, e as municípios concernem os assuntos de interesse 

local. Nada obstante, o federalismo brasileiro pende para o modelo cooperativo, já que 

além das competências especificadas dos entes federados, caracteriza-se, também pelo 

exercício conjunto de competências comuns pela União, os estados e municípios. Essas 

áreas de competência comum tratam de assuntos variados e de extrema importância, tais 

como saúde, educação, promoção cultural e científica, proteção ao meio ambiente, 

habitação, saneamento e combate à pobreza. Ao dar respaldo às atividades 

paradiplomáticas dos entes subnacionais, busca-se, na verdade, novas alternativas de 

promoção do desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das sociedades, 

tanto a nível nacional, quanto regional ou local. 

A falta da institucionalização da paradiplomacia no ordenamento jurídico 

brasileiro não inibe, por completo, a atuação internacional dos entes subnacionais. Para 

José Vicente da Silva Lessa, há exemplos de iniciativa estadual plenamente amparada 

pelos requisitos constitucionais para a celebração de tratados. O autor menciona, além 

do Protocolo n.◦ 23 (Regional Fronteiriço) do Programa de Integração e Cooperação 

Econômica entre o Brasil e a Argentina, sob cuja égide se processa a interação 

CODESUL/CRECENEA, seguido do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 

Científica e Tecnológica entre o Governo da República da Argentina sobre Atividades 

de Cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia da Presidência da Nação Argentina; o Memorando de Entendimento entre o 



 

Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para 

Apoio a Atividades de Cooperação e de Intercâmbio em Administração Pública, de 6 de 

julho de 2001, com vistas à implementação de atividades do Centro Internacional de 

Inovação e Intercâmbio em Administração Pública da Fundação Luís Eduardo 

Magalhães, na Bahia. 

Pelo primeiro instrumento, acima citado, que visava o desenvolvimento 

de projetos tecnológicos, o Governo brasileiro conferiu ao estado do Rio Grande do Sul, 

por intermédio de sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, a coordenação brasileira do 

Ajuste, enquanto que o Governo Argentino conferia à Secretaria de Ciência e 

Tecnologia da Presidência a mesma capacidade. A segunda avença, que buscava a 

implementação de um Centro Internacional de Inovação e Intercâmbio em 

Administração Pública, foi assinada em 16 de novembro de 2001 em Nova York pelo 

Governo Federal, pelo Governo da Bahia e pelo UNDESA (Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais das Nações Unidas). 

Há, ainda, alguns autores que creditam a possibilidade de celebração de 

atos internacionais por entes subnacionais naquilo que se entende por “tratados-marco”. 

Tais tratados, subscritos por órgãos centrais dos entes centrais, e cujas matérias dizem 

respeito às mais diversas matérias, outorgam proteção normativa aos atos 

posteriormente celebrados pelas entidades subnacionais, tendo por baixo a garantia dos 

Estados-Parte. 

Os dois exemplos citados, celebrados sob os auspícios dos chamados 

tratados-marco, demonstram que a atuação externa dos entes subnacionais pode se 

desenvolver dentro de um marco constitucional e conformar instrumentos normativos 

efetivos, mediante a celebração de atos entre pessoas de Direito Internacional Público, 

legalmente habilitadas para tanto. 

Em outras palavras, conclui-se que mesmo sem uma forma 

institucionalizada de paradiplomacia no ordenamento jurídico brasileiro, ainda assim, 

poderiam as unidades federadas concluir entendimentos formais com unidades ou 

governos estrangeiros se o ato resultante for celebrado pela República Federativa do 

Brasil com o governo central do outro Estado. 

 



 

Não sendo a situação acima descrita, entendo que toda atividade 

paradiplomática, enquanto ainda não houver o devido respaldo normativo, será ilegal, 

sob pena de desvio de finalidade do ato administrativo e demais ocorrências. 

 

E, ainda, considerando que governos subnacionais não são considerados 

sujeitos de Direito Internacional Público, seria necessário o reconhecimento da Rede 

Mercocidades pelo Mercosul, como forma de garantir os efeitos jurídicos internacionais 

dos atos e convênios celebrados? 

 

 
 
Entendo que o reconhecimento da Rede Mercocidades como sujeito de 

Direito Internacional Público é algo extremamente complexo. Lembre-se que nas 

origens do Direito Internacional Público, apenas os Estados soberanos eram possuidores 

de personalidade jurídica internacional. A inclusão das organizações internacionais, e 

mais recente, e ainda mais polêmico, a inclusão da pessoa humana como sujeito de 

Direito Internacional Público foi algo que envolveu uma discussão muito grande. É 

necessário um debate muito mais amplo, que não se limite apenas as partes envolvidas, 

mais todos os operadores do Direito Internacional Público. 

Acho que mesmo um eventual reconhecimento da Rede Mercocidades 

como sujeito de Direito Internacional Público não seria suficiente para se legitimar 

atividades paradiplomáticas, pois na verdade os entes da federação atuam em nome 

próprio, e não em nome da Rede Mercocidades. E mais, indaga-se de não seriam os 

demais municípios não integrantes da Rede Mercocidades legitimados a celebrar atos 

internacionais? 

Entendo que os interesses municipais e locais necessitam de um 

instrumento de legitimação para participar das atividades e discussões internacionais, e 

creio que o simples o reconhecimento da Rede Mercocidades como sujeito de Direito 

Internacional Público, além de complexo, não resolveria a situação. 

 

 

 
 
 



 

GRUPO II : ÓRGÃOS MUNICIPAIS 
 
 
Entrevista 01: Dr. Edmilson de Oliveira Marques 
Data: 20 de Novembro de 2007. 
 
Prezado Sr. Procurador Geral, 
Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande. 
 
 

 

Considerando as vedações constitucionais e limitações administrativas no direito 

brasileiro, para o caso dos municípios, seria necessário a legalização das ações 

paradiplomatáticas?  

 

No âmbito da Rede Mercocidades, a associação de cidades e o comprometimento por 

parte de prefeitos e autoridades correlatas incidiria, em tese, em ato de improbidade 

administrativa, face a ausência absoluta de previsão legal? 

  

A Orientanda Priscila Truviz Hottz Gambini solicita-nos nossa opinião 

acerca dos questionamentos acima, que basicamente se fulcram em ausência legislativa. 

 

Para que possamos externar nossa manifestação, necessariamente 

teremos que passar pelo estudo da Constituição Federal a fim de obtermos a resposta 

que nos parece mais adequada. 

 

O tema é demasiado complexo para o trato em poucas linhas, e, por 

conta disso, não teremos a pretensão de esgotar o assunto. 

 

Assim, para respondermos, é indispensável que relembremos o princípio 

federativo e, por via reflexa, da técnica de repartição de competências que o legislador 

constituinte adotou na atual Carta Política. 

 

Os constituintes originários, ao repartir as competências entre os entes 

federativos, adotaram como técnica: a) enumeração expressa das competências da 

União: no art. 21, a competência exclusiva, insuscetível de delegação; no art. 22, a 

competência privativa, passível de delegação aos Estados e ao DF, por meio de lei 



 

complementar; b) enumeração expressa das competências dos Municípios (art. 30); c)  

outorga ao Distrito Federal das competências legislativas estaduais e municipais (art. 

32, § 1º); d) enumeração expressa de algumas competências comuns a todos os entes 

federativos (art. 23); e) estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, 

os Estados e o Distrito Federal (art. 24); e, f) não enumera taxativamente as 

competências dos Estados, reservando a estes as competências que não lhe foram 

vedadas na Constituição, a chamada competência remanescente (art. 25, § 1º). 

 

Desta forma tem-se que o constituinte pátrio, delimitou as competências 

dos entes federativos, nas chamadas competência material e competência legislativa. 

Porém, mesmo o exercício da chamada competência material, é imperioso a edição de 

norma que o autorize. 

 

Contudo, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre 

em um contexto de normas com relações particulares entre si, destacando também que a 

palavra direito entre seus vários sentidos encerra também o de ordenamento jurídico, ou 

seja, o direito não é norma, mas um conjunto ordenado de normas, sendo evidente que 

uma norma jurídica nunca se encontra só, mas está ligada a outras normas com as quais 

formam um sistema normativo. 

 

As normas jurídicas por natureza são gerais, abstratas, fixam tipos, 

referindo-se a uma série de casos indefinidos e não a casos concretos. Urge assim a 

necessidade de estudo quanto ao momento da aplicação das normas pelo operador do 

direito e quais normas a serem aplicadas, ou seja, submeter um caso particular ao 

império de um determinado ordenamento jurídico. 

 

Dentre vários métodos de interpretação, temos a interpretação 

sistemática que deve ser definida como uma operação que consiste em atribuir a melhor 

significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às regras e aos valores jurídicos, 

hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando antinomias, a 

partir da conformação teleológica, tendo em vista solucionar os casos concretos.  

 

Dito de outra forma, a interpretação sistemática, quando compreendida 

em profundidade, é aquela que se realiza em consonância com a rede hierarquizada, 



 

máxime na Constituição, tecida por princípios, normas e valores considerados 

dinamicamente e em conjunto. Assim, ao se aplicar uma norma, está-se aplicando o 

sistema inteiro. (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2. ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 60-61.)  

 

Assim, interpretar sistematicamente implica, então, excluir qualquer 

solução interpretativa que resulte logicamente contraditória com alguma norma do 

sistema. 

Evidencia-se o papel destacado conferido à Constituição como norma 

fundante de todo o sistema normativo, e, conseqüentemente, seu principal elemento de 

unificação. Daí porque de um simples instrumento técnico do método sistemático 

derivou-se um princípio básico de toda a interpretação jurídica: a interpretação 

conforme a Constituição. A norma fundamental converte-se sempre por esta via em 

questão prévia de toda a interpretação, de sorte que nenhuma lei pode ser interpretada 

isolando-se dela. 

 

A lacuna constitui um estado incompleto ou imperfeito do sistema, que 

deve ser preenchido ou corrigido utilizando-se do princípio da plenitude do 

ordenamento jurídico e da unidade da ordem jurídica. 

 

Nesse jaez, urge a necessidade de conceber a idéia de sistema uno, 

completo e coerente de conceitos e categorias, iluminando e comandando a elaboração 

teórica e a aplicação prática do conhecimento jurídico moderno, verificando assim a 

funcionalidade do sistema, que serve eficazmente de base para a ampliação do nível de 

generalidade e de abstração conceitual sempre que a variedade crescente das situações 

reais exigir. 

Após essa breve manifestação quanto ao método de interpretação das 

normas jurídicas, podemos afirmar sem medo de errar, que na perspectiva do neo-

constitucionalismo pós-positivista, que o sistema constitucional é composto de regras e 

princípios. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1.988 é um sistema, cujos 

elementos que compõe as diversas partes integrantes deste conjunto são as regras e os 

 princípios. Cumpre salientar, por oportuno, que regras e princípios são espécies de 

normas e, em nosso caso, espécies de normas constitucionais. 



 

 

Destarte apresenta-se a atual Carta Política como um documento 

normativo formado por essas duas espécies regulatórias diferentes: princípios e regras. 

 

No que tange a vigência e coercitividade, regras e princípios não 

diferem, eis que, ambos são comandos normativos vinculantes, imperativos, decorrentes 

da vontade do poder constituinte.  

 

Tanto as regras quanto os princípios são, em sentido lato, normas 

constitucionais e, por isso, dotadas da autoridade que lhes conferem a rigidez e a 

supremacia da Constituição, e, assim, em diferentes graus, são verdadeiros parâmetros 

para o controle de constitucionalidade das leis. 

 

Logo, dada a dimensão principiológica da Carta Magna, tem-se que seus 

princípios, dotados de abertura e indeterminação lingüísticas, e considerando sua 

elevada carga axiológica, permitem colocar a Constituição como verdadeiro fundamento 

material de toda ordem jurídica. 

 

Houve épocas que os princípios eram tidos como simples fonte 

normativa subsidiária, entretanto, atualmente passam por uma fase de positivação 

constitucional, onde as novas Constituições promulgadas, em via de regra, acentuam a 

hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em supedâneo normativo sobre o qual 

se funda todo arcabouço jurídico dos novos sistemas constitucionais. 

 

Este momento pós-positivista do neo-constitucionalismo, afirmando a 

normatividade e vinculatividade dos princípios, faz assentá-los como valores jurídicos 

supremos da sociedade, servindo como parâmetro de aplicação do Direito para o Estado 

(Administração Pública, Legislador e Juiz) e até mesmo a sociedade civil.  

 

Conforme anteriormente delimitado, o conceito de autonomia federativa 

pressupõe entes políticos distintos, convivendo numa mesma base territorial, e todos 

eles capazes de estabelecer comandos normativos.  

 



 

Assim, em decorrência da complexidade do Estado Federal, torna-se 

latente a necessidade da Constituição Federal prever aos integrantes da federação a 

repartição de suas competências, para que ocorra constantes conflitos de competências. 

 

Consoante o pensamento de José Afonso da Silva, “A autonomia das 

entidades federativas pressupõe a repartição de competências para o exercício e 

desenvolvimento de sua atividade normativa. Esta distribuição constitucional de poderes 

é o ponto nuclear da noção de Estado Federal”. (SILVA, José Afonso. Curso de direito 

constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 476)  

 

A não menos ilustre Mônica Herman Caggiano, citando Karl 

Loewenstein, salienta que “ingressa-se, a esse passo, num dos mais delicados segmentos 

do panorama federativo, porquanto o implemento do processo federativo encontra-se na 

dependência direta da repartição do poder entre as instituições políticas. Nesse sentido 

já se manifestou Karl Loewenstein, registrando que a partilha de competências entre os 

entes federados traduz “the key to the interfederal power structure”. É que, nesse 

território pode-se identificar a natureza do relacionamento estabelecido entre a 

autoridade federal e os Estados-membros, bem como o grau de autonomia destes e os 

conseqüentes limites de ingerência do Poder central.” (CAGGIANO. Mônica Henrman 

S. Federalismo incompleto. REVISTA DIREITO MACKENZIE – NÚMERO 2 – ANO 

1. p. 31-44)  

Pela análise do texto constitucional podemos verificar que o princípio 

fundamental que orientou o legislador constituinte na divisão de competências entre os 

entes federativos foi o da predominância do interesse.  

 

Nessa linha de raciocínio, compete à União as matérias de predominante 

interesse nacional, como por exemplo, manter relações com Estados Estrangeiros e 

participar de organizações internacionais (CF, art. 21, I), aos Estados-membros compete 

as matérias de predominante interesse regional (instituir, mediante lei complementar, 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes - CF, art. 25, §3º), restando aos Municípios as 

matérias de predominante interesse municipal.  

 



 

Originalmente, os países sistematizam a repartição constitucional de suas 

competências através da técnica de poderes enumerados e reservados. Os poderes 

enumerados são aqueles expressamente estabelecidos a algum dos entes federativos, 

sendo as competências remanescentes (reservadas) estabelecidas ao ente federativo que 

não recebeu competências expressas. 

 

É de bom alvitre, para melhor compreensão da matéria, diferenciar a 

competência reservada ou remanescente da competência residual. 

 

Na Competência residual, certa matéria jurídica é atribuída pela 

Constituição Federal a título de competência a todos os entes da federação de forma 

exaustiva, específica e exclusiva. No entanto, se houver fato novo a respeito desta 

matéria tem que estar expressamente atribuída na Constituição Federal para um dos 

entes da federação. 

 

De outro lado, na competência reservada ou remanescente, certa matéria 

jurídica é atribuída parcialmente para algumas das categorias dos entes da federação de 

forma expressa. A parcela da matéria que não foi expressamente atribuída presume-se 

como sendo daquela categoria de ente da federação que não recebeu competências 

enumeradas.  

Vale lembrar ainda, que competências administrativas e legislativas não 

são sinônimas.Quando falamos em competências administrativas, tem-se em mente que 

a Constituição Federal outorgou ao ente político a competência para realizar atos de 

execução, administração, ou seja, o núcleo conceitual destas competências se expressa 

por verbos que estabelecem atos de fazer, manter, executar, explorar, emitir, 

administrar, organizar.  

  

É o caso dos artigos 21 e 23, ambos da Lei Fundamental, que indicam 

competências administrativas exclusivas da União, e estabelecem as competências 

comuns dos entes federativos respectivamente. 

 

Por seu turno, teremos competências legislativas quando a Constituição 

outorgar ao ente político a competência para legislar, ou seja, para a edição de atos 

normativos gerais e abstratos. 



 

Consoante entendimento remansoso da doutrina constitucional nacional, 

comumente, diferencia-se a competência exclusiva da competência privativa apontando 

que naquela a delegação de competências é proibida, isto é, é indelegável, enquanto 

nesta é possível a delegação. 

 

José Afonso da Silva assim as distingue: “a diferença que se faz entre 

competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é 

delegável (...) Mas a Constituição não é rigorosamente técnica neste assunto. Veja-se, 

por exemplo, que nos arts. 51 e 52 traz matérias de competência exclusiva, 

respectivamente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas diz que se trata de 

competência privativa. Não é deste ultimo tipo, porque são atribuições indelegáveis. 

(SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 13ª ed., São Paulo: 

Malheiros, p. 478.) 

 

Portanto, adotando tal técnica, o Constituinte Originário estabeleceu, no 

art. 21 da Constituição Federal, competências materiais ou administrativas que serão 

exercidas de modo exclusivo pela União, não podendo haver o exercício de qualquer 

dos outros entes políticos, ou seja, impossível a delegação para os outros entes 

federativos.  

 

Já as competências privativas permitem a delegabilidade, assim, o 

constituinte, ao atribuir as competências privativas da União, que são sempre 

legislativas (CF, art.22), possibilitou sua delegação, desde que realizada através de Lei 

Complementar, aos Estados-membros (CF, art. 22, parágrafo único).  

 

Para que a delegabilidade venha a ocorrer de forma válida, é necessária a 

observância estrita dos requisitos estabelecidos no parágrafo único do art. 22, quais 

sejam: a) o instrumento normativo autorizador da delegação será sempre Lei 

complementar federal; b) a União só poderá delegar questões especificas e não toda a 

matéria que lhe é originariamente estabelecida; e, c) observância do respeito ao 

princípio da isonomia, isto é, a delegação deve ser estabelecida a todos os Estados - 

membros e não só a um deles, pois a Constituição Federal, no art. 19, veda o 

estabelecimento de preferências entre os Estados. 



 

A posição do Município dentro da nossa Federação é complexa. Com  o 

advento da Constituição Federal de 1988 o Município atingiu um grau de importância 

impensável nos sistemas constitucionais anteriores. Não há dúvida de que ao Município 

foi atribuída uma ampla competência legislativa. 

 

A forma de definição da competência do Município foi diversa da 

utilizada para prever as competências dos Estados e da União. Enquanto para Estados e 

União foram definidas as matérias a serem objeto de legislação, para os Municípios foi 

prevista uma competência genérica para "legislar sobre assuntos de interesse local" e 

"suplementar a legislação federal e a estadual no que couber". 

 

Interesse local é de difícil conceitualização, que só pode ser definido se 

considerado perante um caso concreto, haja vista a diversidades de interesses locais. O 

assunto de interesse local não é aquele que interessa exclusivamente ao Município, mas 

aquele que predominantemente afeta à população do lugar: 

 

"(...) o assunto de interesse local se caracteriza pela predominância ( e 

não pela exclusividade) do interesse para o Município, em relação ao do Estado e da 

União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse 

estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." Hely Lopes 

MEIRELLES, Direito municipal brasileiro, p.122  

 

Assim, a competência do Município para legislar sobre assuntos de 

interesse local existirá sempre que, em determinada matéria, apresentarem-se aspectos 

que precisem de uma norma específica para a localidade. 

 

O interesse local não é sopesado por determinadas matérias, mas por 

determinadas situações. Aspectos da mesma matéria podem e devem, exigir tratamentos 

diferenciados quer pela União, quer pelos Estados ou pelos Municípios. O essencial é 

que não se perca a noção de sistema, verificando-se a compatibilidade entre os diversos 

diplomas legais e a Constituição.  

                

 

 



 

Data máxima vênia e sem embargos às respeitabilíssimas opiniões em 

contrário, e não pretendendo que a verdade seja domínio nosso, nos atrelamos aos que 

entendem não ser possível as ações paradiplomáticas no âmbito da Rede Mercocidades, 

por força dos princípios constitucionais da federação e repartição de competências, e 

com fulcro no art. 21, I, da Constituição Federal de 1.988. 

  

Portanto, para que as ações paradiplomáticas sejam implementadas seria 

necessário a alteração, através de emenda constitucional, do acima mencionado texto 

constitucional. Nessa linha, entendemos que, em princípio, poderá sim, o Administrador 

Público incidir em ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, I, da Lei n.º 

8.429/92. 

Por fim, pedimos escusas por eventuais falhas produzidas nesse trabalho 

ou eventuais falta de sentido em determinados parágrafos, que, por absoluta falta de 

tempo não foi possível revisá-lo. 

 

 É o que penso, S.M.J. Praia Grande, 20 de novembro de 2.007. 

    
 EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES - Procurador Chefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrevista 02: Dra. Erika Torralbo Gimenez Betini. 
Data: 27 de Novembro de 2007. 
 
Procuradora do Município de Praia Grande/SP. 
 

 

 
Como restou exaustivamente exposto no notável trabalho da lavra da 

nobre colega Dra. Priscila Truviz H. Gambini, existe hoje no direito brasileiro uma 

lacuna a ser completada. 

 

A realidade dos nossos tempos exigiu que os municípios alargassem seu 

campo de atuação, surgindo por parte destes as ações paradiplomáticas, que podem ser 

entendidas como as ações decorrentes das relações internacionais executadas por 

governos locais. 

 

O problema a ser entendido e solucionado é a falta de previsão legal para 

legitimar tais atos, uma vez que eles acabam sendo efetivados no mundo real, mas sendo 

inexistentes no mundo legal. 

 

No humilde entendimento desta procuradora municipal, entendo que não 

há outro deslinde a não ser a elaboração da  legislação respectiva. Isso porque, após a 

autonomia que a Carta Magna conferiu aos municípios, estes passaram a desenvolver 

ações e manter relações com outros entes políticos. Suas atividades passaram a ter 

notoriedade, gerando conseqüências de enorme proporção, eis que se tornaram 

imprescindíveis para a população local. Não há como ser ignorada, ou mesmo refrear 

esta situação.  

 

É louvável a iniciativa executada pelo deputado federal André Costa, 

autor da proposta de Emenda Constitucional nº 475/2005. 

 

Temos que ter consciência que o nosso sistema jurídico é sustentado por 

princípios, que são os pilares da nossa estrutura legal. Para a Administração Pública, a 

base de sua atuação é o princípio da legalidade. Sem lei o Poder Público fica amarrado, 

preso, inerte. Daí a importância da legislação acerca do assunto em pauta. 



 

 

O sistema jurídico brasileiro deve acompanhar a realidade e a 

modernização do mundo que o sustenta. Não deve ser um impeditivo para o crescimento 

dos entes políticos.  

 

A atualização da nossa ordem jurídica é essencial. Sem ela o nosso país 

não cresce. Os municípios estão cada vez mais procurando sua independência e 

autonomia. Para isso, estão inovando em seu campo de atuação, procurando relações 

com seus pares, até mesmo relações que transbordam o território do nosso país. Esta 

iniciativa deve ser enaltecida, pois só acrescenta aos seus munícipes.  

 

Em nome do desenvolvimento e engrandecimento das ações municipais, 

forçoso concluir que todos os esforços devem ser empreendidos no sentido de esclarecer 

e incentivar os nossos representantes no Poder Legislativo para dar seguimento ao 

processo de elaboração da medida legal faltante, a fim de regularizar e formalizar a 

situação ora discutida.  

 

Entendo temerário e desaconselhável que os municípios atuem em suas 

relações internacionais à margem do ordenamento jurídico pátrio, sendo, por certo, 

necessária a legalização de suas ações paradiplomáticas.  

 

O sistema jurídico que deve se adequar à realidade, e não o contrário. 

 

A despeito de ser favorável acerca da legalização das relações 

internacionais mantidas por entes políticos estatais e municipais, é possível afirmar que, 

enquanto não seja regulamentada por lei tais ações, não possuem elas validade no 

mundo jurídico, podendo até resultar aos seus signatários, em tese, implicações 

decorrentes de ato de improbidade administrativa. 

 

 

Erika Torralbo Gimenez Betini, Procuradora do Município de Praia 

Grande/SP. 

  

 



 

Entrevista 03: Dra. Gabriela Farias Gotardi 
Em, 26 de Novembro de 2007. 
 
Procuradora Municipal da Prefeitura de Praia Grande 
 
 
 

Com relação ao primeiro questionamento: considerando as vedações 

constitucionais e limitações administrativas no direito brasileiro, para o caso dos 

Municípios, seria necessário a legalizações das ações paradiplomáticas?  

 

É necessário, de início, tecer alguns comentários acerca dos princípios 

constitucionais e conceito das ações paradiplomáticas. Sabe-se que a Rede de 

Mercocidades foi criada em 1995 para integrar as prefeituras municipais do Brasil, da 

Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile e da Bolívia. Portanto, os países que 

fazem parte do Mercosul. A Rede de Mercocidades tem por objetivo fortalecer as 

administrações no plano político, econômico e social. Igualmente, busca soluções 

concretas para problemas comuns entre as cidades. 

Como forma de efetivar estas ações, alguns entes subestatais passaram a 

celebrar acordos, convênios, etc. com entidades estrangeiras. A estas ações de 

integração, tem-se denominado paradiplomacia.  

A Constituição Federal de 1988 não institucionalizou a paradiplomacia 

no ordenamento jurídico pátrio. Pelo contrário, toda a competência internacional é 

atribuída à União.  

Este entendimento vem expresso nos seguintes artigos da Constituição: 

 

Art.21. Compete à União: 

I – manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais; 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 

 

Além dos dispositivos constitucionais mencionados, que limitam a 

competência à União, temos o sistema federalista brasileiro, que impõe a centralização 



 

das ações do governo federal. Somente a União detém a chamada personalidade jurídica 

de Direito Internacional, ou seja, é a única dotada de competência normativa para 

celebrar acordos e tratados, através de seu Ministério de Relações Exteriores.  

Vale lembrar, igualmente, a existência de vedações legais no nosso 

ordenamento91 e a observância dos princípios que regem a Administração, notadamente, 

o princípio da legalidade estrita. 

Assim, tomando-se por base a estrutura federal atual e o questionamento, 

entendemos que é necessária uma reforma constitucional, que autorize a esfera 

municipal a fazer diplomacia, incrementando, assim, a integração entre os países do 

Mercosul.  

Uma das iniciativas para legalizar a paradiplomacia, surgiu com o 

Projeto de Emenda Constitucional n° 475/2005, que pretendia acrescentar um parágrafo 

ao existente no artigo 23 do texto constitucional. Desta forma, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, poderiam promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes 

subnacionais estrangeiros.  

Infelizmente, a proposta de emenda foi rejeitada e o fenômeno da 

paradiplomacia continua sendo conduzido por alguns Estados e Municípios, à margem 

de uma estrita legalidade. 

No que se refere ao segundo questionamento: no âmbito da Rede 

Mercocidades, a associação de cidades e o comprometimento por parte de prefeitos e 

autoridades correlatas incidiria, em tese, em ato de improbidade administrativa, face a 

ausência absoluta de previsão legal? A questão, igualmente, merece algumas 

explanações. 

 

Pode caracterizar ato de improbidade a prática de ações ou omissões que 

atentam contra os princípios da Administração Pública, por parte dos agentes públicos? 

Consoante exposto no primeiro questionamento, a ausência legislativa autorizando os 

entes subnacionais a praticarem atos de política externa, desobedece ao principio da 

legalidade, incidindo na infração descrita no caput do art. 11, da Lei 8.429/92.Este 

entendimento pode levar à conclusão de que, em princípio, o Prefeito de determinado 

Município acaso celebrasse convênio com determinado ente internacional, incidiria na 

prática de ato de improbidade.  

                                                 
91 Há restrições legais quanto às operações de créditos, expostas na LC 101/200. 



 

 

Porém, esta conclusão nos parece precipitada, porque outros aspectos 

merecem ser considerados.Senão vejamos: A noção de soberania concentrada no poder 

central está se relativizando, como mostram as iniciativas de Estados e Municípios de ir 

ao exterior para trazer investimentos em benefício próprio, sem intermédio das 

instituições diplomáticas oficiais. Trata-se de tendência mundial, observada, 

principalmente, nos países europeus, os quais passaram a unir-se em blocos. No Brasil, 

recentemente, o Governo Federal celebrou o Protocolo de Cooperação Regional e 

Fronteiriça. Trata-se de acordo de cooperação científica e tecnológica entre o Governo 

da Argentina e o Estado do Rio Grande do Sul. Este acordo pode ser interpretado como 

a constatação de mudanças no modelo centralizador de política externa. 

     

É oportuno mencionar, que a Constituição Federal tem como objetivo 

propiciar a integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina92. Este 

dispositivo pode servir de fundamento para que os Municípios e demais entes, busquem 

a integração através das ações paradiplomáticas.  

 

Por estas razões acima expostas, concluímos que o comprometimento por 

parte de prefeitos e autoridades não incide em ato de improbidade administrativa, em 

que pese a ausência de previsão legal.  

 

Dra. Gabriela Farias Gotardi  - Procuradora Municipal da Prefeitura 

de Praia Grande – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
92 Constituição da Republica Federativa do Brasil, art, 4°, parágrafo único. 



 

Entrevista 04: Renata C. Boulos 
Em, 12 de Setembro de 2007. 
 
Diretora de Relações Internacionais 
Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional 

Prefeitura Municipal de Santo André 
 
 

Prezada Sra. Renata Boulos: 

De acordo com o Pacto Federativo, a Constituição Federal Brasileira não prevê a 

possibilidade da participação de Municípios em Relações Internacionais. Destarte, 

a Cooperação Descentralizada com formação de Redes de Cidades por Governos 

Locais é uma realidade a se enfrentar, principalmente após o reconhecimento da 

Rede Mundial Cidades e Governos Locais Unidos, pela ONU, com parceria ao 

programa UN - HABITAT. No seu entendimento, você considera importante 

consolidar a segurança jurídica às redes de cidades internacionais que possuem 

municípios brasileiros como associados? 

 

As redes de cidades ainda são uma realidade nova: elas vêm se aperfeiçoando com os 

erros e acertos do dia a dia. Hoje, por um lado, as redes são importantes atores no 

cenário internacional, capazes de formular e intercambiar boas práticas de gestão 

municipal e também conquistarem mais espaço para a cidadania no Mercosul e no 

mundo, reunindo esforços técnicos e políticos em torno do ideal a integração e 

internacionalização. Por outro lado, porém, suas estruturas ainda são muito frágeis. Não 

existe uma alternativa ideal que garanta uma personalidade e segurança jurídica para 

essas Redes, limitando, assim, sua atuação. Algumas acabam optando pelo status de 

ONG, mas outras, como a Rede Mercocidades que coordena hoje o Comitê de 

Municípios no Mercosul, não tem personalidade jurídica. Dessa forma, eu considero a 

consolidação da segurança jurídica dessas redes uma ação importantíssima e prioritária 

para aumentar o escopo de atuação de tais redes. 

 

Caso positivo, qual a forma de garantí-la no âmbito interno (ordenamento jurídico 

brasileiro) e internacional (cf. ordenamento jurídico do Mercosul , para o caso da 

Rede Mercocidades). 

 

 



 

A Rede Mercocidades vem realizando um trabalho de pesquisa para tentar consolidar-se 

juridicamente e essa é uma questão difícil. Nem nós sabemos. Não consigo ver, no 

ordenamento jurídico atual do Brasil e do Mercosul, onde exatamente Mercocidades se 

encaixaria. Acho que não é um desafio apenas para o Brasil, mas para o Mercosul. 

Acredito que uma figura jurídica deveria ser criada para casos como o de Mercocidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  

ESTATUTO E REGULAMENTO INTERNO 

DA REDE MERCOCIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTATUTO DAS MERCOCIDADES   

PREÂMBULO  

Os Chefes de Governo Municipais e representantes reunidos na II Reunião de Prefeitos do 
Mercosul, realizada na cidade de Porto Alegre - Brasil, nos dias 05 e 06 de Setembro de 1996.  

CONSIDERANDO os fins consagrados na ata de fundação da Mercocidades, quando da 
Reunião ocorrida na cidade de Assunção - Paraguai em 10 e 11 de Novembro de 1995. 

CONSIDERANDO que as cidades constituem espaços de interação humana de importância 
crescente e suas organizações administrativas representam entidades ativas de participação 
política que não podem estar alijadas à globalização das relações internacionais. 

CONSIDERANDO que a participação municipal ocupa um papel essencial nos processos de 
integração regional, uma vez que vários de seus objetivos coincidem plenamente com os do 
Mercosul, resolvem aprovar o seguinte:  

 
ESTATUTO SOCIAL   

 
Capítulo I   

Da Denominação  

Art. 1 o - Sob a denominação de MERCOCIDADES reconhece-se uma entidade sem fins 
lucrativos regida pelo presente Estatuto Social e demais Resoluções emanadas dos seus 
órgãos.  

 
Dos Fins 

Art. 2 o - A Mercocidades é constituída para o cumprimento dos seguintes fins e objetivos:  

I. Favorecer a participação das cidades na estrutura do MERCOSUL 
II. Impulsionar a criação de redes de cidades através de unidades técnicas operativas que 

desenvolvam diversas ações, programas e projetos de interesse comum intermunicipal, 
adequados ao processo de integração. 

III. Criar mecanismos de comunicação em redes, entre as cidades, a fim de facilitar o 
intercâmbio de experiências e informações, bem como ao acesso dos cidadãos aos 
centros municipais de investigação, desenvolvimento tecnológico e cultural. 

IV. Estabelecer e impulsionar convênios e serviços recíprocos entre as diversas prefeituras 
e as redes que virem a se formar. 

V. Potencializar os recursos humanos e as experiências administrativas para gestões 
locais. 

VI. Coordenar a planificação e promoção de ações vinculadas ao crescimento e progresso 
urbano das cidades. 

VII. Coordenar projetos e desenvolver programas integrados, com o objetivo de facilitar a 
realização de serviços, e qualificar a infra-estrutura urbana. 

VIII. Propugnar a cooperação intermunicipal no campo das ciências e tecnologia. 
IX. Desenvolver e potencializar atividades comuns e integradas vinculadas à cultura, 

recreação, esporte e turismo. 
X. Através de unidades técnicas de representação integrada efetuar o inventário do 

patrimônio cultural e histórico das cidades do Mercosul, propondo medidas comuns que 
garantem sua preservação e difusão. 

XI. Desenvolver e planejar o turismo regional. 



 

XII. Realizar estudos e colaborar na elaboração de planos e estratégias na área urbana e 
ambiental, com o objetivo de harmonizar e coordenar as ações nesta área. 

XIII. Colaborar na planificação das políticas e planos de desenvolvimento da cidade, 
levando em conta a necessidade de melhorar a qualidade de vida. 

XIV. Impulsionar a adoção de políticas adequadas frente ao crescimento populacional e 
prevenir a violência nas cidades. 

XV. Impulsionar a adoção de políticas que adeqüem os projetos locais ao novo espaço 
regional. 

XVI. Impulsionar a criação de unidades técnicas intermunicipais, com representação 
integrada, para a planificação e o desenvolvimento de projetos comuns e regionais. 

XVII. Propugnar e conscientizar sobre a participação cidadã, que conduz ao exercício ativo 
dos direitos no âmbito político, econômico, social e cultural. 

XVIII. Identificar as causas de acentuação das desigualdades sociais, a fim de propor e 
apoiar soluções passíveis de serem executadas pelos governos locais. 

XIX. Difundir uma cultura democrática e democratizadora a nível regional e nacional, 
estabelecendo uma relação mais estreita de cooperação para, através das prefeituras, 
definir políticas sociais adequadas. 

XX. Estudar e impulsionar, através das diversas prefeituras, a implantação de políticas 
coordenadas que tornem os serviços públicos acessíveis às parcelas mais pobres das 
cidades, integrando-as ao desenvolvimento social e cidadão. 

Parágrafo único: A entidade poderá, igualmente, realizar toda e qualquer ação ou gestão 
destinada aos fins e objetivos propostos, sendo os anteriormente enunciados não limitativos do 
objeto geral da MERCOCIDADES. 

Da Sede 

Art. 3 o - A Sede da MERCOCIDADES será a cidade que estiver exercendo a Secretaria 
Executiva da Rede.  

Da Duração 

Art. 4 o - O período de duração da entidade é por tempo indeterminado. 

Do Patrimônio 

Art. 5 o - O patrimônio da entidade estará constituído pelos aportes de capital promovido pelas 
Prefeituras associadas, da renda proveniente de suas atividades e por outras contribuições 
realizadas por entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, interessadas no 
desenvolvimento da entidade. 

Parágrafo Primeiro: Para a contribuição de cada cidade-membro na composição do patrimônio 
da Rede serão observadas as disposições legais a que estão sujeitas as Municipalidades. 

Parágrafo Segundo: A contribuição anual de cada cidade socia da rede será proporcional ao 
seu tamanho, sendo reconhecidas pelo menos tres categorias de acordo com a cantidade de 
habitantes: 

1. Cidades de menos de 250.000 habitantes 
2. Cidades de 250.000 habitantes a 499.999 habitantes 
3. Cidades de 500.000 a mais habitantes 

Capítulo II   

Dos Sócios 



 

Art. 6 º - Podem associar-se a Mercocidades todas as cidades dos países do Mercosul e países 
asociados que manifestem a sua vontade de fazerlo e cujos governos tenham sido eleitos 
democraticamente. 

Cláusula Democrática: Os Chefes de Governo Municipais ou seus representantes, se 
comprometem a estabelecer que a plena vigência das instituições democráticas é um suposto 
indispensável para a participação no desenvolvimento de MERCOCIDADES, prevendo-se que, 
para o caso de ruptura da ordem institucional se realizem consultas entre os Governos das 
cidades membros e a afetada, tendentes a lograr soluções que restabeleçam a situação de 
direito. No caso de que as consultas sejam infrutuosas, as partes considerarão a aplicação de 
medidas pertinentes.  

Parágrafo Primeiro: No caso das cidades com menos de 500 mil habitantes, por decisão da 
Assembléia Geral, poderão ser aceitadas em qualidade de sócias postulantes.  

Parágrafo Segundo: Neste caso, a condição de sócia postulante se estenderá por um período 
mínimo de um ano a partir da decisão da Assembléia Geral, finalizando o mesmo, o Conselho 
apresentará à Assembléia Geral sua opinião sobre a efetivação da sócia postulante como sócia 
plena.  

Parágrafo Terceiro: As sócias postulantes terão o direito de participar das reuniões das 
instâncias da Rede, colaborar nas unidades temáticas e receber os materiais informativos da 
Rede sem o direito a voto ou a cargo de coordenação.  

Parágrafo Cuarto: Todas as cidades integrantes da Rede contribuirão com uma cota anual para 
seu funcionamento  

Parágrafo Quinto: As cidades da Rede que não estejam em dia com suas cotas não poderão 
exercer as funções diretivas das mesmas  

Art. 7 º - O requerimento de solicitação para associar-se a Rede deve ser apresentado, por 
escrito, ao Conselho da MERCOCIDADES, através da Secretaria Executiva, e será obtida a 
qualidade de associado com a aprovação da Assembléia Geral.  

Art. 8 º - O requerimento escrito deverá possuir um perfil da associada e vir acompanhado de 
documentação e informações que descrevam as características da cidade.  

Art. 9 º - A qualidade de associada da MERCOCIDADES pode terminar por decisão da 
Assembléia Geral, quando a associada não cumpra com suas obrigações estatuárias.  

Art. 10 º - O sócios da Rede terão os seguintes direitos:  

I - Compor a Assembléia Geral dos Sócios;  

II - Votar e ser votado; 

III - Participar das instâncias estatuárias da Rede, bem como de outras que porventura venham 
a ser criadas. 

Art. 11 º - São deveres dos sócios da Rede.  

I - Cumprir e fazer cumprir as presentes disposições estatuárias;  

II - Zelar pela observância dos princípios e objetivos da Rede; 

III - Participar dos eventos da Rede. 



 

Parágrafo único: A inobservância ou o descumprimento dos deveres acima arrolados ensejará 
penalidades a serem definidas no Regime Interno da Rede. 

Art. 12 º - Os Municípios sócios da Rede não responderão, solidária nem subsidiariamente, 
pelas obrigações e compromissos assumidos pela mesma.  

 

Capítulo III  

Das Instâncias da Rede  

Art. 13 º - São instâncias da MERCOCIDADES  

I - Assembléia Geral de Sócios  

II - Conselho de MERCOCIDADES 

III - Comissão Diretiva 

IV - Secretaria Executiva 

V - Unidades Técnicas 

VI – Secretaria Técnica Permanente 

 
 
Seção I - Da Assembléia Geral de Sócios   

 
Art. 14º - A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação e direção da Rede.  

Art. 15 º - A Assembléia Geral será constituída pelo Chefe de Governo das cidades associadas, 
eleitos democraticamente.  

Parágrafo único: Os Chefes de Governo municipais poderão fazer-se representar, por razões 
de força maior, pelo Vice-Chefe de Governo ou por um representante de primeiro nível, 
devidamente designado.  

Art. 16 º - O Chefe de Governo da cidade que estiver ocupando a Secretaria Executiva da Rede 
presidirá as reuniões da Assembléia Geral, devendo ser auxiliado por outro representante de 
sua livre escolha.  

Parágrafo único: Nas hipóteses em que se fizer necessário, o Presidente da Assembléia Geral, 
além de seu voto ordinário, terá voto de qualidade.  

Art. 17 º - São funções privativas da Assembléia Geral de Sócios da Rede:  

I - Aprovar os presentes Estatutos, bem como eventuais propostas de alterações;  

II - Eleger os componentes do Conselho, da Secretaria Executiva e das Unidades Temáticas da 
Rede; 

III - Definir a política geral e as estratégias de atuação da Rede, em consonância com os fins 
consagrados no presente Estatuto; 



 

IV - Aprovar o Regimento Interno da Rede; 

V - Apreciar os pedidos de ingresso e exclusão de sócio da Rede; 

VI - Apreciar os recursos de decisões de outros órgãos da Rede; 

VII - Decidir acerca da dissolução da Rede, segundo os procedimentos estabelecidos no 
presente Estatuto Social; 

VIII - Apreciar a prestação de contas do Conselho, da Secretaria Executiva e das Unidades 
Temáticas; 

IX - Resolver os casos omissos neste Estatuto. 

Art. 18 º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, 
de um em um ano, ou extraordinariamente, por convocação de mais de 50% (cinqüenta por 
cento) dos sócios da Rede.  

Parágrafo único: As reuniões ordinárias da Assembléia Geral da MERCOCIDADES, composta 
pelos Chefes de Governo das cidades sócias da Rede, dar-se-ão durante o mês de setembro, 
momento no qual deverão ser eleitos os Membros do Conselho, o titular da Secretaria 
Executiva, e os titulares das Unidades Temáticas da Rede. Nesta mesma reunião deverá ser 
apresentado, pelo Conselho da Mercocidades, um Relatório do funcionamento da Rede e das 
atividades por ela promovidas.  

Art. 19 º - As reuniões da Assembléia Geral de Sócios instalar-se-ão com qualquer número de 
presentes e todas suas deliberações dar-se-ão pelo voto da maioria simples dos presentes.  

 
Seção II - Do Conselho da Mercocidades 

 
Art. 20º - O Conselho da Mercocidades é o órgão superior de administração da 
MERCOCIDADES.  

Art. 21 º - O Conselho estará composto por duas cidades de cada país membro do Mercosul, 
por uma cidade de cada país associado e pela Comissão Diretiva.  

- As cidades membros do Conselho em razão da cota que corresponde a cada país, terão 
membros suplentes na mesma proporção assinada no inciso anterior" 

Parágrafo Primeiro: Os Países que possuírem apenas uma cidade na Rede terão 
representação singular no Conselho.  

Parágrafo Segundo: A Secretaria Executiva será naturalmente um dos representantes de seu 
país no Conselho.  

Parágrafo Terceiro: Nas reuniões do Conselho de Mercocidades somente terão direito a voto 
as cidades que sejam representadas por seu prefeito ou intendente, ou por quem os represente 
corretamente designado .  

Art. 22 º - Compete ao Conselho da MERCOCIDADES:  

I - Elaborar e apresentar nas Assembléias Gerais de Sócios os relatórios de funcionamento e 
atividades da Rede durante seu mandato;  



 

II - Manifestar-se, em nome da Rede, sobre os assuntos de interesse da mesma, em especial 
aqueles referentes aos processos de integração regional; 

III - Definir e promover eventos que projetem a Rede, bem como promovam seus objetivos; 

IV - Sugerir ações às Unidades Temáticas da Rede, bem como acompanhar as atividades por 
estas promovidas; 

V - Manter as cidades associadas à Rede informadas das iniciativas e atividades promovidas 
pela mesma. 

Parágrafo único: As deliberações do Conselho dar-se-ão sempre por consenso dos seus 
membros.  

Art. 23 º - O Conselho da Rede reunir-se-á, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses, por 
convocação do Secretário Executivo, ou extraordinariamente, sempre que assim se fizer 
necessário, por convocação do mesmo ou mais de cinqüenta por cento de seus membros. 

 

Seção III - Da Comissão Diretiva   

 
Art. 24º - A Comissão Diretiva é um organismo de apoio da Secretaria Executiva da 
Mercocidades nos trabalhos de coordenação da Rede. 

 
Art. 25 º - A Comissão Diretiva estará confirmada pela cidade que estiver exercendo a 
Secretaria Executiva, pela cidade que exerceu a Secretaria Executiva na gestão imediatamente 
anterior e pela cidade que exercerá a Secretaria Executiva na gestão imediatamente posterior.  

  

Seção IV - Da Secretaria Executiva  

 
Art. 26º - A Secretaria Executiva será a instância responsável por coordenar os trabalhos do 
Conselho da Rede, bem como manter arquivados e difundir os documentos.  

Parágrafo Primeiro: Os recursos para o funcionamento da Secretaria Executiva correrão por 
conta da cidade que esteija exercendo dita função, que deverá subvencionar os gastos 
correntes. Datalhamos a continuação a composição dos mismos:  

1. Local da sede 
2. remuneração do pessoal 
3. Serviços de agua, luz, telefone, internet, correo 
4. Equipes, móveis, útiles de oficina 

Parágrafo Segundo: Os otros gastos de funcionamento da Rede serão cubertos pelos recursos 
provenientes do patrimonio da rede estiplado no art.5 – cap. I, do presente Estatuto  

Art. 27 º - São atribuições da Secretaria Executiva da Rede:  

I - Representar oficialmente a MERCOCIDADES, bem como designar representante para tanto;  



 

II - Convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral de Sócios e do Conselho, cabendo-
lhe, quando necessário, além de seu voto ordinário, voto de qualidade. 

Parágrafo único: O mandato da Secretaria Executiva será de 1 (um) ano, devendo coincidir 
com a realização das reuniões ordinárias da Assembléia Geral de Sócios.  

 

Seção V - Das Unidades Técnicas 

 
Art. 28º - As Unidades Técnicas constituem instâncias responsáveis pelo desenvolvimento de 
temas específicos da Mercocidades, com sede em uma das cidades componente da Unidade 
Temática.  

Art. 29 º - Compete às Unidades Técnicas:  

I - Formular e propor, dentro de sua área temática, políticas comuns a serem sugeridas no 
âmbito do Mercosul;  

II - Promover pesquisa e divulgação de experiências desenvolvidas, nas mais diversas cidades 
do mundo; 

III - Promover eventos de discussão acerca do tema de sua responsabilidade, buscando retirar 
propostas a serem defendidas e difundidas pela Rede; 

IV - Preparar um Banco de Dados com informações acerca do tema coordenado. 

Art. 30 º - As Unidades Técnicas deverão remeter ao Conselho da Rede relatório quadrimestral 
de suas atividades, bem como propostas a serem viabilizadas no quadrimestre próximo.  

 

Seção V – Da Secretaria Técnica Permanente   

 
Art. 31º - A Secretaria Técnica Permanente é um orgão asesor da Secretaria Executiva.  

Art. 32 º - Compete à Secretaria Técnica Permanente:  

I – Levar a memoria institucional de rede  

II – apoiar e auxiliar o trabalho técnico e administrativo da Secretaria Executiva 

III - apoiar e auxiliar o trabalho do organismo do MERCOSUL destinado a participação das 
cidades 

IV – Realizar o seguimento do proceso de integração, procurando determinar os debates e 
decisões de interés para as cidades. 

 
 

 



 

Capítulo IV  

Dos Documentos  

Art. 33 º - Os documentos em espanhol e português serão considerados igualmente oficiais e 
autênticos.  

 

Capítulo V   

Das Disposições Gerais  

Art. 34 º - Aplicam-se aos casos omissos no presente Estatuto as Resoluções determinadas 
pelos competentes órgãos da Rede. 

 
Capítulo VI  

Das Disposições Transitórias  

I. A composição do Conselho da MERCOCIDADES, definida no Art. 21 do presente 
Estatuto Social, terá vigência temporária, até a realização da próxima Assembléia 
Geral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTO INTERNO DAS MERCOCIDADES  

Esta normativa regulamenta o funcionamento da Rede de mercocidades e se baseia no 
Estatuto Social da Rede aprovado na II Reunião Cumbre na cidade de Porto Alegre em 
setembro de 1996 e suas modificações posteriores. 

Art. 1. – O patrimônio da cidade estará constituido pelos aportes de capital promovidos pelas 
municipalidades associadas, a renda proveniente das suas atividades e por outras 
contribuições realizadas por instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
interessadas no desenvolvimento de Mercocidades.  

Parágrafo único: Para a contribuição de cada cidade membro na composição do patrimônio da 
Rede serão observadas as disposições legais a que estão sujeitas as municipalidades e o 
seguinte procedimento: 

Art. 2. – Se fixa uma contribuição (cota) anual de US$ 1000,00 (mil dólares americanos) para 
cada membro pleno e uma de US$ 500,00 (quinhentos ) para cada membro postulante, que 
será enviada antes do dia 31 de março de cada ano à Secretaria Executiva, pelos meios legais 
existentes (remessa bancária, cheque certificado, efetivo etc): ademais a cidade contribuinte 
deve enviar o comprovante à Secretaria Executiva como forma de documentar o pagamento. O 
não recebimento do comprovante será considerado como que o pagamento não fora efetuado. 

Art. 3. – Como exceção cada membro poderá por uma única vez não efetuar a contribuição 
anual, devendo obter a autorização da Secretaria Executiva.  

 
Sanções : 

Art. 4. – Aquelas cidades que não cumpriram com seus deveres, com o pagamento de sua 
contribuição anual e com as disposições de acordo ao estipulado no presente regulamento e 
nos Estatutos Sociais da Rede, serão passíveis das seguintes sanções: 

a.- Observação por escrito da Secretaria Executiva solicitando regularizar a situação pela que 
está omissa. 

b.- perda do direito ao voto na Assembléia Geral da Reunião Cumbre da Rede. 

c.- perda do direito a ser coordenadora da Unidade Temática, integrar o Conselho e a 
Comissão Diretiva, até que não regularize sua situação. 

d.- será considerado como um sócio que não cumpre com as obligações estatutárias e ficará 
sujeito ao que resolva a Assembléia Geral atendendo as recomendações do Conselho segundo 
o disposto no Estatuto não sendo requisito indispensável para que a Assembléia resolva como 
proceder. 

Considerando-se como uma escala ascendente as descritas nas letras a, b, c e d dependendo 
da gravidade da situação. 

 
Aplicações especiais :  

Art. 5 .-  

1.- A omissão no pagamento da contribuição anual gerará a aplicação da sanção a e b. 

2.- A omissão no pagamento da contribuição anual por dois anos consecutivamente ou três 
anos alternados gerará a aplicação da sanções a, b, e c. 



 

3.- A omissão no pagamento da contribuição anual por três anos consecutivamente gerará a 
aplicação da sanções a, b, c e d. 

Art. 6. - As sanções descritas anteriormente serão aplicadas de acordo ao seguinte 
procedimento: 

As sanções a e b serão aplicadas, registradas e supervisadas pela Secretaria Executiva. 

As sanções c e d serão aprovadas pela Assembléia Geral na Reunião Cumbre da Rede, 
supervisionadas, registradas e controladas pela Secretaria Executiva da Rede com o auxílio da 
Comissão Diretiva. 

Art. 7.  - Qualquer outra irregularidade não contemplada conforme o estabelecido no Estatuto 
Social e no regulamento Interno será decidida pela Assembléia Geral de Sócios. 

 
Administração dos recursos da Rede :  

Art. 8.  – A Secretaria Executiva será a encarregada da admnistração dos recursos da Rede e 
de observar os gastos que se realizem atendendo aos critérios de austeridade, transparencia e 
em concordancia com os fins funcionais de Mercocidades. 

Art. 9.  – A Secretaria Executiva será a encarregada de fixar as porcentagens dos recursos que 
se destinará por rubrica com consulta à comissão Diretiva e ao Conselho. 

 
Destino dos Recursos : 

Art. 10.  – Os recursos provenientes dos aportes das cidades serão destinados a custear a 
edição da Revista Diálogo (publicação oficial da Secretaria Executiva) de difusão das 
atividades da Rede, o premio de Ciência e Tecnologia, atividades de difusão da rede, 
publicações dos trabalhos das Unidades temáticas, e toda àquela atividade que some esforços 
para o melhor desempenho da Rede e que contribua a lograr os fins estabelecidos nos 
estatutos sociais. 

Art. 11. – A Secretaria Executiva pode autorizar a outras instâncias da Rede a usar recursos da 
Rede bem como efetuar transferência de recursos às mesmas, sendo em última instância , a 
responsável dos mesmos. 

Prestação de Contas : 

Art. 12. – A Secretaria Executiva será a responsável de realizar as prestações de contas de 
sua atuação durante seu mandato, a que será apresentada a consideração da assembléia 
Geral na Reunião Cumbre com a Documentação correspondente respaldando os gastos 
prestados em dita oportunidade. Aprovado na reunião do Conselho (Valparaiso 24/11/2000) 

"O Conselho estará composto por duas cidades de cada país membro do Mercosul, por uma 
cidade de cada país associado e pela Comissão Diretiva" 

"As cidades membros do Conselho em razão da cota que corresponde a cada país, terão 
membros suplentes na mesma proporção assinada no inciso anterior" 

"Nas reuniões do Conselho de Mercocidades somente terão direito a voto as cidades que 
sejam representadas por seu prefeito ou intendente, ou por quem o substitua conforme seu 
ordenamento jurídico" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 475/05 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI ÇA  

E DE CIDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 475, DE 2005 
(Do Deputado Federal André Costa e outros) 

 
 
 
 
 
 

Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Constituição 
Federal para permitir que Estados, Distrito Federal 
e Municípios possam promover atos e celebrar 
acordos ou convênios com entes subnacionais 
estrangeiros. 

 
 
 

 
 
 
Art.1º O art. 23 da Constituição Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
“segundo”: 
 
 
“Art.23................................................................................................................... 
 
§1º ......................................................................................................................... 
 
§2º Os Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito de suas respectivas 
competências, poderão promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes de 
subnacionais estrangeiros, mediante prévia autorização da União, observado o artigo 
49, e na forma da lei.  
 
 
 
 
Deputado (a)_____________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
Partido:________________UF:____________________Gabinete:__________ 
 
*7AC556ED39* 
7AC556ED39 

 

 

 



 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N o 475, DE 2005 

 

 
 
 
 
 
Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Constituição Federal para 
permitir que Estados, Distrito Federal e Municípios possam 
promover atos e celebrar acordos ou convênios com entes 
subnacionais estrangeiros. 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Deputado ANDRÉ COSTA e outros 

Relator: Deputado NEY LOPES 

 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

A proposta ora encaminhada visa a acrescentar um parágrafo ao existente 

no artigo 23 do texto constitucional. Pela redação, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no âmbito das respectivas competências, poderiam promover atos e 

celebrar acordos ou convênios com entes subnacionais estrangeiros, mediante prévia 

autorização da União, observando-se o previsto no artigo 49 e na forma da lei. 

Apresentada por número suficiente de signatários, vem a esta Comissão 

para que se manifeste quanto à admissibilidade.  

 

 

 



 

II - VOTO DO RELATOR 

 

1. Não há óbices preliminares à emenda ao texto constitucional, atendido 

o disposto no § 1º do artigo 60 da Constituição da República. 

2. Para discorrer sobre o conteúdo da proposta, entendo correto abordar 

seus três pontos-chave: 

a) que atos internacionais os Estados, Distrito Federal e 

Municípios poderiam celebrar; 

b) com quem poderiam celebrar tais atos; 

c) quais as condições formais. 

 

A sugestão da emenda ao texto constitucional ora examinada parte do 

pressuposto que os entes públicos acima citados não podem, hoje, celebrar atos com 

pessoas jurídicas estrangeiras – e não podem exatamente porque faltaria a devida 

menção no texto constitucional. 

 

Discordo. 

 

Nada há no texto constitucional que impeça Estados, Distrito Federal e 

Municípios de celebrar atos internacionais (com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, contratos, acordos ou convênios, etc...). A liberdade de celebrar atos é 

decorrente da autonomia declarada no artigo 18 da Constituição da República e 

explicitada em outros artigos, como o 30. Sua liberdade é ampla e submissível a apenas 

dois limites: 

 

a) em casos onde o legislador constituinte deliberou restringi-la 

(vide artigo 52, inciso V); 

b) o próprio conjunto de competências atribuídas aos entes 

estatais pela Constituição da República. 

 

Assim, parcela componente da autonomia estatal não pode ser diminuída 

ou extinta, sob pena de avançar sobre a própria natureza jurídica dos entes estatais. De 



 

resto, certamente não caberia aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios 

celebrar, por exemplo, atos internacionais cujo tema seja nacionalidade ou moeda. 

 

Vemos, portanto, que a esses entes estatais é possível celebrar atos 

internacionais, sim, mas, naturalmente, dentro da esfera da respectiva competência. 

 

3 É possível celebrar tais atos com quaisquer pessoas estrangeiras, sejam 

elas dotadas ou não de personalidade jurídica de direito internacional. Estado, Distrito 

Federal e Municípios podem celebrar quaisquer atos com cidadãos, organizações 

oficiais ou não-governamentais ou quaisquer entes de natureza estatal (o País, a 

Província, o Departamento, o Condado, etc). 

 

Para a prática de tais atos, os entes estatais não precisam de 

“autorização” da União, como sugerido na proposta. Autorizar, neste caso, é exercer 

poder sobre a vontade de outrem, e a Constituição da República não abriga muitos casos 

do exercício desse poder (um deles é a autorização do Senado para operações externas 

financeiras, já indicada). 

 

Assim, a sugestão de “autorização” viola a autonomia reconhecida aos 

entes estatais. Igualmente dispensáveis e criticáveis são a remissão ao artigo 49 (de resto 

imprecisa) e a previsão de lei para dispor sobre o tema. 

 

Nada no artigo 49 parece encaixar-se na discussão ora exposta (salvo, 

como mero elemento de comparação, o já citado inciso V). Estariam os Autores 

desejando submeter a “autorização” ao crivo do Congresso Nacional e sob a forma de 

“lei”? 

Seria, em minha opinião, apenas mais um detalhe equivocado de um 

mecanismo, ora sugerido, manifestamente contrário ao previsto no texto constitucional. 

 

4 Pelo exposto, opino pela inadmissibilidade da PEC nº 475, de 2005, 

por promover a subversão da ordem federativa ao restringir a autonomia estatal prevista 

no artigo 18 da Constituição da República.  Sala da Comissão,  2006. 

 

Deputado NEY LOPES, Relator, 2006_429_Ney Lopes_113. 
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