
udo notável sobre a repartição e a concor
à vista do critério da cumulati idade. Com 
e as principais teorias sobre normas gerais, 
,écie normativa prec ipuamente destinada a 
normas nas matérias em que a Lei Funda

ativo." Trata-se, sem favor algum, de contri
oravante, por quem quei ra pesquisar seria-

perspicácia, temas de imensa repercussão 
o do art. 24 da CF, na hipótese de, havendo 
rminada matéria, no exercício de compe
da lei estadual introdutora de padrão mais 

iamente às no rmas gerais previdenciárias, 
onhecedor, demonstrando estar, ao mesmo 
.dade econômica do sistema e com o dever 
Istentabilidade ética e social). Realça que os 
ais deveriam, nessa matéria, ser as autorida
ão dos textos legislativos. Arrola, com pre
tratamento em lei complementar, tais como 
ntribuição pelos regimes previdenciários e 
erentes regimes. Com extrema pertinência, 
e, não ser plausível a criação de normas ge
,veita para deixar claro, no exame detido da 
adota pré-compreensão que pareça conferir 
I proteção previdenciária. 

le realizar sugestões ao legislador às voltas 
s gerais relativas ao Direito Previdenciário, 
,s critérios da garantia do núcleo protetivo 

ro de que a presente obra haverá de se tornar 
'Ucial sobre as normas gerais e o federalismo 
tor atento me dará razão. 

de Milão. 
os Estudos de Direito [)úblico. 
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Intl 

A tese de doutoramento que 
vediço das normas gerais previst< 
Considerando a intenção de exam 
a partilha de competência em mal 
cos integrantes do Estado Compost 
todo o território nacional, mas serr 
adaptarem a legislação às suas pecI 
çar a abordagem pelo exame da estl 
múltiplos centros de poder. 

No Brasil, o federalismo deite 
sicamente, no modelo estadunidens 
não criar um ente tão poderoso a p' 
-, mas cuja realidade social, econôrr 
então, incorporou-se, definitivamer 
nosso país. Consagrado como cláu 
alcance, a dimensão e o significado 
fiam os operadores do direito. 

O arranjo federativo, maleáv, 
desejado, deve buscar compatibiliza 
- uma vez que a autonomia não se 4 

mitindo uma adequada administraç 
mente emergem em uma sociedade 

A distribuição territorial do I 
a serem resolvidos por um Estado . 
zação comporta verdadeira descent 
política aos entes integrantes do sis 
federados, a Constituição reserva ur 
teúdo político do pacto nela plasma 

I o titulo origina l da tese, defendida em 19 de ab 
constitucional das normas gerais de direito prcvid, 
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