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Andreas J. Krell

O autor analisa a tendência atual da formulação de Políticas Nacionais mediante leis federais, as
quais necessitam de uma regulamentação por parte do Poder Executivo para se tornar
administrativamente viáveis para a maioria dos Municípios e Estados-membros. Nesse quadro, o Governo
Federal assume, cada vez mais, o papel de coordenador e fiscal das políticas sociais, as quais, contudo,
devem ser implementadas de forma descentralizada, através de mecanismos da gestão compartilhada,
como os consórcios públicos e os convênios de cooperação. A partir das importantes inovações da
Reforma Administrativa na Alemanha, em 2006, são abordados pontos polêmicos como a delimitação
e o alcance das �normas gerais� editadas pela União, a distinção entre leis federais e �nacionais�, o
alcance da reserva legal formal e a confusão entre o dever de observância e da ativa execução de
normas superiores pelos entes locais. Por fim, são apresentadas formas institucionais inovadoras para
aproximar o Estado brasileiro ao postulado constitucional de um efetivo federalismo cooperativo.
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