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LETRA E FONEMA

A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono (“som, voz”) e log, logia (“estudo”, “conhecimento”). Significa
literalmente “estudo dos sons” ou “estudo dos sons da voz”. Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua quanto à sua função no sistema de comunicação linguística, quanto à sua organização e classificação. Cuida, também,
de aspectos relacionados à divisão silábica, à ortografia, à acentuação, bem como da forma correta de pronunciar certas
palavras. Lembrando que, cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar estes sons no ato da fala. Particularidades na
pronúncia de cada falante são estudadas pela Fonética.
Na língua falada, as palavras se constituem de fonemas; na língua escrita, as palavras são reproduzidas por meio de
símbolos gráficos, chamados de letras ou grafemas. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Observe, nos exemplos a seguir, os fonemas que marcam a distinção
entre os pares de palavras:
amor – ator / morro – corro / vento - cento
Cada segmento sonoro se refere a um dado da língua portuguesa que está em sua memória: a imagem acústica que
você - como falante de português - guarda de cada um deles. É essa imagem acústica que constitui o fonema. Este forma
os significantes dos signos linguísticos. Geralmente, aparece representado entre barras: /m/, /b/, /a/, /v/, etc.
Fonema e Letra
- O fonema não deve ser confundido com a letra. Esta é a representação gráfica do fonema. Na palavra sapo, por
exemplo, a letra “s” representa o fonema /s/ (lê-se sê); já na palavra brasa, a letra “s” representa o fonema /z/ (lê-se zê).
- Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema /z/, que
pode ser representado pelas letras z, s, x: zebra, casamento, exílio.
- Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra “x”, por exemplo, pode representar:
- o fonema /sê/: texto
- o fonema /zê/: exibir
- o fonema /che/: enxame
- o grupo de sons /ks/: táxi
- O número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas.
Tóxico = fonemas: /t/ó/k/s/i/c/o/
letras:
t ó x i c o
		
1234567
12 3 45 6
Galho = fonemas:
		

/g/a/lh/o/
1 2 3 4		

letras:

ga lho
12345

- As letras “m” e “n”, em determinadas palavras, não representam fonemas. Observe os exemplos: compra, conta. Nestas
palavras, “m” e “n” indicam a nasalização das vogais que as antecedem: /õ/. Veja ainda: nave: o /n/ é um fonema; dança: o
“n” não é um fonema; o fonema é /ã/, representado na escrita pelas letras “a” e “n”.
- A letra h, ao iniciar uma palavra, não representa fonema.
Hoje = fonemas:
ho / j / e /
letras: h o j e
		
1 2 3
1234
Classificação dos Fonemas
Os fonemas da língua portuguesa são classificados em:
1) Vogais
As vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Em nossa língua,
desempenham o papel de núcleo das sílabas. Isso significa que em toda sílaba há, necessariamente, uma única vogal.
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Na produção de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As vogais podem ser:
- Orais: quando o ar sai apenas pela boca: /a/, /e/, /i/,
/o/, /u/.
- Nasais: quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais.
/ã/: fã, canto, tampa
/ ẽ /: dente, tempero
/ ĩ/: lindo, mim
/õ/: bonde, tombo
/ ũ /: nunca, algum
- Átonas: pronunciadas com menor intensidade: até,
bola.
- Tônicas: pronunciadas com maior intensidade: até,
bola.
Quanto ao timbre, as vogais podem ser:
- Abertas: pé, lata, pó
- Fechadas: mês, luta, amor
- Reduzidas - Aparecem quase sempre no final das palavras: dedo (“dedu”), ave (“avi”), gente (“genti”).
2) Semivogais
Os fonemas /i/ e /u/, algumas vezes, não são vogais.
Aparecem apoiados em uma vogal, formando com ela uma
só emissão de voz (uma sílaba). Neste caso, estes fonemas
são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogais e semivogais está no fato de que estas não desempenham o papel de núcleo silábico.
Observe a palavra papai. Ela é formada de duas sílabas:
pa - pai. Na última sílaba, o fonema vocálico que se destaca
é o “a”. Ele é a vogal. O outro fonema vocálico “i” não é tão
forte quanto ele. É a semivogal. Outros exemplos: saudade,
história, série.
3) Consoantes
Para a produção das consoantes, a corrente de ar expirada pelos pulmões encontra obstáculos ao passar pela cavidade bucal, fazendo com que as consoantes sejam verdadeiros “ruídos”, incapazes de atuar como núcleos silábicos.
Seu nome provém justamente desse fato, pois, em português, sempre consoam (“soam com”) as vogais. Exemplos:
/b/, /t/, /d/, /v/, /l/, /m/, etc.
Encontros Vocálicos
Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e
semivogais, sem consoantes intermediárias. É importante
reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos em
sílabas. Existem três tipos de encontros: o ditongo, o tritongo e o hiato.
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1) Ditongo
É o encontro de uma vogal e uma semivogal (ou viceversa) numa mesma sílaba. Pode ser:
- Crescente: quando a semivogal vem antes da vogal:
sé-rie (i = semivogal, e = vogal)
- Decrescente: quando a vogal vem antes da semivogal: pai (a = vogal, i = semivogal)
- Oral: quando o ar sai apenas pela boca: pai
- Nasal: quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais: mãe
2) Tritongo
É a sequência formada por uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre nesta ordem, numa só sílaba.
Pode ser oral ou nasal: Paraguai - Tritongo oral, quão - Tritongo nasal.
3) Hiato
É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que
pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais
de uma vogal numa mesma sílaba: saída (sa-í-da), poesia
(po-e-si-a).
Encontros Consonantais
O agrupamento de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária, recebe o nome de encontro consonantal.
Existem basicamente dois tipos:
1-) os que resultam do contato consoante + “l” ou “r”
e ocorrem numa mesma sílaba, como em: pe-dra, pla-no,
a-tle-ta, cri-se.
2-) os que resultam do contato de duas consoantes
pertencentes a sílabas diferentes: por-ta, rit-mo, lis-ta.
Há ainda grupos consonantais que surgem no início
dos vocábulos; são, por isso, inseparáveis: pneu, gno-mo,
psi-có-lo-go.
Dígrafos
De maneira geral, cada fonema é representado, na escrita, por apenas uma letra: lixo - Possui quatro fonemas e
quatro letras.
Há, no entanto, fonemas que são representados, na escrita, por duas letras: bicho - Possui quatro fonemas e cinco
letras.
Na palavra acima, para representar o fonema /xe/ foram utilizadas duas letras: o “c” e o “h”.
Assim, o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas
para representar um único fonema (di = dois + grafo = letra). Em nossa língua, há um número razoável de dígrafos
que convém conhecer. Podemos agrupá-los em dois tipos:
consonantais e vocálicos.
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1 NOÇÕES SOBRE HISTÓRIA POLÍTICA,
ECONÔMICA E SOCIAL DO BRASIL.
A descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500, pela
esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, com destino às Índias, integra o ciclo da expansão marítima portuguesa. Inicialmente denominada Terra de Vera Cruz, depois
Santa Cruz e, finalmente, Brasil, a nova terra foi explorada
a princípio em função da extração do pau-brasil, madeira
de cor vermelha usada em tinturaria na Europa, e que deu
o nome à terra.
Várias expedições exploradoras (Gonçalo Coelho, Gaspar de Lemos) e guarda-costas (Cristóvão Jacques) foram
enviadas pelo rei de Portugal, a fim de explorar o litoral
e combater piratas e corsários, principalmente franceses,
para garantir a posse da terra. O sistema de feitorias, já
utilizado no comércio com a África e a Ásia, foi empregado tanto para a defesa como para realizar o escambo
(troca) do pau-brasil com os indígenas. A exploração do
pau-brasil, monopólio da Coroa portuguesa, foi concedida
ao cristão-novo Fernão de Noronha.
A partir de 1530, tem início a colonização efetiva, com
a expedição de Martim Afonso de Sousa, cujos efeitos foram o melhor reconhecimento da terra, a introdução do
cultivo da cana-de-açúcar e a criação dos primeiros engenhos, instalados na recém-fundada cidade de São Vicente,
no litoral de São Paulo, que no século 16 chegou a ter
treze engenhos de açúcar. A economia açucareira, entretanto, vai se concentrar no Nordeste, principalmente em
Pernambuco. Estava baseada no tripé latifúndio--monocultura--escravidão. A cana-de-açúcar, no Nordeste, era
cultivada e beneficiada em grandes propriedades, que
empregavam mão-de-obra dos negros africanos trazidos
como escravos, e destinava-se à exportação.
Ao lado do ciclo da cana-de-açúcar, ocorrido na zona
da mata, desenvolveu-se o ciclo do gado. A pecuária aos
poucos ocupou toda a área do agreste e do sertão nordestinos e a bacia do rio São Francisco. No século 18, o
ciclo da mineração do ouro e dos diamantes em Minas
Gerais levou à ocupação do interior da colônia. A sociedade mineradora era mais diversificada do que a sociedade
açucareira, extremamente ruralizada. Na zona mineira, ao
lado dos proprietários e escravos, surgiram classes intermediárias, constituídas por comerciantes, artesãos e funcionários da Coroa.
Política e administrativamente a colônia estava subordinada à metrópole portuguesa, que, para mais facilmente
ocupá-la, adotou, em 1534, o sistema de capitanias hereditárias. Consistia na doação de terras pelo rei de Portugal
a particulares, que se comprometiam a explorá-las e povoá-las. Apenas duas capitanias prosperaram: São Vicente
e Pernambuco. As capitanias hereditárias somente foram
extintas em meados do século 18.

Em 1548, a Coroa portuguesa instituiu o governo geral, para melhor controlar a administração da colônia. O
governador-geral Tomé de Sousa possuía extensos poderes, e administrava em nome do rei a capitania da Bahia,
cuja sede, Salvador -- primeira cidade fundada no Brasil, foi
também sede do governo geral até 1763, quando a capital
da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro. A administração local era exercida pelas câmaras municipais, para
as quais eram eleitos os colonos ricos, chamados “homens
bons”.
O papel da Igreja Católica era da mais alta importância.
A ela cabiam tarefas administrativas, a assistência social, o
ensino e a catequese dos indígenas. Dentre as diversas ordens religiosas, destacaram-se os jesuítas.
Invasões estrangeiras. Durante o período colonial, o
Brasil foi alvo de várias incursões estrangeiras, sobretudo
de franceses, ingleses e holandeses. Os franceses chegaram a fundar, em 1555, uma colônia, a França Antártica, na
ilha de Villegaignon, na baía de Guanabara. Somente foram
expulsos em 1567, em combate do qual participou Estácio
de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro (1565). Mais
tarde, entre 1612 e 1615, novamente os franceses tentaram
estabelecer uma colônia no Brasil, desta vez no Maranhão,
chamada França Equinocial.
Os holandeses, em busca do domínio da produção do
açúcar (do qual eram os distribuidores na Europa), invadiram a Bahia, em 1624, sendo expulsos no ano seguinte.
Em 1630, uma nova invasão holandesa teve como alvo Pernambuco, de onde estendeu-se por quase todo o Nordeste, chegando até o Rio Grande do Norte. Entre 1637 e 1645,
o Brasil holandês foi governado pelo conde Maurício de
Nassau, que realizou brilhante administração. Em 1645, os
holandeses foram expulsos do Brasil, no episódio conhecido como insurreição pernambucana.
Expansão geográfica
Durante o século 16, foram organizadas algumas entradas, expedições armadas ao interior, de caráter geralmente
oficial, em busca de metais preciosos. No século seguinte, expedições particulares, conhecidas como bandeiras,
partiram especialmente de São Paulo, com três objetivos:
a busca de índios para escravizar; a localização de agrupamentos de negros fugidos (quilombos), para destruí-los;
e a procura de metais preciosos. As bandeiras de caça ao
índio (Antônio Raposo Tavares, Sebastião e Manuel Preto)
atingiram as margens do rio Paraguai, onde arrasaram as
“reduções” (missões) jesuíticas. Em 1695, depois de quase um século de resistência, foi destruído Palmares, o mais
célebre quilombo do Brasil, por tropas comandadas pelo
bandeirante Domingos Jorge Velho.
Datam do final do século 17 as primeiras descobertas
de jazidas auríferas no interior do território, nas chamadas Minas Gerais (Antônio Dias Adorno, Manuel de Borba
Gato), em Goiás (Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera) e Mato Grosso (Pascoal Moreira Cabral), onde foram
estabelecidas vilas e povoações. Mais tarde, foram encontrados diamantes em Minas Gerais. Um dos mais célebres
bandeirantes foi Fernão Dias Pais, o caçador de esmeraldas.
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Ao mesmo tempo que buscavam o oeste, os bandeirantes ultrapassaram a vertical de Tordesilhas, a linha imaginária
que, desde 1494, separava as terras americanas pertencentes
a Portugal e à Espanha, contribuindo para alargar o território
brasileiro. As fronteiras ficaram demarcadas por meio da assinatura de vários tratados, dos quais o mais importante foi
o de Madri, celebrado em 1750, e que praticamente deu ao
Brasil os contornos atuais. Nas negociações com a Espanha,
Alexandre de Gusmão defendeu o princípio do uti possidetis, o que assegurou a Portugal as terras já conquistadas e
ocupadas.
Revoltas coloniais
Desde a segunda metade do século 17, explodiram na
colônia várias revoltas, geralmente provocadas por interesses
econômicos contrariados. Em 1684, a revolta dos Beckman,
no Maranhão, voltou-se contra o monopólio exercido pela
Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Já no século 18, a guerra dos emboabas envolveu paulistas e “forasteiros” na zona das minas; a guerra dos mascates opôs os comerciantes de Recife aos aristocráticos senhores de engenho
de Olinda; e a revolta de Vila Rica, liderada por Filipe dos Santos, em 1720, combateu a instituição das casas de fundição
e a cobrança de novos impostos sobre a mineração do ouro.
Os mais importantes movimentos revoltosos desse século foram a conjuração mineira e a conjuração baiana, as quais
possuíam, além do caráter econômico, uma clara conotação
política. A conjuração mineira, ocorrida em 1789, também em
Vila Rica, foi liderada por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que terminou preso e enforcado, em 1792. Pretendia,
entre outras coisas, a independência e a proclamação de uma
república. A conjuração baiana -- também chamada revolução dos alfaiates, devido à participação de grande número
de elementos das camadas populares (artesãos, soldados,
negros libertos) --, ocorrida em 1798, tinha idéias bastante
avançadas para a época, inclusive a extinção da escravidão.
Seus principais líderes foram executados. Mais tarde, estourou outro importante movimento de caráter republicano e
separatista, conhecido como revolução pernambucana de
1817.
Independência. Em 1808, ocorreu a chamada “inversão
brasileira”, isto é, o Brasil tornou-se a sede da monarquia portuguesa, com a transferência da família real e da corte para o
Rio de Janeiro, fugindo da invasão napoleônica na península
ibérica. Ainda na Bahia, o príncipe regente D. João assinou o
tratado de abertura dos portos brasileiros ao comércio das
nações amigas, beneficiando principalmente a Inglaterra. Terminava assim o monopólio português sobre o comércio com
o Brasil e tinha início o livre-cambismo, que perduraria até
1846, quando foi estabelecido o protecionismo.
Além da introdução de diversos melhoramentos (Imprensa Régia, Biblioteca Pública, Academia Militar, Jardim Botânico, faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e
outros), no governo do príncipe regente D. João (que passaria
a ter o título de D. João VI a partir de 1816, com o falecimento da rainha D. Maria I) o Brasil foi elevado à categoria de
reino e teve anexadas a seu território a Guiana Francesa e a
Banda Oriental do Uruguai, que tomou o nome de província
Cisplatina.
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A partir de 1821, com a volta do rei e da corte para
Portugal, o Brasil passou a ser governado pelo príncipe regente D. Pedro. Atendendo principalmente aos interesses
dos grandes proprietários rurais, contrários à política das
Cortes portuguesas, que desejavam recolonizar o Brasil,
bem como pretendendo libertar-se da tutela da metrópole,
que visava diminuir-lhe a autoridade, D. Pedro proclamou
a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, às
margens do riacho do Ipiranga, na província de São Paulo.
É importante destacar o papel de José Bonifácio de Andrada e Silva, à frente do chamado Ministério da Independência, na articulação do movimento separatista.
Primeiro reinado. Aclamado imperador do Brasil, D. Pedro I tratou de dar ao país uma constituição, outorgada em
1824. No início do seu reinado, ocorreu a chamada “guerra
da independência”, contra as guarnições portuguesas sediadas principalmente na Bahia. Em 1824, em Pernambuco, a confederação do Equador, movimento revoltoso de
caráter republicano e separatista, questionava a excessiva
centralização do poder político nas mãos do imperador,
mas foi prontamente debelado. Em 1828, depois da guerra
contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, o Brasil reconheceu a independência do Uruguai.
Depois de intensa luta diplomática, em que foi muito
importante a intervenção da Inglaterra, Portugal reconheceu a independência do Brasil. Frequentes conflitos com a
Assembleia e interesses dinásticos em Portugal levaram D.
Pedro I, em 1831, a abdicar do trono do Brasil em favor do
filho D. Pedro, então com cinco anos de idade.
Período regencial. O reinado de D. Pedro II teve início
com um período regencial, que durou até 1840, quando foi
proclamada a maioridade do imperador, que contava cerca
de quinze anos. Durante as regências, ocorreram intensas
lutas políticas em várias partes do país, quase sempre provocadas pelos choques entre os interesses regionais e a
concentração do poder no Sudeste (Rio de Janeiro). A mais
importante foi a guerra dos farrapos ou revolução farroupilha, movimento republicano e separatista ocorrido no Rio
Grande do Sul, em 1835, e que só terminou em 1845. Além
dessa, ocorreram revoltas na Bahia (Sabinada), no Maranhão (Balaiada) e no Pará (Cabanagem).
Segundo reinado. O governo pessoal de D. Pedro II começou com intensas campanhas militares, a cargo do general Luís Alves de Lima e Silva, que viria a ter o título de
duque de Caxias, com a finalidade de pôr termo às revoltas
provinciais. A partir daí, a política interna do império brasileiro viveu uma fase de relativa estabilidade, até 1870.
A base da economia era a agricultura cafeeira, desenvolvida a partir de 1830, no Sudeste, inicialmente nos morros como o da Tijuca e a seguir no vale do Paraíba fluminense (província do Rio de Janeiro), avançando para São
Paulo (vale do Paraíba e oeste paulista). Até 1930, o ciclo do
café constituiu o principal gerador da riqueza brasileira. A
partir da década de 1850, graças aos empreendimentos de
Irineu Evangelista de Sousa, o barão e depois visconde de
Mauá, entre os quais se destaca a construção da primeira
estrada de ferro brasileira, ocorreu um primeiro surto de
industrialização no país.
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NOÇÕES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DOS
PODERES.

Da organização político-administrativa
O artigo 18 da Constituição Federal tem caráter genérico e regulamenta a organização político-administrativa do
Estado. Basicamente, define os entes federados que irão
compor o Estado brasileiro.
Neste dispositivo se percebe o Pacto Federativo firmado entre os entes autônomos que compõem o Estado brasileiro. Na federação, todos os entes que compõem o Estado têm autonomia, cabendo à União apenas concentrar
esforços necessários para a manutenção do Estado uno.
O pacto federativo brasileiro se afirmou ao inverso do
que os Estados federados geralmente se formam. Trata-se
de federalismo por desagregação – tinha-se um Estado
uno, com a União centralizada em suas competências, e dividiu-se em unidades federadas. Difere-se do denominado
federalismo por agregação, no qual unidades federativas
autônomas se unem e formam um Poder federal no qual
se concentrarão certas atividades, tornando o Estado mais
forte (ex.: Estados Unidos da América).
No federalismo por agregação, por já vir tradicionalmente das bases do Estado a questão da autonomia das
unidades federadas, percebe-se um federalismo real na
prática. Já no federalismo por desagregação nota-se uma
persistente tendência centralizadora.
Prova de que nem mesmo o constituinte brasileiro entendeu o federalismo que estava criando é o fato de ter
colocado o município como entidade federativa autônoma.
No modelo tradicional, o pacto federativo se dá apenas entre União e estados-membros, motivo pelo qual a doutrina
afirma que o federalismo brasileiro é atípico.
Além disso, pelo que se desprende do modelo de divisão de competências a ser estudado neste capítulo, acabou-se esvaziando a competência dos estados-membros,
mantendo uma concentração de poderes na União e distribuindo vasta gama de poderes aos municípios.
Art. 18, caput, CF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
Ainda assim, inegável, pela redação do caput do artigo
18, CF, que o Brasil adota um modelo de Estado Federado
no qual são considerados entes federados e, como tais, autônomos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Esta autonomia se reflete tanto numa capacidade de
auto-organização (normatização própria) quanto numa capacidade de autogoverno (administrar-se pelos membros
eleitos pelo eleitorado da unidade federada).
Artigo 18, §1º, CF. Brasília é a Capital Federal.

Brasília é a capital da República Federativa do Brasil,
sendo um dos municípios que compõem o Distrito Federal.
O Distrito Federal tem peculiaridades estruturais, não sendo nem um Município, nem um Estado, tanto é que o caput
deste artigo 18 o nomeia em separado. Trata-se, assim, de
unidade federativa autônoma.
Artigo 18, §2º, CF. Os Territórios Federais integram a
União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
Apesar dos Territórios Federais integrarem a União, eles
não podem ser considerados entes da federação, logo não
fazem parte da organização político-administrativa, não
dispõem de autonomia política e não integram o Estado
Federal. São meras descentralizações administrativo-territoriais pertencentes à União. A Constituição Federal de
1988 aboliu todos os territórios então existentes: Fernando
de Noronha tornou-se um distrito estadual do Estado de
Pernambuco, Amapá e Roraima ganham o status integral
de Estados da Federação.
Artigo 18, §3º, CF. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem
a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
Artigo 18, §4º, CF. A criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
Como se percebe pelos dispositivos retro, é possível
criar, incorporar e desmembrar os Estados-membros e os
Municípios. No caso dos Estados, exige-se plebiscito e lei
federal. No caso dos municípios, exige-se plebiscito e lei
estadual.
Ressalta-se que é aceita a subdivisão e o desmembramento no âmbito interno, mas não se permite que uma
parte do país se separe do todo, o que atentaria contra o
pacto federativo.
Art. 19, CF. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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Embora o artigo 19 traga algumas vedações expressas
aos entes federados, fato é que todo o sistema constitucional traz impedimento à atuação das unidades federativas
e de seus administradores. Afinal, não possuem liberdade
para agirem como quiserem e somente podem fazer o que
a lei permite (princípio da legalidade aplicado à Administração Pública).
Repartição de competências e bens
O título III da Constituição Federal regulamenta a organização do Estado, definindo competências administrativas
e legislativas, bem como traçando a estrutura organizacional por ele tomada.
Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração Pública direta e indireta, sendo
que todos os demais bens são considerados particulares.
Destaca-se a disciplina do Código Civil:
Artigo 98, CC. São públicos os bens de domínio nacional
pertencentes as pessoas jurídicas de direito público interno;
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.
Artigo 99, CC. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares,
estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de
suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito
pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de
direito privado.
Artigo 100, CC. Os bens públicos de uso comum do
povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Artigo 101, CC. Os bens públicos dominicais podem ser
alienados, observadas as exigências da lei.
Artigo 102, CC. Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.
Artigo 103, CC. O uso comum dos bens públicos pode
ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
Os bens da União estão enumerados no artigo 20 e os
bens dos Estados-membros no artigo 26, ambos da Constituição, que seguem abaixo. Na divisão de bens estabelecida pela Constituição Federal denota-se o caráter residual
dos bens dos Estados-membros porque exige-se que estes
não pertençam à União ou aos Municípios.
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Artigo 20, CF. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem
a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas
e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público
e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
V - os recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no resultado
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de
largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada
como faixa de fronteira, é considerada fundamental para
defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização
serão reguladas em lei.
Artigo 26, CF. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da
lei, as decorrentes de obras da União;
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da
União, Municípios ou terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à
União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as
da União.
1) Competência organizacional-administrativa exclusiva da União
A Constituição Federal, quando aborda a competência
da União, traz no artigo 21 a expressão “compete à União”
e no artigo 22 a expressão “compete privativamente à
União”. Neste sentido, questiona-se se a competência no
artigo 21 seria privativa. Obviamente, não seria compartilhada, pois os casos que o são estão enumerados no texto
constitucional.
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ATUALIDADES

1 TÓPICOS ATUAIS E RELEVANTES DE
DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO: POLÍTICA,
ECONOMIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E MEIO AMBIENTE, RELACIONADOS AO
PATRIMÔNIO CULTURAL.
POLÍTICA
Governo publica novas regras para o trabalho intermitente
Portaria do Ministério do Trabalho, publicada no
‘Diário Oficial da União’, detalha a reforma trabalhista.
Texto regulamenta pontos como férias e jornada dos
empregados intermitentes.
Ministério do Trabalho publicou nesta quinta-feira (24),
no Diário Oficial da União (DOU), uma portaria com novas
regras para o trabalho intermitente, aquele que ocorre esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas, e é
remunerado por período trabalhado.
O trabalho intermitente foi regulamentado pela reforma
trabalhista, sancionada em julho do ano passado. A reforma
mudou a lei trabalhista brasileira e trouxe novas definições
sobre itens como férias e jornada de trabalho.
O governo chegou a editar uma medida provisória (MP)
para detalhar pontos da reforma. No entanto, a MP venceu
e o Congresso não aprovou o texto. Por isso, a alternativa do
governo foi publicar a portaria com o objetivo de esclarecer
as normas de contratação do trabalho intermitente.
Formato do contrato
De acordo com a portaria, o contrato intermitente será
por escrito e o trabalhador terá o registro na Carteira de
Trabalho. O contrato precisar informar: nome, assinatura e
endereço do empregado e da empresa; valor da hora ou dia
de trabalho; local e data limite para pagamento do salário.
Informações como local onde será executado o trabalho, turnos e forma de comunicação entre empresa e empregado são facultativas na assinatura do contrato.
Remuneração
O valor da remuneração não poderá ser menor que a
diária do salário mínimo. O funcionário não pode receber
menos do que os colegas que exercem a mesma função.
Contudo, a empresa tem o direito de passar um valor maior
ao trabalhadorr intermitente em comparação com o salário
dos empregados fixos.
Férias
No regime de contrato intermitente, o funcionário, desde que faça um acordo com o patrão, possui o direito de
férias. Nesse caso, as normas são iguais as aplicadas para o
empregado convencional.
As férias só podem ser concedidas após cumprimento
de um ano de contrato; férias podem ser dividias em três períodos-um deles sendo de 14 dias corridos, no mínimo; e os
outros dois de mais de cinco dias corridos; é proibido iniciar
as férias dois dias antes de feriados ou em dia de descanso
remunerado.

Se o contrato do trabalhador intermitente for por um
período maior que um mês, a data limite para pagamento
da remuneração é o quinto dia útil do mês seguinte ao
trabalhado.
Aviso sobre a jornada
A portaria confirma a regra já descrita na lei, que a empresa deverá convocar o funcionário “por qualquer meio de
comunicação eficaz” para informar sua jornada com, pelo
menos, três dias corridos de antecedência. O trabalhador
terá um dia útil para responder, se não o fizer, o empregador pode considerar que o funcionário desistiu da tarefa.
Trabalho nos intervalos
O intervalo, não remunerado, entre os chamados da
empresa é classificado como “período de inatividade”. Nesta fase, o trabalhador pode prestar qualquer tipo de serviço a outras instituições, companhias também por meio
de contrato intermitente, e através de outras modalidades.
Contribuições previdenciárias
De acordo com a portaria, no contrato de trabalho intermitente, o o empregador efetuará o recolhimento das
contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com
base nos valores pagos no período mensal.
Representação sindical
No caso de negociações coletivas de trabalho, questões judiciais e administrativas, é obrigatória a participação
dos sindicatos, que também representarão os trabalhadores com contrato intermitente.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/2018
Gilmar Mendes autoriza mais prazo em investigação que envolve Aécio e Anastasia
Inquérito, aberto a partir da delação da Odebrecht,
apura se Aécio negociou verbas irregulares para a campanha de Anastasia em 2010.
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes autorizou a prorrogação por mais 60 dias de um
dos inquéritos abertos contra os senadores do PSDB de
Minas Gerais Aécio Neves e Antonio Anastasia a partir das
delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht.
Em notas, as defesas de Aécio e Anastasia disseram
que a prorrogação do inquérito é um procedimento normal
(veja íntegra das notas no final desta reportagem).
A investigação é sobre se Aécio, Anastasia, o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig) Oswaldo Borges da Costa e o
marqueteiro Paulo Vasconcelos do Rosário Neto receberam
vantagens indevidas na campanha de Anastasia ao governo de Minas Gerais em 2010, a pedido de Aécio.
O ministro já havia ampliado por mais dois meses outra investigação contra Aécio, a que apura se o senador
teve participação em suposta maquiagem nos dados sobre
o Banco Rural com objetivo de esconder a existência do
mensalão mineiro durante a apuração na CPI dos Correios,
que investigou o mensalão do PT.
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No caso que envolve supostas irregularidades na campanha de Anastasia, a Polícia Federal pediu mais prazo para
ouvir depoimento de Oswaldo Borges da Costa Filho, além
de avaliar dados do sistema de comunicação do setor de
propinas da Odebrecht “Drousys” e do sistema de contabilidade paralela “My Web Day”.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, concordou com a prorrogação afirmando que seria necessário,
ainda, obter registros de entrada do ex-diretor da Odebrecht em Minas Sérgio Luiz Neves na Codemig. Segundo
Dodge, a empresa afirmou no processo não havia registros,
mas destacou que o controle é feito manualmente.
Ao autorizar a prorrogação, Gilmar Mendes destacou
que o regimento do STF prevê a prorrogação quando há
diligências pendentes. “Defiro a prorrogação do prazo para
a conclusão das investigações, por sessenta dias, para realizar as inquirições pendentes e para análise e eventual perícia em dados dos sistemas utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht”.
Aécio é alvo também de outras apurações no STF e
Anastasia é investigado em um segundo inquérito.
Veja as notas das assessorias dos senadores:
Aécio Neves: “A prorrogação é um ato rotineiro e o
aprofundamento das investigações mostrará que, como
atestado pelos próprios delatores, não houve qualquer
vantagem indevida, mas, sim, doação eleitoral registrada
na Justiça Eleitoral”.
Antonio Anastasia: “Trata-se de um procedimento comum. Os órgãos de investigação tem de ter o prazo que
considera adequado para apuração dos fatos”.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/02018
Senado tira do Ministério da Agricultura fiscalização de produtos artesanais de origem animal
Medida vale para vendas entre estados; fiscalização
caberá aos órgãos estaduais. Projeto segue para sanção
do presidente Michel Temer.
Senado aprovou nesta quarta-feira (23) um projeto
que tira do Ministério da Agricultura a fiscalização de produtos artesanais de origem animal, como queijos, salames
e linguiças.
A medida valerá somente para as vendas entre estados. Assim, pela proposta, a fiscalização caberá aos órgãos
estaduais.
Como o projeto já foi analisado pela Câmara, seguirá
para sanção do presidente Michel Temer.
Entenda
Pelas regras atuais, os produtos artesanais de origem
animal podem ser vendidos se tiverem o selo do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O texto prevê a substituição do SIF pelo selo Arte, de
artesanal, o que seria posteriormente regulamentado.
O registro com o selo Arte deverá seguir regras higiênico-sanitárias e de qualidade já estabelecidas em lei.
Até a regulamentação da lei que terá origem com o
projeto aprovado nesta quarta, fica autorizada, segundo a
proposta, a comercialização dos produtos artesanais em
todo o território nacional.
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O relator da proposta, senador Valdir Raupp (MDB-RO),
afirmou que a medida tem como objetivo simplificar e desburocratizar a inspeção sanitária de produtos artesanais.
Fonte: G1.com/Acessado em 05/2018
Lula será ouvido como testemunha de defesa de
Cabral em processo da Lava Jato... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso na
carceragem da Polícia Federal em Curitiba após condenação no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), será
ouvido como testemunha de Sérgio Cabral (MDB). O advogado do ex-governador fluminense, RodrigoRoca, afirmou
ao UOL que a sessão foi maracad para 5 de Junho ás 10h.
A informação foi revelada pelo Jornalistra Lauro Jardim. O petista havia sido arrolado pela defesa de Cabral na
ação penal refernete 1á Operação Unfair Play, que investiga
compra de votos na escolha do Rio de Janeiro como sede
dos Jogos Olímpicos de 2016.
O depoimento será feito por video conferência, e a
audiência conduzida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal Criminal no Rio de Janeiro.
Moro manda prender ex-tesoureiro do PT Delúbio
Soares
O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quarta-feira (23) a prisão do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato , em 2017.
A decisão foi tomada após o Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4) negar os embargos de declaração apresentados pela defesa.
Além de Delúbio Soares , o TRF4 também negou os
embargos de declaração do operador Enivaldo Quadrado,
do economista Luiz Carlos Casante e do empresário Natalino Bertin. A 8ª Turma deu parcial provimento aos declaratórios do empresário Ronan Maria Pinto e reduziu o valor
da indenização para R$ 6 milhões.
Segundo o relator, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, os embargos de declaração só cabem
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, o que não seria o caso. Gebran frisou que “a
simples discordância da parte contra os fundamentos invocados e que levaram o órgão julgador a decidir não abre
espaço para o manejo dos embargos de declaração”.
Condenação
Todos os condenados eram réus em ação penal da Lava
Jato que apurou esquema de lavagem de R$ 6 milhões
ocorrido em 2004. O publicitário Marcos Valério também
era réu nesse processo, mas absolvido por Moro devido à
“falta de prova suficiente para a condenação”.
Essa quantia representa metade dos R$ 12 milhões
repassados pelo banco Schahin por meio de empréstimo
fraudulento feito ao pecuarista José Carlos Bumlai.

