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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

ACRE 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição do Estado do 
Acre.  

Mais uma vez vamos reforçar sobre a necessidade de você fazer o estudo da “letra da lei”.   

Assim, para que o curso não fique muito extenso e cansativo, vamos inserir explicações gerais sobre a 
Constituição Estadual, os pontos mais passíveis de cobrança na sua prova e mapas mentais para sua revisão 
e memorização.  

Por essa razão é fundamental que você se comprometa a realizar o estudo da “letra fria da lei” e utilize este 
material como um suporte para suas revisões em razão dos mapas mentais e questões que já foram cobradas 
em provas anteriores. Dessa forma, esperamos otimizar o seu estudo de modo que você tenha tempo de 
estudar o conteúdo de todas as matérias do seu edital e acerte o máximo de questões.  

Quanto à Constituição Estadual estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

al.ac.leg.br/wp-content/uploads/2014/10/constituição_atualizada.pdf 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Igor Maciel 

Boa aula! 
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TÍTULO I - O ESTADO DO ACRE E SEU TERRITÓRIO 

 

O Estado do Acre, com seus Municípios, é parte integrante da República Federativa do Brasil, 
exercendo os poderes decorrentes de sua autonomia e regulando-se por esta Constituição e leis 
que vier a adotar. 

TÍTULO II - 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  

 

A organização político-administrativa do Estado do Acre é a estabelecida nesta Constituição e nas 
leis que vierem a ser adotadas. 

➔ São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

➔ A cidade de Rio Branco é a capital do Estado do Acre, podendo o governador decretar sua 
transferência, temporariamente, para outra cidade do território estadual, nas seguintes condições: 
✓ De calamidade pública, para dar continuidade à administração pública;  
✓ Simbolicamente, em datas festivas e como homenagem a Municípios ou a seus cidadãos. 

São símbolos do Estado a bandeira, o hino e as armas que foram adotados pelo Estado 
Independente do Acre, com as modificações contidas no Parágrafo único deste artigo, 
além de outros que a lei estabelecer. 
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CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DO ESTADO (ART. 10 AO 12) 

➔ Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal: 

I - Decretar e promulgar a Constituição e as leis por que deve reger-se; 

II - Prover as necessidades do seu governo e da sua administração; e 

III - Exercer todos os poderes que, explícita ou implicitamente, lhe sejam atribuídos pela 
Constituição Federal. 

 

Sugerimos uma leitura atenta nesses dispositivos. 

CAPÍTULO III - DOS MUNICÍPIOS (ART. 13 AO 24)  

➔ Os Municípios são unidades territoriais que integram a organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil, dotados de autonomia política, administrativa e financeira, nos 
termos assegurados pela Constituição Federal, por esta Constituição e pelas respectivas Leis 
Orgânicas. 

➔ A criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios obedecerão aos requisitos 
previstos em lei complementar, dependerão sempre de consulta prévia, mediante plebiscito junto 
às populações interessadas, e se efetivarão por lei. 

A Lei Orgânica Municipal será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias e aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição, observados os seguintes preceitos: 

I - Eleição de prefeito, de vice-prefeito e de vereadores, mediante pleito direto e simultâneo realizado em 
todo o Estado, observado o disposto no art. 72; 
II - É assegurada a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do 
mandato, na circunscrição do Município; 
III - Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto na 
Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e, nesta Constituição, para os membros da 
Assembleia Legislativa; 
IV - Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; e 
V - Cooperação das associações representativas da população com o planejamento municipal. 
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É importante realizar uma leitura atenta de todos os dispositivos desse capítulo.  

CAPÍTULO IV - DA INTERVENÇÃO (ART. 25 AO 26) 

➔ O Estado não intervirá no Município, salvo quando: 

I - Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

II - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

IV - Se verificar, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido 
pelo Estado; 

V - Forem praticados, na administração municipal, atos de corrupção devidamente 
comprovados; e 

VI - O Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representação do procurador-geral da 
Justiça, para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem 
como para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 27 AO 37) 

Seção I - Das Disposições Gerais 

A administração pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes do Estado e de seus 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, dentre outros princípios. 

Neste capítulo é importante mencionar o art. 29, que dispõe sobre as aplicabilidades aos 
servidores públicos. Vejamos:  

Art. 29. Aos servidores públicos em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes 
disposições: 

I - Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo, emprego ou 
função; 

II - Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; 
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III - Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 

IV - Afastando-se o servidor para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; e 

V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estivesse.  

Seção II - Dos Servidores Públicos Civis  

 

O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. 

Seção III - Dos Servidores Públicos e Militares 

 

São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado. 
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TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

Seção I - Das Garantias e Composição (Art. 38 ao 43) 

➔ O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, com independência, respeitando as 
tradições do povo acreano e tendo como limite às disposições desta Constituição e da Constituição 
da República. 

➔ Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia financeira e administrativa e sua proposta 
orçamentária será elaborada dentro do limite percentual das receitas correntes do Estado, a ser 
fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

➔ O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do 
Estado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos 
forem os deputados federais, acima de doze. 

➔ Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
➔ Os deputados estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 

palavras e votos. 

 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar contrato com pessoas jurídicas de Direito Público, 
autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar o exercício de cargo, emprego ou função, mesmo de 
confiança, remunerado, inclusive aos de que sejam demissíveis ad 

nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.;

II – desde a 
posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze 
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público 

ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas 
entidades referidas no inciso I, alínea "a", deste artigo;

c) patrocinar causa em que sejam interessadas quaisquer das 
entidades referidas no inciso I, alínea "a", deste artigo;e

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.



 

 

 

 

 

9 
33 

A seguir, o art. 42 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

 

Perderá o mandato o Deputado: Forma da perda: 

I - que infringir quaisquer das proibições do artigo 
anterior; (Quadro anterior) 

A perda do mandato será decidida pelo plenário, 
por voto nominal e maioria absoluta de seus 
membros, mediante provocação da Mesa Diretora 
ou de partido político com representação na 
Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. 

II - cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar ou atentatório às 
instituições vigentes; 

IV - que abusar das prerrogativas asseguradas ao 
parlamentar, ou auferir, no desempenho do 
mandato, vantagens ilícitas ou imorais, além de 
outros casos definidos no Regimento Interno; 

VII - que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 

A perda do mandato será declarada pela Mesa 
Diretora, de ofício ou mediante provocação de 
qualquer deputado ou partido político com 
representante na Assembleia Legislativa, 
assegurada ampla defesa. 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, 
salvo por doença comprovada, licença ou missão 
autorizada pela Assembleia Legislativa; 

V - que perder ou tiver suspensos os direitos 
políticos; 

VI - quando decretado pela Justiça Eleitoral, nos 
casos previstos na Constituição Federal; 

De outro lado, o art. 43 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

Seção II - Das atribuições da Assembleia Legislativa (Art.44 ao 47) 

Recomenda-se uma leitura atenciosa dos artigos 44 ao 47. 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I – investido no cargo de secretário de Estado, de prefeito de capital ou chefe de 
missão diplomática ou cultural temporária;

II –licenciado pela Assembleia Legislativa, por motivo de doença, ou para tratar, 
sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento 

não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 
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Seção III - Das Reuniões (Art. 48) 

 

A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na sede do Poder Legislativo, Palácio Senador 
José Guiomard dos Santos, Rua Arlindo Porto Leal, 241 – Centro, na capital do Estado do Acre, de 
1º de fevereiro a 18 de julho e de 31 de julho a 23 de dezembro. 

Seção IV - Das Comissões (Art. 49) 

 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação. 

Seção V - Da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa (Art. 50 ao 51) 

 

As representações judiciais e extrajudiciais, assim como a consultoria jurídica do Poder 
Legislativo e a supervisão dos serviços de assessoramento jurídico, serão exercidas pelos 
advogados da Assembleia Legislativa, integrantes da Advocacia Geral da Assembleia, vinculada à 
Mesa Diretora. 
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Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 52 ao 59) 

Compreende o processo legislativo:  

 

➔ Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação da técnica 
legislativa a ser observado no processo legislativo. 

Da Emenda à Constituição: 

A Constituição do Estado poderá ser emendada mediante proposta: 

I - Da terça parte dos membros da Assembleia Legislativa; 

II - Do governador do Estado; 

III - De iniciativa popular, na forma desta Constituição; e 

IV – De mais da metade das Câmaras Municipais, manifestando-se cada uma delas pela maioria 
absoluta de seus membros. 

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia 
Legislativa, de Emenda Constitucional e projeto de lei, subscrito por entidades 
associativas legalmente constituídas, que se responsabilizarão pela 
idoneidade das assinaturas dos eleitores, cujo número será definido por lei 
complementar. 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementares 
à Constituição;

III – lei ordinária;

IV - lei delegada;V - medida 
provisória;

VI -decreto 
legislativo.

VII- resoluções.
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➔ As leis complementares à Constituição serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da 
Assembleia Legislativa, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. 

➔ Consideram-se leis complementares: 
✓ A Lei de Estrutura Básica da Administração do Poder Executivo; 
✓ A Lei de Organização Judiciária; 
✓ A Lei Orgânica do Ministério Público; 
✓ A Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado; 
✓ A Lei Orgânica da Defensoria Pública; 
✓ A Lei da Administração Financeira e Orçamentária do Estado; 
✓  A Lei do Sistema Tributário Estadual; 
✓ A Lei Orgânica das entidades descentralizadas; 
✓ A Lei Orgânica do Magistério Público; 
✓ A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado; 
✓ A Lei Orgânica da Polícia Civil; 
✓ A Lei Orgânica da Polícia Militar; 
✓ O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado; 
✓ Outras leis de caráter estrutural, incluídas nesta categoria pelo voto preliminar da maioria 

absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. 

Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 60 ao 64) 

 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das conversões e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia 
Legislativa, mediante controle externo e interno de cada um dos Poderes. 

 

(FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) Nos termos da Constituição do Estado do Acre e em 
vista da disciplina da CF/88, o Estado, excepcionalmente, poderá intervir em seus Municípios 
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a) quando não forem prestadas as contas devidas, desde que seja denunciado ao Tribunal de Contas 
do Estado e este considerar, pela maioria absoluta de seus membros, devidamente comprovada a 
denúncia e decretar a intervenção do Estado. 

b) quando forem praticados atos de corrupção devidamente comprovados perante o Tribunal de 
Contas do Estado e este a decretar pela maioria simples de seus membros. 

c) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral do Estado, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para 
prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

d) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral da Justiça, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para 
prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

e) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Defensor Público Geral do 
Estado, para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como 
para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Comentários 

Alternativa D. Correto, nos termos do art. 35, IV, da Constituição Federal e art. 25, VI, da Constituição 
do Estado do Acre. 

(FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, dentre as espécies 
legislativas contempladas na respectiva Constituição Estadual, pode-se afirmar com correção que 

a) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei complementar. 

b) não poderá haver delegação legislativa. 

c) o velo do Poder Executivo á proposta de emenda constitucional deve ser fundamentado. 

d) matéria relativa à organização do Poder Judiciário, cm caso de urgência e relevância, pode ser objeto 
de medida provisória. 

e) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei ordinária. 

Comentários 

Alternativa A. Correto, nos termos do art. 56, III, da Constituição do Estado do Acre. 
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CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Art. 65 ao 77) 

O Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado e auxiliado pelos secretários de Estado. 

➔ O governador e o vice-governador do Estado serão eleitos, simultaneamente, dentre brasileiros 
natos, maiores de trinta anos e no exercício de seus direitos políticos, por eleição e sufrágio 
universal e secreto, em todo o Estado, noventa dias antes do término do mandato governamental. 

➔ Será considerado eleito governador do Estado o candidato que, registrado por partido político, 
obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. 

➔ Substituirá o governador do Estado, imediatamente no caso de impedimento, licença e ausência, e 
suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-governador do Estado.  

➔ Em caso de impedimento do governador e do vice-governador do Estado ou vacância dos 
respectivos cargos, serão, sucessivamente, chamados ao exercício da governadoria, o presidente 
da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. 

Seção II - Das Atribuições do Governador do Estado (Art. 78 ao 79) 

➔ Recomenda-se uma breve leitura dos artigos 78 ao 79. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador do Estado (Art. 80 ao 83) 

 

O processo de apuração e julgamento desses crimes obedecerá a normas definidas em lei federal 
específica. 

Art. 103. São crimes de 
responsabilidade os atos do 

Governador que atentem 
contra a Constituição Federal, 
contra a Constituição Estadual 

e, especialmente, contra:

I - a existência do Estado;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público;

III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do Estado;

V - a probidade na administração;

VI - a Lei Orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais;
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Seção IV - Dos Secretários de Estado (Art. 84 ao 88) 

Os secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

Seção V - Do Conselho do Estado (Art. 89 ao 90) 

➔ O Conselho do Estado, órgão superior de consulta do governador, sob sua presidência e dele 
participam: 
✓ O vice-governador do Estado; 
✓ O presidente da Assembleia Legislativa; 
✓ Os líderes da maioria e da minoria na Assembleia Legislativa; 
✓ O procurador-geral do Estado; e 
✓ Quatro cidadãos brasileiros com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo um nomeado pelo 

governador do Estado, um eleito pelo Tribunal de Justiça do Estado e dois eleitos pela Assembleia 
Legislativa. 

➔ Recomenda-se fazer a leitura de todos os dispositivos desse Capítulo. 

 

(FMP - Procurador do Estado do Acre/2012/V) Sobre a delegação de competência, observa-se no art. 
4º da Lei Complementar nº 191, de 11 de dezembro de 2008 e o tratamento da Constituição do Acre 
e da Constituição Federal, pode-se inferir, que o Governador do Estado tem poderes para delegar 
atos visando à eficiência da Administração. Analisando as alternativas abaixo, marque a alternativa 
INCORRETA para completar a frase abaixo iniciada.  

É válida a delegação de poderes 

a) para assinatura de um convênio entre o Estado, na pessoa do Secretário de Estado da Saúde – 
(SESACRE) com a Universidade Federal do Acre – (UFAC), na pessoa do Magnífico Reitor, com o objetivo 
de estabelecer estudos sobre doenças tropicais. 

b) ao Procurador-Geral do Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 
da Procuradoria-Geral do Estado. 

c) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para 
demitirem servidores públicos estaduais em caso de improbidade ou ilícito, no âmbito da 
Administração Pública, em caráter preventivo. 
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d) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para 
encaminhar, obrigatoriamente, junto às contas anuais do Estado, um levantamento geral de veículos, 
tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas, pertencentes ao seu patrimônio, com indicação dos 
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles, estado de conservação e dos 
agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Comentários 

Gabarito C.  

(FMP - Notário e Registrador (TJ AC)/Provimento/2012) De acordo com a Constituição Estadual do 
Acre, assinale a alternativa correta. 

a) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

b) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com 
proventos integrais. 

c) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

d) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, 
com proventos integrais. 

Comentários 

Gabarito C. 

CAPÍTULO III – DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 91 AO 105 

São órgãos do Poder Judiciário: 

✓ Tribunal de Justiça; 
✓ Juízos de Direito; 
✓ Tribunais do Júri; 
✓ Outros juízos instituídos por lei;  
✓ Auditoria e Conselhos de Justiça Militar.  

O Tribunal de Justiça, com jurisdição em todo o Estado e sede na capital, compõe-se de 
desembargadores, em número fixado em lei de sua iniciativa. 

➔ Compete ao Tribunal de Justiça do Estado a iniciativa da Lei de Organização Judiciária do Estado, 
observados os seguintes princípios: 
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Compete ao Tribunal de Justiça: 

I - Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso público de provas 
e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, 
nas nomeações, a ordem de classificação; 
II - Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade ou merecimento, 
observados os seguintes: 
a) é obrigatória a promoção de juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em lista 
de merecimento, desde que conte com dois anos de efetivo exercício e integre a quinta parte da lista de 
antiguidade da entrância; 
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância, salvo se não 
houver, com tal requisito, quem aceite a vaga; 
c) a aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da jurisdição e, ainda, 
pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento; e 
d) na apuração da antiguidade, o Tribunal de Justiça do Estado somente poderá recusar o juiz mais antigo 
pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até 
fixar-se à indicação. 
III - Para a determinação das entrâncias de que trata o inciso anterior, deverão ser observados os fatores 
de dificuldade para que sejam adotados critérios justo de promoção; 
IV - Previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para 
ingresso e promoção na carreira;  
V - Os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento de uma 
para outra das categorias da carreira, não podendo, a qualquer título, exceder os dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal; 
VI - A aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de 
idade e será facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura; 
VII - O juiz titular residirá na respectiva comarca; 
VIII - O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse, fundar-se-á em 
decisão, por voto de dois terços do Tribunal de Justiça do Estado, assegurada ampla defesa; 
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade; se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes; 
X - As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo que as disciplinares serão tomadas 
pelo voto da maioria absoluta de seus membros; e 
XI - O presidente e o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado perceberão a verba de 
representação em decorrência da função somente enquanto perdurarem em seus respectivos 
mandatos. 

Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça do Estado será composto de 
membros do Ministério Público e de advogados de notório saber jurídico e de 
reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira e de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das 
respectivas classes, após eleição direta por seus membros. 

➔ Recomenda-se a leitura atenta de todos os dispositivos desse capítulo.  
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(FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Provimento/2012) Compete privativamente ao Governador do 
Estado do Acre: 

a) elaborar normas de concessão de anistia fiscal. 

b) nomear magistrados dentre os casos previstos pela Constituição do Acre. 

c) propor a criação de novas Comarcas e Varas Judiciárias. 

d) autorizar consulta plebiscitária. 

Comentários 

Gabarito B.  

(FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Remoção/2012) Compete privativamente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Acre: 

a) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. 

b) legislar a respeito das riquezas existentes no subsolo do estado acreano. 

c) prover e extinguir cargos públicos estaduais dentro da conformidade prevista na Constituição do 
Estado do Acre. 

d) decretar situação de estado de emergência e de calamidade pública. 

Comentários 

Alternativa A. Correta, com fulcro no art. 44, XXI, da CE do Acre.  

(FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, os membros da carreira 
de Procurador do Estado: 

a) não gozam de independência funcional. 

b) gozam de independência funcional relativa, que pode ser excepcionada por decisão fundamentada 
do Procurador Geral do Estado. 
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c) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por 
decisão do Procurador Geral do Estado. 

d) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada cm razão do interesse público, por 
decisão do Conselho Superior da PGE. 

e) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por 
decisão da Corregedoria Geral da PGE. 

Comentários 

Alternativa C. Correto, nos termos do art. 122, I, "a", da Constituição do Estado do Acre. 

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À ADMINISTRAÇÃO DA 
JUSTIÇA 

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 

 

Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, descreveremos acerca da 
seção da Advocacia Pública. 

A Procuradoria Geral do Estado é a instituição que representa o Estado do Acre, judicial e 
extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 
Executivo. 

➔ Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado estabelecerá os direitos e deveres observando-se: 

I – As seguintes garantias: 

a) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Procurador Geral do Estado; 

b) a independência funcional no desempenho de suas atribuições; 

Funções Essenciais 
à Justiça

Do Ministério Público (Art. 106 ao 118)

Da Procuradoria Geral do Estado (Art. 119 ao 126)

Da Defensoria Pública (Art. 127 ao 128)
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c) a irredutibilidade de vencimentos, observado o disposto nesta Constituição; e 

d) a estabilidade após o estágio confirmatório. 

II – As seguintes vedações: 

a) exercer acumulação remunerada de cargos públicos, salvo com a de magistério; 

b) exercício de advocacia fora de suas funções institucionais; 

c) perceber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários e percentagens de custas processuais no 
desempenho do cargo; e 

d) participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou quotista. 

 

 

(CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ AC) /2007) Com relação aos Poderes Legislativos da União e do 
estado do Acre e aos Tribunais de Contas da União e do Estado do Acre, assinale a opção correta. 

a)  Conforme a Constituição Federal, as sessões legislativas do Congresso Nacional devem ocorrer entre 
15 de fevereiro e 30 de junho e entre 1.º de agosto e 15 de dezembro. 

b)  O Tribunal de Contas do Estado do Acre é composto por sete conselheiros, quatro dos quais devem 
ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três, pelo chefe do Poder Executivo estadual, que deve 
indicar um entre seus auditores, outro entre os membros do Ministério Público que atuem junto a esse 
tribunal e um terceiro à sua livre escolha. 

c)  O tribunal de contas é um órgão administrativo integrante do Poder Legislativo e, como tal, não tem 
competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis. 

d)  A imunidade parlamentar de deputado estadual não alcança as ofensas proferidas fora da casa 
legislativa, mesmo quando estas possam ter conexão com a atividade parlamentar. 

Comentários 

Gabarito B.  
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(CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ AC) /Técnico-Administrativa/Contador/2002) Acerca dos 
instrumentos do sistema orçamentário brasileiro, do plano plurianual (PPA.), da lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO) e do orçamento anual, julgue o item a seguir. 

No estado do Acre, o projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia 
Legislativa até o primeiro dia do mês de setembro de cada exercício e devolvido para sanção até o dia 
trinta de novembro. A Assembleia não entrará em recesso enquanto não for votado o projeto de lei. 

Comentários 

Certo, fulcro no art. 158, parágrafo único, da CE do Acre. 

TÍTULO IV - DA DEFESA DO ESTADO 

CAPÍTULO I - DA DEFESA SOCIAL (ART. 129 AO 130) 

 

➔ É importante que você faça a leitura de todos os dispositivos deste capítulo.  

CAPÍTULO II - DA SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 131 AO 136) 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

✓ I - Polícia Civil; 
✓ II - Polícia Militar; 
✓ III - Corpo de Bombeiros Militar. 

A Defesa Social, dever do 
Estado e responsabilidade 
de todos, organiza-se de 

forma sistêmica, visando a:

I - garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem, 
com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens 

públicos e particulares, coibindo os ilícitos penais e as infrações 
administrativas;

II - prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e 
assistência, em casos de calamidade pública, sinistros e outros 

flagelos; 

III - promover a integração social, com a finalidade de prevenir a 
violência e a criminalidade. 
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A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado são órgãos executivos, 
de atuação integrada, subordinados ao governador do Estado, sob orientação operacional da 
secretaria de Estado responsável pela segurança pública 

TÍTULO V - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

Seção I - Dos Princípios Gerais (Art. 137 ao 139) 

O Estado e seus Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e na legislação complementar, 
poderão instituir os seguintes tributos: 

➔ Impostos; 
➔ Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos diretamente prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 
➔ Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. 

Seção II - Das Limitações do Poder de Tributar (Art. 140 ao 142) 

Nesta seção é importante mencionar o art. 140, vejamos: 

Art. 140. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e 
aos Municípios: 

I - Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça; 

II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - Cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; e 
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder público; 

VI - Instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, cultura e de assistência social, sem 
fins lucrativos, observados os requisitos da lei; e 

d) livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. 

Seção III - Dos Impostos do Estado (Art. 143)  

 

Compete ao 
Estado instituir 
impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, 

ainda que os operações e as prestações se iniciem no exterior;

III - propriedade de veículos automotores; 

IV - adicional ao imposto federal incidente sobre lucros, ganhos e 
rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do imposto pago à 
União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no respectivo território.
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Seção IV - Dos Impostos dos Municípios (Art. 144) 

 

Seção V - Da Repartição das Receitas Tributárias (Art. 145 ao 147) 

A repartição das receitas tributárias do Estado obedecerá ao que, a respeito, determinar a 
Constituição Federal. 

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

Seção I - Normas Gerais (Art. 148 ao 149) 

O Poder Executivo, através da lei complementar, baixará normas em consonância com as existentes no 
âmbito federal sobre: 

✓ Finanças públicas; 
✓ Dívida interna e externa, concessão de garantias, incluídas as das autarquias, fundações e entidades 

estaduais; 
✓ Emissão e resgate de títulos da dívida pública estadual; 
✓ Fiscalização das instituições financeiras. 

Seção II - Dos Orçamentos (Art. 150 ao 163) 

➔ Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
✓ O plano plurianual; 
✓ As diretrizes orçamentárias; e 
✓ Os orçamentos anuais. 

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 à sua aquisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo 
diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no inciso II do 
artigo anterior, definidos em lei complementar.
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A lei que trata do plano plurianual definirá as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública estadual, levando em consideração a região em que forem feitas as despesas de capital 
e outras despesas delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada. 

 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades da administração pública 
estadual, orientação para a elaboração da lei orçamentária anual, alterações na legislação 
tributária, a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento e incluirá, 
pormenorizando, fisicamente, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

 

➔ A Lei Orçamentária anual compreenderá: 
✓ Orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder público;  
✓ O orçamento de investimentos das empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social; 
✓ O orçamento da seguridade social, através de órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, fundos e fundações do Poder público estadual. 
➔ É importante que você faça uma leitura atenta de todos os dispositivos dessa seção! 

TÍTULO VI - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

Este título é dividido da seguinte forma:  

Da Ordem Social 

Capítulo I - Dos Princípios Gerais (Art. 164 ao 173) 
Capítulo II - Da Política Urbana (Art. 174 ao 176) 
Capítulo III - Da Política Agrícola e Fundiária (Art. 177) 
Capítulo IV - Do Sistema Financeiro Estadual (Art. 178) 
Capítulo V - Da Saúde, da Assistência Social e da Previdência (Art. 179 ao 187) 
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Capítulo VI - Da Educação, da Cultura, do Desporto, do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia (Art. 188 
ao 208) 
Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência (Art. 
209 ao 220) 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

(ART. 221 AO 223) 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 221 ao 223. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 37 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, os membros da 
carreira de Procurador do Estado, 

a) não gozam de independência funcional. 

b) gozam de independência funcional relativa, que pode ser excepcionada por decisão fundamentada do 
Procurador Geral do Estado. 
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c) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
do Procurador Geral do Estado. 

d) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada cm razão do interesse público, por decisão 
do Conselho Superior da PGE. 

e) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
da Corregedoria Geral da PGE. 

Comentários 

Alternativa C. Correto, nos termos do art. 122, I, "a", da Constituição do Estado do Acre. 

2. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) Nos termos da Constituição do Estado do Acre e 
em vista da disciplina da CF/88, o Estado, excepcionalmente, poderá intervir em seus Municípios 

a) quando não forem prestadas as contas devidas, desde que seja denunciado ao Tribunal de Contas do 
Estado e este considerar, pela maioria absoluta de seus membros, devidamente comprovada a denúncia e 
decretar a intervenção do Estado. 

b) quando forem praticados atos de corrupção devidamente comprovados perante o Tribunal de Contas do 
Estado e este a decretar pela maioria simples de seus membros. 

c) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral do Estado, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

d) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral da Justiça, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

e) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Defensor Público Geral do Estado, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

Comentários 

Alternativa D. Correto, nos termos do art. 35, IV, da Constituição Federal e art. 25, VI, da Constituição do 
Estado do Acre. 

3. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, dentre as espécies 
legislativas contempladas na respectiva Constituição Estadual, pode-se afirmar com correção que 

a) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei complementar.  

b) não poderá haver delegação legislativa. 

c) o velo do Poder Executivo à proposta de emenda constitucional deve ser fundamentado. 

d) matéria relativa à organização do Poder Judiciário, cm caso de urgência e relevância, pode ser objeto de 
medida provisória. 

e) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei ordinária. 
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Comentários 

Alternativa A. Correto, nos termos do art. 56, III, da Constituição do Estado do Acre. 

4. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2012/V) Sobre a delegação de competência, observa-se no 
art. 4º da Lei Complementar nº 191, de 11 de dezembro de 2008 e o tratamento da Constituição do Acre e 
da Constituição Federal, pode-se inferir, que o Governador do Estado tem poderes para delegar atos 
visando à eficiência da Administração. Analisando as alternativas abaixo, marque a alternativa INCORRETA 
para completar a frase abaixo iniciada.  

É válida a delegação de poderes 

a) para assinatura de um convênio entre o Estado, na pessoa do Secretário de Estado da Saúde – (SESACRE) 
com a Universidade Federal do Acre – (UFAC), na pessoa do Magnífico Reitor, com o objetivo de estabelecer 
estudos sobre doenças tropicais. 

b) ao Procurador-Geral do Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

c) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para demitirem 
servidores públicos estaduais em caso de improbidade ou ilícito, no âmbito da Administração Pública, em 
caráter preventivo. 

d) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para 
encaminhar, obrigatoriamente, junto às contas anuais do Estado, um levantamento geral de veículos, 
tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas, pertencentes ao seu patrimônio, com indicação dos 
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles, estado de conservação e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e administração. 

Comentários 

Gabarito C.  

5. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Provimento/2012) De acordo com a Constituição Estadual do 
Acre, assinale a alternativa correta. 

a) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

b) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 
integrais. 

c) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

d) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 
proventos integrais. 

Comentários 

Gabarito C.  
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6. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Provimento/2012) Compete privativamente ao Governador 
do Estado do Acre: 

a) elaborar normas de concessão de anistia fiscal. 

b) nomear magistrados dentre os casos previstos pela Constituição do Acre. 

c) propor a criação de novas Comarcas e Varas Judiciárias. 

d) autorizar consulta plebiscitária. 

Comentários 

Gabarito B.  

7. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Remoção/2012) Compete privativamente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Acre: 

a) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. 

b) legislar a respeito das riquezas existentes no subsolo do estado acreano. 

c) prover e extinguir cargos públicos estaduais dentro da conformidade prevista na Constituição do Estado 
do Acre. 

d) decretar situação de estado de emergência e de calamidade pública. 

Comentários 

Alternativa A. Correta, com fulcro no art. 44, XXI, da CE do Acre.  

8. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Remoção/2012) Os municípios do Estado do Acre podem 
instituir impostos sobre: 

a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos. 

b) operações que destinem, a outros entes federativos, petróleo. 

c) prestação de serviços de transporte intermunicipal. 

d) vendas a varejo de combustíveis líquidos gasosos, exceto o óleo diesel. 

Comentários:  

Alternativa D. Correta, com fulcro no art. 144, inciso III, da CE do Acre.  

9. (CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ AC) /2007) Com relação aos Poderes Legislativos da União e 
do estado do Acre e aos Tribunais de Contas da União e do Estado do Acre, assinale a opção correta. 

a)  Conforme a Constituição Federal, as sessões legislativas do Congresso Nacional devem ocorrer entre 15 
de fevereiro e 30 de junho e entre 1.º de agosto e 15 de dezembro. 

b)  O Tribunal de Contas do Estado do Acre é composto por sete conselheiros, quatro dos quais devem ser 
escolhidos pela Assembleia Legislativa e três, pelo chefe do Poder Executivo estadual, que deve indicar um 
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entre seus auditores, outro entre os membros do Ministério Público que atuem junto a esse tribunal e um 
terceiro à sua livre escolha. 

c)  O tribunal de contas é um órgão administrativo integrante do Poder Legislativo e, como tal, não tem 
competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis. 

d)  A imunidade parlamentar de deputado estadual não alcança as ofensas proferidas fora da casa legislativa, 
mesmo quando estas possam ter conexão com a atividade parlamentar. 

Comentários 

Gabarito B.  

10. (CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ AC) /Técnico-Administrativa/Contador/2002) Acerca 
dos instrumentos do sistema orçamentário brasileiro, do plano plurianual (PPA.), da lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO) e do orçamento anual, julgue o item a seguir. 

No estado do Acre, o projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia 
Legislativa até o primeiro dia do mês de setembro de cada exercício e devolvido para sanção até o dia trinta 
de novembro. A Assembleia não entrará em recesso enquanto não for votado o projeto de lei. 

Comentários 

Certo, fulcro no art. 158, parágrafo único, da CE do Acre. 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, os membros da 
carreira de Procurador do Estado, 

a) não gozam de independência funcional. 

b) gozam de independência funcional relativa, que pode ser excepcionada por decisão fundamentada do 
Procurador Geral do Estado. 

c) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
do Procurador Geral do Estado. 

d) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada cm razão do interesse público, por decisão 
do Conselho Superior da PGE. 

e) gozam de inamovibilidade relativa, que pode ser flexibilizada em razão do interesse público, por decisão 
da Corregedoria Geral da PGE. 

2. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) Nos termos da Constituição do Estado do Acre e 
em vista da disciplina da CF/88, o Estado, excepcionalmente, poderá intervir em seus Municípios 

a) quando não forem prestadas as contas devidas, desde que seja denunciado ao Tribunal de Contas do 
Estado e este considerar, pela maioria absoluta de seus membros, devidamente comprovada a denúncia e 
decretar a intervenção do Estado. 
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b) quando forem praticados atos de corrupção devidamente comprovados perante o Tribunal de Contas do 
Estado e este a decretar pela maioria simples de seus membros. 

c) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral do Estado, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

d) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Procurador Geral da Justiça, para 
assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

e) quando o Tribunal de Justiça local der provimento à representação do Defensor Público Geral do Estado, 
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição do Estado, bem como para prover a 
execução de lei, ordem ou decisão judicial. 

3. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2017/VII) No âmbito do Estado do Acre, dentre as espécies 
legislativas contempladas na respectiva Constituição Estadual, pode-se afirmar com correção que 

a) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei complementar.  

b) não poderá haver delegação legislativa. 

c) o velo do Poder Executivo à proposta de emenda constitucional deve ser fundamentado. 

d) matéria relativa à organização do Poder Judiciário, cm caso de urgência e relevância, pode ser objeto de 
medida provisória. 

e) a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado deve revestir a forma de lei ordinária. 

4. (FMP - Procurador do Estado do Acre/2012/V) Sobre a delegação de competência, observa-se no 
art. 4º da Lei Complementar nº 191, de 11 de dezembro de 2008 e o tratamento da Constituição do Acre e 
da Constituição Federal, pode-se inferir, que o Governador do Estado tem poderes para delegar atos 
visando à eficiência da Administração. Analisando as alternativas abaixo, marque a alternativa INCORRETA 
para completar a frase abaixo iniciada.  

É válida a delegação de poderes 

a) para assinatura de um convênio entre o Estado, na pessoa do Secretário de Estado da Saúde – (SESACRE) 
com a Universidade Federal do Acre – (UFAC), na pessoa do Magnífico Reitor, com o objetivo de estabelecer 
estudos sobre doenças tropicais. 

b) ao Procurador-Geral do Estado para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

c) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para demitirem 
servidores públicos estaduais em caso de improbidade ou ilícito, no âmbito da Administração Pública, em 
caráter preventivo. 

d) ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e aos Secretários de Estado para 
encaminhar, obrigatoriamente, junto às contas anuais do Estado, um levantamento geral de veículos, 
tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas, pertencentes ao seu patrimônio, com indicação dos 
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles, estado de conservação e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e administração. 

5. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Provimento/2012) De acordo com a Constituição Estadual do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
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a) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

b) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 
integrais. 

c) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

d) O servidor público estadual será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade, com 
proventos integrais. 

6. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Provimento/2012) Compete privativamente ao Governador 
do Estado do Acre: 

a) elaborar normas de concessão de anistia fiscal. 

b) nomear magistrados dentre os casos previstos pela Constituição do Acre. 

c) propor a criação de novas Comarcas e Varas Judiciárias. 

d) autorizar consulta plebiscitária. 

7. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Remoção/2012) Compete privativamente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Acre: 

a) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. 

b) legislar a respeito das riquezas existentes no subsolo do estado acreano. 

c) prover e extinguir cargos públicos estaduais dentro da conformidade prevista na Constituição do Estado 
do Acre. 

d) decretar situação de estado de emergência e de calamidade pública. 

8. (FMP - Notário e Registrador (TJ AC) /Remoção/2012) Os municípios do Estado do Acre podem 
instituir impostos sobre: 

a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos. 

b) operações que destinem, a outros entes federativos, petróleo. 

c) prestação de serviços de transporte intermunicipal. 

d) vendas a varejo de combustíveis líquidos gasosos, exceto o óleo diesel. 

9. (CEBRASPE (CESPE) - Juiz Estadual (TJ AC) /2007) Com relação aos Poderes Legislativos da União e 
do estado do Acre e aos Tribunais de Contas da União e do Estado do Acre, assinale a opção correta. 

a)  Conforme a Constituição Federal, as sessões legislativas do Congresso Nacional devem ocorrer entre 15 
de fevereiro e 30 de junho e entre 1.º de agosto e 15 de dezembro. 

b)  O Tribunal de Contas do Estado do Acre é composto por sete conselheiros, quatro dos quais devem ser 
escolhidos pela Assembleia Legislativa e três, pelo chefe do Poder Executivo estadual, que deve indicar um 
entre seus auditores, outro entre os membros do Ministério Público que atuem junto a esse tribunal e um 
terceiro à sua livre escolha. 

c)  O tribunal de contas é um órgão administrativo integrante do Poder Legislativo e, como tal, não tem 
competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis. 
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d)  A imunidade parlamentar de deputado estadual não alcança as ofensas proferidas fora da casa legislativa, 
mesmo quando estas possam ter conexão com a atividade parlamentar. 

10. (CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ AC) /Técnico-Administrativa/Contador/2002) Acerca 
dos instrumentos do sistema orçamentário brasileiro, do plano plurianual (PPA.), da lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO) e do orçamento anual, julgue o item a seguir. 

No estado do Acre, o projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia 
Legislativa até o primeiro dia do mês de setembro de cada exercício e devolvido para sanção até o dia trinta 
de novembro. A Assembleia não entrará em recesso enquanto não for votado o projeto de lei. 

GABARITO 

1. C 
2. D 
3. A 
4. C 
5. C 
6. B 
7. A 
8. D 
9. B 
10. CORRETA 
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