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 MATERIAL DEMONSTRATIVO 

LEI COMPLEMENTAR Nº 17/1997
Organização Judiciária do Estado do Amazonas

03

De acordo com a Lei  Complementar nº 17/1997
(Da  Composição  da  Divisão  Judiciária),  julgue  o
próximo item. 

A  divisão  judiciária  compreende  a  criação,  a
alteração,  a  classificação  e  o  seu  agrupamento,
sendo  vedada  a  extinção  de  suas  unidades
judiciárias. 

     Certo 

     Errado

64

De acordo com a Lei  Complementar nº 17/1997
(Da  Justiça  de  Primeira  Instância),  julgue  o
próximo item.

Os Juízes interessados em permutar seus cargos
devem contar, cada um, com pelo menos um (01)
ano de efetivo exercício na Comarca.

     Certo 

     Errado

71

De acordo com a Lei  Complementar nº 17/1997
(Da Retribuição Pecuniária), julgue o próximo item.

Na  fixação  dos  vencimentos  da  Magistratura
amazonense,  observar-se-á  uma  diferença  não
superior  a  dez  por  cento  (10%),  de  uma  para
outra das categorias da carreira.

     Certo 

     Errado

94

De acordo com a Lei  Complementar nº 17/1997
(Dos  Deveres,  Responsabilidades  e  Proibições),
julgue o próximo item.

É vedado aos Juízes e Tribunais:

Advogar  processo  ou  causa  pendente  de  outra
autoridade,  cabendo-lhes,  entretanto,  suscitar
conflito de competência.

     Certo 

     Errado

LEI ESTADUAL Nº 3.226/2008 

 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado do Amazonas).

130

De acordo com a Lei Estadual nº 3.226/2008 (Da
Estrutura do Plano de Cargos, Carreira e Salários),
julgue o próximo item.

Os cargos comissionados terão sua ocupação em
30% (trinta por cento) por servidores de carreira
do quadro efetivo dos órgãos do Poder Judiciário
do Amazonas. 

     Certo 

     Errado

METAS NACIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO
2019 (JUSTIÇA ESTADUAL)

142

É  uma  das  Metas  Nacionais  do  Poder  Judiciário
2019 (Justiça Estadual):

Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos,
80% dos processos distribuídos até 31/12/2015 no
1º  grau  e  90%  dos  processos  distribuídos  até
31/12/2016 no 2º grau. 

     Certo 

     Errado
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LEI ESTADUAL Nº 1.762/1986 

 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Amazonas).

147

De  acordo  com  a  Lei  Estadual  nº  1.762/1986
(Disposições Preliminares), julgue o próximo item.

É  vedada  a  prestação  de  serviços  gratuitos,
inclusive no desempenho de função transitória de
natureza especial ou na participação em comissões
ou grupos de trabalho.

     Certo 

     Errado

165

De acordo com a Lei Estadual nº 1.762/1986 (Do
Tempo de Serviço), julgue o próximo item.

Será  considerado  como  de  efetivo  exercício  o
afastamento do funcionário em virtude de  trânsito
em decorrência de mudança da sede de exercício,
até trinta dias.

     Certo 

     Errado

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA

211

De  acordo  com  a  Resolução  CNJ  Nº  125/2010,
julgue o próximo item.

Na implementação da política Judiciária Nacional,
com  vista  à  boa  qualidade  dos  serviços  e  à
disseminação da cultura de pacificação social, será
observado  a  descentralização  das  estruturas
judiciárias. 
     Certo 

     Errado
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GABARITOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 17/1997
Organização Judiciária do Estado do Amazonas

03

GAB: ERRADO

Art. 5º A divisão judiciária compreende a criação, a
alteração e a extinção de unidades judiciárias, sua
classificação e agrupamento.

64

GAB: ERRADO

Art.  220  -  Os  Juízes  interessados  em  permutar
seus  cargos  devem  contar,  cada  um,  com  pelo
menos  seis  (06)  meses  de  efetivo  exercício  na
Comarca.

71

GAB: CERTO

Art.  244  -  Na  fixação  dos  vencimentos  da
Magistratura  amazonense,  observar-se-á  uma
diferença não superior a dez por cento (10%), de
uma para outra das categorias da carreira.

94

GAB: CERTO

Art. 328 - É vedado aos Juízes e Tribunais:

a) advogar processo ou causa pendente de outra
autoridade,  cabendo-lhes,  entretanto,  suscitar
conflito de competência;

LEI ESTADUAL Nº 3.226/2008 

 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado do Amazonas).

130

GAB: ERRADO

Art.  8.º  Integram  os  Quadros  de  Pessoal  dos
Órgãos  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do
Amazonas, os Cargos de Provimento em Comissão,
caracterizados pelo conjunto de funções referentes
às  atribuições  específicas  de  Direção  e
Assessoramento Superior PJ-DAS, escalonadas de I
a II, e Direção e Assessoramento Intermediário PJ-
DAI, escalonado no nível I, classificados de acordo
com os quadros Anexos V e VI desta Lei, sendo
seus  ocupantes  passíveis  de  nomeação  e
exoneração ad nutum.

§ 1.º Os cargos comissionados terão sua ocupação
em  50% (cinquenta por cento) por servidores de
carreira do  quadro  efetivo  dos  órgãos  do  Poder
Judiciário do Amazonas, observados os requisitos
de escolaridade exigidos nesta Lei.

(Alterado pela LC 4.504/2017)

METAS NACIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO
2019 (JUSTIÇA ESTADUAL)

142

GAB: ERRADO

META 2 – Julgar processos mais antigos (Todos os
segmentos)

Identificar e julgar até 31/12/2019:

Na  Justiça  Estadual:  pelo  menos,  80%  dos
processos distribuídos até 31/12/2015 no 1º grau,
80% dos processos distribuídos até 31/12/2016 no
2º  grau,  e  90%  dos  processos  distribuídos  até
31/12/2016  nos  Juizados  Especiais  e  Turmas
Recursais;
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LEI ESTADUAL Nº 1.762/1986 

 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Amazonas).

147

GAB: ERRADO

Art. 4º É vedada a prestação de serviços gratuitos,
salvo  no desempenho  de  função  transitória  de
natureza especial ou na participação em comissões
ou grupos de trabalho.

165

GAB: ERRADO

Art.  56.  Será  considerado  como  de  efetivo
exercício o afastamento do funcionário em virtude
de:

VIII - trânsito em decorrência de mudança da sede
de exercício, até quinze dias;

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA

211

GAB: ERRADO

Resolução CNJ Nº 125/2010

Art.  2º  Na  implementação  da  política  Judiciária
Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e
à  disseminação  da  cultura  de  pacificação  social,
serão observados: 

I - centralização das estruturas judiciárias;

(Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13)

MATERIAL COMPLETO? 

VISITE O NOSSO SITE: 

https://www.concurseirosabencoados.com.br/norte/tj-
am/ 
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SIGA-NOS 
Já somos + de 25.000

Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
Já somos + de 15.000

facebook.com/concurseirosabencoados

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
Já somos + de 700

https://goo.gl/KFK1Am

                       

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Já somos + de 3.500

Grupo Concurseiros Abençoados II

       
     SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS

     con  tato@concurseirosabencoados.com.br  

DESENVOLVIDO POR:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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