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§ 2 º A ajuda de custo será paga independentemente de o Juiz haver assumido o novo cargo e 
restituída, caso venha o ato a ser tornado sem efeito. 

§ 3º O pagamento da ajuda de custo será feito pela Secretaria do Tribunal de Justiça, mediante 
autorização do Presidente do Tribunal de Justiça. 

 
Art. 217 Somente sofrerão descontos para contribuição de previdência os vencimentos e vantagens que se 

incorporarem definitivamente à remuneração do magistrado. 
 

Seção II 
Das Diárias 

 
Art. 218 As diárias devidas aos Desembargadores, fixadas pelo Conselho da Magistratura, não serão 

inferiores aos valores atribuídas pelo Poder Executivo para os Secretários de Estado. 
§ 1º As diárias dos Juízes dentro do Estado serão fixados pelo Conselho da Magistratura tendo em 

vista os gastos a serem feitos pelo Conselho da Magistratura, como o meio de transporte a ser utilizado, a distância a ser 
utilizado, a distância a ser percorrida, o estado das rodovias, a duração do deslocamento, e outros fatores circunstanciais de cada 
região do Estado, não podendo ser  inferiores a 1/30 (um trinta avos) do vencimento básico. 

§ 2º As diárias por deslocamento fora do Estado serão fixados pelo Conselho da Magistratura. 
§ 3º O Juiz que cumulativamente com a função na Vara de que é titular ou designado, exercer 

jurisdição, em outra Vara, perceberá a título de gratificação, 1/60 (um sessenta avos) do vencimento básico do seu cargo, por dia 
de substituição. 

 
Art. 219 O Magistrado que for convocado para substituir Juiz de Entrância superior, à exceção do Tribunal 

de Justiça, perceberá a diferença de vencimentos correspondente, durante o período de afastamento do titular, inclusive diárias e 
transporte, se for o caso. 

 
Seção III 

Do Auxílio Funeral 
 
Art. 220 Ao cônjuge sobrevivente, à companheira e, em sua falta, aos herdeiros necessários do magistrado 

será abonado uma importância igual a um mês dos vencimentos para atender às despesas de funeral e de luto. 
§ 1º Na falta das pessoas enumeradas no caput, quem houver custeado o funeral, será indenizado das  

despesas até o montante referido neste artigo. 
§ 2º A despesa correrá pela dotação própria do cargo, e o pagamento será efetuado pela Secretaria 

do Tribunal mediante apresentação do atestado de óbito; e no caso do parágrafo anterior, mais os comprovantes das despesas. 
 

 
Seção IV 

Da Pensão 
 
Art. 221 Ocorrendo o falecimento do magistrado, aos seus dependentes é assegurada uma pensão igual a 

dois terços dos vencimentos ou proventos que o mesmo percebia, sem prejuízo de outras a que tenham direito. 
 
Art. 222 Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei: 

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de cinco anos, o filho de qualquer 
condição, menor de 21 anos ou inválido, ou de até 25 anos se estiver cursando estabelecimento de ensino, e a filha solteira; 

II - o pai inválido e a mãe. 
§ 1º À inexistência de filhos a pensão será paga integralmente à viúva, ao viúvo inválido, e em 

havendo filhos 50% da pensão será a estes devida. 
§ 2º Na falta dos benefíciários indicados no parágrafo anterior, a pensão será paga à companheira 

com quem o magistrado convivera durante os últimos cinco anos. 
§ 3º Não ocorrendo nenhuma das hipóteses anteriores a pensão será devida ao pai inválido ou à mãe. 
§ 4º Cessa o pagamento da pensão: 

a) ao cônjuge sobrevivente que contrair novas núpcias; 


