
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO – DIREITO DE RESPOSTA 

 

  Sobre a notícia veiculada em sítio eletrônico da Sindicato dos Oficiais 

de Justiça da Paraíba - SINDOJUS, nos dias 13 e 16.12.2019, sob o título: 

“Sindicato repudia insultos de juiz contra Oficiais de Justiça, ameaçados de 

prisão”, o Dr. Ruy Jander Teixeira da Rocha vem a público esclarecer que a 

notícia não condiz com a realidade dos fatos e informar o seguinte: 

1 – Antes de mais nada, cumpre esclarecer que o juiz Ruy Jander exerce a 

magistratura há quase vinte anos na Comarca de Campina Grande (PB), 

gozando de excelente conceito moral no âmbito social, familiar e 

profissional, nunca tendo sofrido qualquer punição disciplinar no exercício 

de seu mister. 

2 – O magistrado Ruy Jander, no exercício de suas funções e prezando pelo 

devido andamento e celeridade dos processos que tramitam na unidade 

judiciária de sua titularidade, apenas cobrou providências junto ao chefe da 

Central de Mandados do Fórum Affonso Campos (Campina Grande-PB), em 

relação ao cumprimento de mandados sem constrição judicial, os quais 

vinham sendo descumpridos pelos oficiais de justiça, a pretexto de não 

estarem recolhidas as diligências prévias da Fazenda Pública municipal. 

3 - Saliente-se que o magistrado em questão não se dirigiu pessoalmente, 

nem destratou e nem ameaçou qualquer oficial de justiça que estava no 

local, tendo se reportado reservadamente e unicamente ao chefe da Central 

de Mandados.  

4 – É importante esclarecer que tem sido prática recorrente na Comarca de 

Campina Grande a recusa dos oficias de justiça em cumprir mandados cuja 

parte autora seja a Fazenda Pública, mesmo que não possuam medidas de 

constrição e mesmo após o Município de Campina Grande ter disponibilizado 

veículo oficial e motorista para que os deslocamentos fossem realizados, 

fato que inclusive já está em apuração na Corregedoria-Geral de Justiça. 

5 – Como é sabido, a diligência do oficial de justiça tem natureza 

indenizatória, pois se destina ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo 

servidor no cumprimento da ordem judicial. Sua previsão legal está na Lei 

Estadual n. 5.672/92 e o artigo 15 da citada norma faculta à parte o direito 

de fornecer o meio de transporte para cumprimento dos atos processuais, 

não havendo qualquer ofensa a Súmula n° 190, do C. Superior Tribunal de 

Justiça. 

6 - Na hipótese em questão, havendo transporte oficial fornecido pelo 

Município de Campina Grande, conforme regulamentado na portaria n. 

005/2019 da diretoria do Fórum de Campina Grande, não se mostrava 

devido o recolhimento prévio das diligências. 
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