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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001421-91.2014.815.0761.
ORIGEM: Juízo da Comarca de Gurinhém.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ricardo Cruz Henriques. 
ADVOGADO: Antônio Amâncio da Costa Andrade (OAB/PB 4.068).
APELADO: Município de Gurinhém.
ADVOGADO: Adão Soares de Sousa (OAB/PB 18.678).

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA. SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  DIREITO  À  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  VERTICAL.
CONCLUSÃO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SUPERVISÃO ESCOLAR.
LEI  MUNICIPAL  Nº  377/2010.  EXIGÊNCIA  QUE  SEJA  NA  ÁREA  DE
EDUCAÇÃO  INFANTIL  OU  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL.  NÃO
ATENDIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE PROGRESSÃO.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

1. A Lei do Município de Gurinhém, prever que para se ter direito à progressão funcional vertical
para a Classe B1, o servidor necessita da conclusão de curso de Especialização na área de Educação
Infantil ou do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

2. Caso a parte interessada ateste aos autos curso de Especialização em área diversa, não será possível
ter o seu pleito atendido, em vista do princípio da legalidade, a qual a Administração está atrelada.

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0001421-91.2014.815.0761, em que figuram como Apelante  Ricardo Cruz
Henriques e como Apelado o Município de Gurinhém.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

Ricardo Cruz Henriques interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  Comarca  de  Gurinhém,  f.  52/56,  nos  autos  da  Ação de  Cobrança por  ele
ajuizada em face  do Município de Gurinhém, que julgou improcedente o pedido de
progressão  funcional  vertical  em  seu  favor,  ao  fundamento  de  que  o  curso  de
especialização realizado pelo Autor não preencher os requisitos para a concessão do
benefício almejado, conforme a lei Municipal que disciplina a matéria ora posta em
discussão.

Em suas razões,  f.  58/61, alegou  que  a Edilidade incentivou a realização do
curso  de  especialização,  e  que  a  referida  graduação  está  de  acordo  como  o  que
determina  o  art.  8º,  inciso  I,  §  7º,  da  Lei  Municipal  Nº  377/2010,  vez  que  está
relacionada a educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano, de forma que, no
seu dizer, faz jus a progressão vertical para o nível B1 e as diferenças respectivas. 

Pugnou pelo provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e julgado
procedente o pedido de progressão vertical.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de f.65.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

O Autor, ora Apelante,  pleiteia a progressão funcional no cargo de Professor
Classe  B  para  a  Classe  B1,  ao  argumento  de  que  a  Especialização  que  concluíra
preenche os requisitos na Lei Municipal Nº 377/2010.

Nos termos do art.  8º, § 7º1,  da norma supracitada, infere-se que para obter o
direito a progressão vertical para a Classe B1, seria necessário que o Apelante houvesse
concluído  o  curso  de  especialização  na  área  de  educação  infantil  ou  de  ensino
fundamental de 1º ao 5º ano.

Depreende das informações acostadas aos autos pelo próprio recorrente, f. 12,
que o Curso de Especialização em Supervisão Escolar,  concluído pelo Apelante, não
preenche os requisitos para a concessão da progressão pleiteada, qual seja, Classe B1,
conforme a legislação normativa daquela Edilidade, como acertadamente decidido na
Sentença.

Observando  a  grade  curricular  que  compõe  as  disciplinas  da  referida
especialização, f.12v, conclui-se que não estão direcionadas para a educação infantil ou
ao ensino fundamental, condição necessária pela norma municipal para a obtenção da
progressão vertical.

Não  tendo  o  Autor  realizado  a  especialização  que  se  enquadrasse  no
dispositivo da norma do Município, bem como não demonstrado, de alguma forma, a
relação com o exigido na Lei Nº 377/2010, não lhe assiste razão para que a Sentença
seja reformada.

Esta Quarta Câmara Especializada Cível já decidiu, em caso semelhante, que os
servidores públicos do Município de Gurinhém não fazem jus à progressão funcional,
tendo em vista que o Curso de Especialização concluído pelo Apelante não preencher os
requisitos da legislação municipal2.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 “Art. 8º – São cargos de profissionais de educação os de Professor de Educação Básica 1, Professor de Educação 
Básica 2, Supervisor Educacional, Orientação Educacional...
§  7º.- Professor Classe B1– Corresponde ao exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental
do 1º ao 5º ano ou ciclos equivalentes e exigem de seus detentores qualificação mínima para o magistério em nível
superior, em cursos de licenciatura plena, mais Especialização na área Educação Infantil ou de Ensino Fundamental
do 1º ao 5º ano.”
2 (TJ/PB, AC 001683-25.2016.815.0000, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível, publicado 
em:05.04.2017). 


