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1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

O adicional por titulação é a evolução pecuniária da remuneração do empregado, na razão 

estabelecida, incidindo sobre o padrão inicial de salário do emprego/nível. 

Entretanto, a EBSERH, empresa pública vinculada ao MEC (Ministério da Educação), 

não prevê dentre os benefícios a serem concedidos a seus empregados o adicional 

supracitado.  

 

2. MOTIVAÇÃO 

 

O adicional por titulação consiste na retribuição pecuniária devida ao empregado, 

decorrente da apresentação de diplomas de doutorado, mestrado e graduação, e 

certificados de pós-graduação lato sensu e ensino médio. 

 

Cumpre destacar que o pagamento do adicional de titulação para o empregado deve ser 

encarado como um investimento a ser feito pela empresa para a valorização do empregado 

que busca incessantemente aperfeiçoar a sua técnica, o que reflete diretamente na 

melhoria da qualidade dos produtos e serviços públicos prestados e ofertados à sociedade, 

em atendimento ao principio constitucional da eficiência expressamente disposto no art. 

37, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

 

E, destaca-se também o fato de que um empregado bem remunerado e valorizado tende a 

dedicar-se com afinco, presteza e zelo em suas atividades e se mantém motivado a 

permanecer na empresa. Importante descrever a frase do ilustre professor de economia da 

Universidade de Harvard Gregory Mankiw “As Pessoas Reagem a Incentivos”. 

 

A motivação foi caracterizada para Heckhausen, citado por Lopes (1980, p.7), como “o 

empenho de aumentar ou manter tão alto quanto possível a capacidade de um indivíduo, 

a fim de que este possa alcançar excelência na execução das atividades das quais 

dependam o sucesso ou o fracasso da organização a que pertence” (LOPES, Tomas V. 

Monteiro. Motivação no trabalho. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1980.) 

 



Segundo Glasser, citado por Bergamini (1997, p. 24), “o fracasso da maioria de nossas 

empresas não está na falta de conhecimento técnico. E, sim, na maneira de lidar com as 

pessoas”. Muitos empresários acreditam que seus funcionários não fazem o trabalho com 

qualidade por não terem habilidade técnica. Mas a origem do trabalho desqualificado está 

no tratamento que a direção da empresa oferece aos subordinados. (BERGAMINI, Cecília 

Whitaker. Motivação nas organizações. 4.ed., São Paulo: Atlas, 1997). 

 

No art. 21, VI, do Regulamento de Pessoal da EBSERH resta expressamente consignado 

a possibilidade de implementação do referido adicional, senão vejamos: 

 

“Art. 21. Em situações especiais, a remuneração do empregado 

poderá ser acrescida das seguintes parcelas transitórias:  

(...) 

VI. Outros adicionais previstos em lei ou acordo coletivo.” 

 

Vale frisar que as empresas estatais federais, igualmente acompanhadas pelo DEST e 

dependentes do Tesouro Nacional, como EMBRAPA, CONAB, CODEVASF, CEITEC, 

EPE, CPRM, INFRAERO, CORREIOS, prevêem o pagamento aos seus empregados do 

adicional de titularidade. No entanto, OS EMPREGADOS DA EBSERH, que também é 

uma empresa pública federal, não recebem o referido adicional. 

 

Insta ressaltar também que diversas entidades vinculadas ao MEC pagam o adicional de 

titulação, tais como: INEP; CNE; INES; CP2; CAPES; IBC; CONAES; FNDE. 

Entretanto, a EBSERH vinculada ao MEC, não o faz. 

 

Desta forma, em virtude do disposto no art. 21, VI do Regulamento de Pessoal da 

EBSERH e, face ao princípio da isonomia e da eficiência, faz-se necessária a 

regulamentação do adicional de titulação para os empregados da EBSERH, de modo a 

conceder percentual sobre o salário-base a título de incentivo ao estudo, ao empregado 

enquadrado no Plano de Classificação de Cargos e Salários vigente, que tenha ou venha 

a conquistar títulos de educação formal acima do exigido para o ingresso no cargo/carreira 

na empresa, que incidirá para todos os efeitos legais. 

 

3. DO PLEITO 



 

Ante o exposto, tendo em vista a necessidade de se valorizar o empregado qualificado e 

especializado, o que refletirá em benefício direto para a empresa, e em prol da isonomia 

de acesso às gratificações por titulação em relação às demais empresas públicas federais 

que já instituíram o referido benefício, solicitamos que sejam apreciadas as cláusulas 

contidas na proposta do ACT (Acordo coletivo de Trabalho) no que diz respeito à 

regulamentação pela EBSERH da concessão do adicional de titulação aos seus 

empregados.  

 

 

 


