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LEI Nº 12.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

(Vide Medida Provisória nº 614, de 2013) 

Texto compilado 

Vide Decreto nº 8.239, de 2014 

Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do 
Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 
de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de 
Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata a 
Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a 
contratação de professores substitutos, visitantes e 
estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 de 9 de 
dezembro de 1993; sobre a remuneração das 
Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; altera remuneração do Plano de 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera 
as Leis nos 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, 
de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 
11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de 
setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 
8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4o da 
Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras 
providências. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO NAS CARREIRAS DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO 
FEDERAL 

Seção I 

Da Carreira de Magistério Superior 

Art. 13.  Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os 
seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção:      (Redação dada pela 
Lei nº 12.863, de 2013)  

I - para o nível inicial da Classe B, com denominação de Professor Assistente, pela apresentação de 
titulação de mestre; e      (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 
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II - para o nível inicial da Classe C, com denominação de Professor Adjunto, pela apresentação de 
titulação de doutor.      (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

Parágrafo único.  Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério Superior em 1o de 
março de 2013 ou na data de publicação desta Lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção 
de que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo. 

Seção II 

Da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

Art. 15.  Os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os 
seguintes requisitos de titulação farão jus a processo de aceleração da promoção:      (Redação dada 
pela Lei nº 12.863, de 2013) 

I - de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D II, pela apresentação de título de 
especialista; e 

II - de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da classe D III, pela apresentação de título 
de mestre ou doutor. 

Parágrafo único.  Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico em 1o de março de 2013 ou na data de publicação desta Lei, se posterior, é 
permitida a aceleração da promoção de que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio 
probatório no cargo. 
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