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LEI ESTADUAL (RS) Nº 15.212/2018
Trata-se de lei estadual que Institui a
já regulada na chamada ‘Lei Brasileira de
Campanha Estadual de Informação sobre
Inclusão’ (Lei nº 13.146/2015) e, em nível
o Transtorno do Déficit de Atenção com
mais elevado, na Convenção Internacional
Hiperatividade e sobre a Dislexia na EduSobre as Pessoas com Deficiência”, da qual o
cação Básica. Contém apenas 5 (cinco)
Brasil é signatário e que já foi devidamente
artigos, dentre os quais vale destacar o art. 3º,
internalizada no direito brasileiro.
cujo alcance se estende mais diretamente à
No tocante ao referido “provimento
rede privada de ensino. Neste artigo, estipulade meios”, não é demais salientar que se trata
-se que “As escolas de educação básica
de previsão bastante genérica, sem indicação
proverão meios para que, progressivamente,
de quais sejam os “recursos adequados”.
seja oferecido às crianças e adolescentes
Previsão, esta, que poderá vir a ser objeto de
com dislexia o acesso aos recursos didáticos
especificações e circunstanciamentos, que,
adequados ao desenvolvimento de sua
por óbvio, não poderão ser exigidos apenas
aprendizagem”. No mais, ela se resume a
das escolas privadas.
instituir dita CamVale alertar
panha (art. 1º), a
que a indicação dos
apontar, no seu art.
“meios adequados”
2º, os meios de sua
poderá ser feita até
implementação
mesmo por regra
(palestras, exposiinfralegal (decreto
ção de painéis,
regulamentador ou
apresentação
de
norma do CEEDestudos, etc.) e, no
-RS), mas a imposiseu art. 4º, a ressalção para “prover
var a possibilidade
meios”, conforme o
de “regulamentar esta matéria, fortalecendo
caso, poderá assumir contornos obrigaciouma política pública necessária para qualifinais incompatíveis com regulação infralegal.
cação da Campanha...”.
Apenas para exemplificar: o
Por fim, no seu art. 5º,
uso de laptops poderá ser
Trata-se de lei com feição
dispõe que a Lei entrará em
apontado como recurso
eminentemente
vigor no ano letivo subsedidático apropriado, mas
programática, destinada a
quente ao de sua publicaeventual imposição de que
sensibilizar o ambiente
ção, vale dizer, no próximo
as escolas devam fornecêeducacional para a
ano.
-los a tais alunos exigirá
necessidade de atenção
A responsabilidade
regulação por lei, cuja consqualificada ao tema da
direta com a Campanha e
titucionalidade, conforme o
dislexia e do TDAH
com seus ônus constitui
caso, poderá ser questionada.
encargo do Poder Público.
A bem dizer, trata-se de lei com
As escolas privadas não estarão obrigadas a
feição eminentemente programática, destinaimplementá-la, embora possam ser convidada a sensibilizar o ambiente educacional para
das a integrá-la. A responsabilidade destas
a necessidade de atenção qualificada ao tema
escolas será apenas com o provimento de
da dislexia e do TDAH. Eventuais desdobrameios para que as crianças e adolescentes
mentos regulatórios poderão, futuramente,
com dislexia tenham acesso aos recursos
trazer maiores indagações e até mesmo
didáticos adequados.
inquietudes. Não é o caso, por ora.
Cabe, também, assinalar que esta Lei
não inclui os transtornos da dislexia, como
também os de impulsividade, déficit de atenção e hiperatividade, no âmbito das assim
Jorge Lutz Müller
chamadas “pessoas com deficiência”. Aliás,
OAB/RS 7.563
nem poderia fazê-lo, pois se trata de matéria
Assessoria Jurídica do SINEPE/RS

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e quartas-feiras das 15h30min às 17h30min
pelo telefone (51) 3213.9090

