
GRIPE SUÍNA E OUTRAS
DOENÇAS CONTAGIOSAS:
A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESCOLAS

crescimento de infectados
com o vírus Inflluenza A -
H1N1 levou a um clima de
pânico em todo o país. Na

área educacional, muitas instituições
adiantaram o início das férias de julho,
e, por recomendação do Ministério da
Saúde, milhares de escolas atrasaram o
início das aulas em agosto, a pretexto de
se reduzir a possibilidade de contágio.

Do ponto de vista sanitário, re-
conhecemos que a medida fez senti-
do, pois a proximidade física dos alu-
nos em sala de aula, corredores, pátios
e atividades escolares poderia ser um
forte elemento de disseminação. Mas
se considerarmos que a gripe está se
alastrando já há alguns meses, o atra-
so da volta às aulas teria caráter mera-
mente paliativo.

Pelo Art.24 - I da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394 de
20 de dezembro de 1996), a educação bá-
sica deverá manter um mínimo de 200
dias de efetivo trabalho escolar. Como o
ensino fundamental é obrigatório, não
se poderia falar em suspensão indefini-
da das aulas, pois o quadro ainda não se
caracterizou uma calamidade pública, e o
interesse social dos alunos obriga a conti-
nuidade das aulas em todo o país.

Então nos concentramos nas provi-
dências das escolas particulares frente
ao problema da gripe. Até que ponto a
instituição seria responsável, caso um
aluno contraísse a doença dentro da
sala de aula, por contaminação de um
colega? Igual reflexão e conseqüência ju-
rídica ocorreriam no caso de outra mo-
léstia contagiosa.

Nosso Código Civil (Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002) dispõe em seu
Art.927 a obrigação de se reparar o da-
no causado por ato ilícito, ou seja, ge-
rado por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência. Por ou-

tro lado, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho
de 1990) assegura ao cidadão menor de
18 anos a proteção à saúde, obrigando
a família, a comunidade, a sociedade
em geral - aí incluídas as escolas - e o
próprio poder público o dever de zelar
pelo bem-estar das crianças e dos ado-
lescentes. Também no caso do ensino
superior, a maioridade dos alunos não
isenta o estabelecimento educacional
de cuidados básicos para se garantir a
saúde e integridade de seus educandos,
pois o direito à vida é matéria constitu-
cional e igualmente prevista no Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990).

"A ESCOLA PODE, SIM, SER

RESPONSABILIZADA POR UM

EVENTUAL CONTÁGIO ENTRE

ALUNOS, DESDE QUE NÃO TENHA

TOMADO TODAS AS MEDIDAS

CABÍVEIS PARA PREVENIR SUA

OCORRÊNCIA"

Por isso, em qualquer modalidade
de ensino, a conclusão inicial seria des-
favorável aos mantenedores. Ante a pro-
teção legal conferida aos alunos, sejam
menores ou maiores de idade, e o risco
que qualquer escola ou universidade as-
sume quanto aos eventos ocorridos du-
rante os serviços, a exemplo de quedas,
acidentes, e quaisquer lesões sofridas
dentro da instituição, a contaminação
por gripe suína seguiria o mesmo en-
tendimento se fosse um fato isolado.

Mas o caráter notório de pandemia
mundial do vírus H1N1 permite que se-
ja classificado como "força maior", fa
ce à sua inevitabilidade, situação le-
galmente prevista como excludente de
responsabilidade, desde que sua carac-
terização não deixe margem a dúvidas.

Por esses motivos, a escola po-
de, sim, ser responsabilizada por um
eventual contágio entre alunos, des-
de que não tenha tomado todas as
medidas cabíveis para prevenir sua
ocorrência. Como problema de saú-
de pública, qualquer pessoa está sus-
cetível de ser contaminada, então a
instituição de ensino deve cumprir
seu papel social e orientar de forma
ostensiva todos os alunos sobre ris-
cos e formas de proteção, enquan-
to busca informações sobre possíveis
infectados.

Seguindo esses fundamentos, é
recomendável cumprir todas as deter-
minações originadas dos órgãos pú-
blicos de saúde, ainda que isso acarre-
te atraso no início das aulas e alguns
prejuízos. Mais do que isso, o gestor
deve desenvolver um plano de contin-
gência com auxílio de profissionais
médicos e o expor a toda a comunida-
de de alunos, familiares, professores e
funcionários, de forma a instruir so-
bre a doença e obter informações in-
dividuais sobre a ocorrência de sin-
tomas. Obviamente, os alunos que
apresentarem indícios devem ser im-
pedidos de assistir às aulas até que es-
tejam fora do risco de contágio, com
igual providência para outros servi-
dores e uma especial atenção para as
grávidas.

São cuidados importantes e com
boas possibilidades de resultado, mas
se assim mesmo alguém vier a se in-
fectar, o mantenedor terá plenas con-
dições de provar que procurou evitar
esse fato a todo custo e que não cola-
borou de nenhuma forma para que a
doença se. disseminasse.
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