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RESUMO 

Um dos problemas práticos enfrentados pela vigilância epidemiológica para a prevenção 
do dengue é o fato de sua eficácia depender do acesso dos agentes sanitários aos 
ambientes privados para descoberta e combate dos focos do Aedes aegypti. Muitas 
vezes, em virtude de alguns imóveis se encontrarem fechados ou abandonados, as 
inspeções sanitárias ficam quantitativamente prejudicadas e os focos do mosquito não 
são identificados, nem tratados. Para que, no futuro, não recaia sobre si a pecha de 
desidioso ou omisso, o Estado, fazendo uso do poder de polícia que lhe é inerente, tem 
ingressado forçosamente nestes ambientes privados como forma de preservar a saúde 
pública. Porém, tais intervenções não podem ser realizadas fora da órbita constitucional, 
devendo respeitar o princípio da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inciso XI, da 
CR/88). 
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ABSTRACT 

One of the practical problems faced by the epidemiological surveillance for prevention 
of dengue is that their effectiveness depends on the access of health workers to private 
places for discovery and response to outbreaks of Aedes aegypti. Often, because of 
some properties they were closed or abandoned, health inspections are quantitatively 
affected and outbreaks of the mosquito are not identified or treated. For the future, does 
not lie with themselves to be branded or idle on the part missing, the State, making use 
of police power that is inherent, has entered forcibly in these private places so as to 
maintain public health. However, such interventions can not be performed outside the 
orbit Constitution, respecting the principle of inviolability of domicile (Article 5º, 
section XI of CR/88). 
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 1 INTRODUÇÃO 

  

            Todo início de ano, com a chegada do verão e do período chuvoso, o dengue se 
torna uma ameaça à saúde pública no Brasil. 

            Trata-se de uma doença infecciosa causada por um arbovírus, cujo principal 
transmissor é a espécie de mosquito Aedes aegypti. 

            De origem africana, tendo sido introduzido no país provavelmente no início do 
século XIX, o Aedes aegypti “[...] é um mosquito doméstico, antropofílico, com 
atividade hematofágica diurna e utiliza-se preferencialmente de depósitos artificiais de 
água limpa para colocar os seus ovos. Eles têm uma alta capacidade de dessecação, 
mantendo-se viáveis na ausência de água por até 450 dias” (TAUIL, 2002, p. 868). 

            Além do elevado poder de resistência, o mosquito transmissor do dengue 
encontrou nos dias atuais uma série de condicionantes que favorecem a sua proliferação 
e disseminação, tais como: 1) a necessidade de armazenamento de água para consumo 
pela população periférica das grandes cidades, em virtude do saneamento básico 
precário; 2) o estímulo ao uso de embalagens descartáveis, sem o adequado 
recolhimento após a sua utilização; 3) o aumento do número de pneus usados dispostos 
inadequadamente no meio ambiente, em função do incrível crescimento da produção de 
veículos automotores; 4) a ausência de produtos inseticidas, eficazes e ecologicamente 
seguros, capazes de combaterem os criadouros dos insetos. 

            Diante deste quadro alarmante, o Poder Público não pode se manter inerte. 
Afinal, de acordo com o art. 196, da Constituição da República de 1988, a saúde é dever 
do Estado, cabendo a ele executar os serviços de saúde pública de forma eficiente e 
implementar programas de prevenção e combate ao vetor, sob pena de se configurar a 
sua responsabilidade civil por omissão. 

            Dentre as diversas ações empreendidas pelo Poder Público para o combate ao 
Aedes aegypti, a que mais tem gerado discussões, principalmente no âmbito jurídico, 
são as visitas domiciliares em todos os imóveis dos municípios, realizadas pelos agentes 
de vigilância sanitária, objetivando a eliminação dos potenciais criadouros do mosquito. 

            As grandes e médias cidades possuem áreas de difícil acesso aos domicílios 
pelos servidores públicos, tanto em bairros de população mais rica, como naqueles mais 
pobres. As ações de campo são feitas durante o dia e muitos imóveis encontram-se 
fechados, abandonados ou com acesso não permitido pelo morador. 

            Dessa forma, surge um dilema para o Estado, pois como combater os focos do 
dengue, se uma parcela da população não está disposta a colaborar? Pode o Estado, em 
prol do interesse público, exercer seu poder de polícia e impor às pessoas o dever de 
suportar o ingresso de agentes sanitários nos ambientes privados? Por outro lado, o 
particular, com base no princípio da inviolabilidade do domicílio, pode se recusar a esta 
intervenção estatal? 
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            Sem querer esgotar o tema, o presente artigo busca, em um primeiro momento, 
estudar valores que, a princípio, aparentam ser antagônicos entre si, mas que, quando 
analisados sob o prisma da ponderação de interesses, podem nos nortear nas respostas 
dos questionamentos propostos. 

  

  

2 O CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS ATRAVÉS DO PODER 
DE POLÍCIA DO ESTADO 

  

            No início do século XX, o Estado de Direito, que até então só tinha restringido o 
exercício dos direitos individuais para garantir a ordem pública, assume uma postura 
mais intervencionista e estende seus braços sobre a ordem econômica e social. 

            Diante deste fenômeno do agigantamento da máquina estatal, o poder de polícia 
“[...] passou a atuar em setores não relacionados com a segurança, atingindo as relações 
entre particulares, anteriormente fora do alcance do Estado [...]” (DI PIETRO, 2004, p. 
110), tais como o meio ambiente, as relações de consumo, o patrimônio histórico e 
artístico nacional e, obviamente, a saúde. 

            Dentro deste novo paradigma, a noção de interesse público se expande e o poder 
de polícia se torna a principal atividade do Estado para que ele possa condicionar, de 
forma legal e legítima, o exercício das liberdades individuais em prol do bem-estar 
coletivo. 

            Para colocar o seu poder de polícia em ação, o Estado, tendo como pressuposto-
mor, o princípio da legalidade, cria atos normativos gerais e abstratos, por meio do 
Poder Legislativo, estabelecendo limitações administrativas ao exercício dos direitos e 
das atividades individuais. 

            Na área da saúde, mais notadamente no que diz respeito à vigilância 
epidemiológica, a Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, por exemplo, obriga 
que as pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas se submetam às medidas 
sanitárias indicadas para o controle da doença, sob pena de cometerem infrações à 
legislação da saúde (Lei Federal nº 6.437/77). 

            Aprofundando melhor o assunto, Carlos Ari Sundfeld assim nos ensina: 

  

As ações de vigilância epidemiológica estão reguladas pela Lei Federal nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975, segundo a qual compete à autoridade sanitária: a) “proceder à 
investigação epidemiológica pertinente para [...] averiguação da disseminação da 
doença na população sob o risco” (art. 11, caput); b) “exigir e executar investigações, 
inquéritos e levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais 
determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública” (art. 11, 
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parágrafo único); e c) “adotar, prontamente, as medidas indicadas para o controle da 
doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente” (art. 12). 

A Lei nº 6.259/1975 foi expressa ao impor o dever de atender às imposições da 
autoridade sanitária destinadas ao controle de doenças transmissíveis. De acordo com o 
art. 13, “as pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas, abrangidas pelas 
medidas referidas no art. 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 
sanitária”. A inobservância desse dever ficou submetida às conseqüências previstas na 
lei sobre infrações à legislação de saúde. De acordo com o art. 10 da Lei nº 6.437/1977 
constituem infrações sanitárias, entre outras, “impedir ou dificultar a aplicação de 
medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis [...]” (inc. VII), “obstar ou 
dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício de 
suas funções” (inc. X), bem assim a “inobservância das exigências sanitárias relativas a 
imóveis, pelos seus proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse” (inc. 
XXIV). (SUNDFELD, 2002, p. 103/104) 

  

            Além da legislação federal, considerando que a Constituição da República de 
1988 confere competência legislativa a todos os entes federados, o controle 
epidemiológico pode ser ainda disciplinado pelos Poderes Legislativos estaduais e 
municipais. 

            Porém, não basta a existência de leis. É preciso que o Estado verifique se, de 
fato, o particular está se sujeitando às restrições que lhe são impostas. Assim, parte do 
poder de polícia do Estado é destinada ao Poder Executivo para que ele possa 
regulamentar as leis e controlar a sua aplicação, preventivamente ou repressivamente, 
por meio de atos administrativos e operações materiais. 

            Para que a medida de polícia possa produzir os efeitos desejados, a doutrina 
costuma elencar alguns atributos inerentes a ela. São os seguintes: a discricionariedade, 
a presunção de veracidade e de legalidade, a imperatividade ou coercibilidade e a auto-
executoriedade. Há que se esclarecer, contudo, que estas características não precisam 
estar simultaneamente presentes para que se configure um ato de polícia, bastando 
apenas a presença de algumas delas. 

            A discricionariedade ocorre quando a lei reguladora da matéria deixa para a 
Administração Pública uma apreciação que comporta certo grau de subjetivismo, de 
liberdade. No caso, por exemplo, do controle epidemiológico, podemos notar que o art. 
12 da Lei Federal nº 6.259/75, tratada a pouco por nós, concede à autoridade sanitária a 
faculdade de determinar quais serão as medidas adotadas para o controle da doença. Isto 
ocorre, pois o legislador não sabe de antemão que moléstia irá se tornar uma epidemia, 
nem tão pouco a profilaxia adequada para o seu combate. 

            Da mesma forma, será a autoridade administrativa quem irá graduar a 
penalidade imposta ao particular em caso de descumprimento de determinada medida 
sanitária, uma vez que somente ela tem a oportunidade de vivenciar a realidade dos 
fatos (vide art. 6º, da Lei nº 6.437/77). 
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            Apesar das medidas de polícia, em sua grande maioria serem dotadas do atributo 
da discricionariedade, nem sempre tal característica estará presente. Em determinados 
casos, a lei encarrega de prescrever, com detalhes, se, quando e como o administrador 
público deverá agir, estabelecendo um único procedimento a ser tomado pelo Poder 
Público (exemplo: basta ter os requisitos necessários ao exercício de certa atividade para 
que o órgão sanitário conceda a licença ao particular). Nesse caso, a medida de polícia 
será vinculada. 

            Ao contrário da discricionariedade, a presunção de veracidade e de legalidade é 
um atributo presente em todos os atos de polícia e consiste na qualidade de que se 
revestem os atos administrativos para se presumirem verdadeiros e conformes ao 
direito, até prova em contrário. 

            A imperatividade ou coercibilidade, por sua vez, é a qualidade pela qual a 
Administração Pública pode impor ao particular uma obrigação, independentemente de 
sua aquiescência. Enquanto no direito privado vigora, nas relações entre as partes, o 
princípio da autonomia da vontade, no direito público prevalece o interesse público, 
podendo o administrador estabelecer restrições, ônus, deveres, penalidades aos 
administrados em benefício do bem-estar coletivo. 

            Nesse sentido, quando a Administração, por exemplo, determina a adoção de 
medidas sanitárias para se evitar a proliferação de doenças (exemplo: vacinação de 
animais domésticos, limpeza de lotes vagos, proibição da comercialização de alguma 
mercadoria ou produto), não pode o particular, de início, se furtar ao seu cumprimento. 
Caso se sinta lesado, compete a ele, adotar as medidas cabíveis, seja na via 
administrativa ou judicial, para tentar sustar os efeitos do ato de polícia a ele imposto. 

            Por fim, o atributo da auto-executoriedade deve ser entendido como “[...] a 
qualidade pela qual o Poder Público pode compelir ‘materialmente’ o administrado, sem 
precisar buscar previamente as vias judiciais, ao cumprimento da obrigação” (MELLO, 
2001, p. 384). 

            A primeira vista, a auto-executoriedade pode parecer uma qualidade um tanto 
perigosa, pois na medida em que a Administração Pública, sem o controle do Poder 
Judiciário, coage o administrado a fisicamente praticar, ou se abster de realizar um ato 
ou tarefa, estar-se-ia abrindo espaço para o cometimento de ilegalidades ou de abuso de 
poder. 

            Ocorre que tal atributo não deve ser analisado à margem do paradigma do 
Estado Democrático de Direito, nem da ordem constitucional vigente, onde os direitos e 
garantias fundamentais tornam-se um dos seus pilares básicos. 

            Dentro desta sistemática, a auto-executoriedade das medidas de polícia só 
seriam admissíveis em duas únicas hipóteses: 1) quando houver previsão legal para o 
seu exercício; ou 2) “[...] quando houver urgência e não for possível à Administração 
Pública – quando não houver tempo hábil – buscar junto ao Judiciário uma ordem 
judicial” (PIRES, 2008, p. 310). 

            Ainda assim, mesmo na segunda hipótese, não está o Poder Público 
completamente liberado do princípio da legalidade, pois se presume que a 



7834 
 

Administração Pública estará agindo dentro de sua esfera de competência, respeitará, 
ainda que a posteriori, os princípios do contraditório e da ampla defesa e somente atuará 
naqueles casos em que restar nitidamente comprovado o nexo de causalidade entre a 
urgência anunciada e o substrato fático ao qual se reporta. 

            Ora, com base no arcabouço jurídico apresentado, não restam dúvidas de que o 
Estado, em princípio, no uso do seu poder de polícia, poderia adentrar 
compulsoriamente aos ambientes privados para implementar programas de combate a 
epidemias, a exemplo do que vem ocorrendo com o dengue. 

            Entretanto, não bastam que as ações estatais tenham embasamento legal. É 
preciso que, dentro de uma ordem democrática, elas sejam legítimas. E, somente 
poderemos aferir a legitimidade da intervenção estatal, se levarmos em conta o princípio 
da inviolabilidade de domicílio previsto em nosso texto constitucional. 

  

  

3 A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA DE 1988 

  

            A casa é um prolongamento da nossa personalidade. É o lugar onde as 
liberdades tomam sua dimensão máxima, quer se trate das liberdades da pessoa física, 
da expressão de pensamento, de trabalho ou de lazeres. Enfim, a casa é um dos poucos 
recintos em que ainda podemos ser senhores de si mesmos. 

            Por causa disso, os povos livres e civilizados sempre valorizaram o respeito que 
o Estado deve ao domicílio de todos os cidadãos. 

            No caso do direito brasileiro, as nossas Constituições foram fiéis a este 
pensamento e, desde o Império, vieram consagrando em seus textos, a incolumidade do 
domicílio como asilo inviolável. 

            Erigida como direito fundamental do indivíduo, a inviolabilidade do domicílio 
encontra-se no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República de 1988 com a seguinte 
redação: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 
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XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

  

            De acordo com Alexandre de Moraes: 

  

No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito 
privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação 
com intenção definitiva de estabelecimento. Considera-se, pois, domicílio todo local, 
delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive 
profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, 
a vida privada do sujeito. (MORAES, 2005, p. 49) 

  

            A Constituição da República, porém, estabelece exceções à inviolabilidade 
domiciliar. Afinal, “[...] se a inviolabilidade do domicílio é norma de suma relevância 
para a segurança e tranqüilidade individual e familiar, esta mesma regra, tornada 
absoluta, sem exceções, poderá revelar-se prejudicial, quer em razão do interesse 
público, quer em razão do interesse do próprio morador” (GROTTI, 1993, p. 109). 

Nesse sentido, mesmo sem o consentimento do morador, pode-se penetrar na casa, a 
qualquer hora do dia ou da noite, nos casos de flagrante delito, desastre ou prestação de 
socorro. Além dessas hipóteses, cabe o ingresso, durante o dia, por determinação 
judicial. 

            Não tendo o texto constitucional definido flagrante delito, coube à doutrina e à 
lei delimitar o seu conceito. Em linhas gerais, a expressão “flagrante delito” significa o 
delito no instante mesmo de sua perpetração e as hipóteses de sua ocorrência estão 
enumeradas no art. 302, do Código de Processo Penal. 

            Situação mais complexa, no entanto, ocorrem com as excludentes de prestação 
de socorro e desastre, pois configuram verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados, 
recebendo, por conseguinte, várias definições, conforme as premissas que se adotem. 

            De toda forma, podemos entender por desastre, qualquer acontecimento 
catastrófico que ponha em risco ou perigo a vida ou a saúde de alguém, tais como 
desabamento, inundação, incêndio. 

            Por sua vez, a prestação de socorro, seja por profissional (médico, enfermeiro, 
bombeiro), seja por particular, ocorre quando, mesmo não tendo acontecido um 
desastre, o morador se encontra em uma situação de perigo eminente em que necessita 
da ajuda de terceiros. 

            Além dos casos já especificados, conforme o texto constitucional em vigor, 
durante o dia, a casa pode ser invadida mediante a autorização judicial. 
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            Enquanto que nas ordens constitucionais pretéritas prevalecia a cláusula da 
reserva legal, em que a lei ordinária poderia, respeitados os parâmetros constitucionais, 
editar regras jurídicas, estabelecendo os casos e as formas de violabilidade domiciliar, 
na Constituição atual, além das exceções ali previstas, somente o Poder Judiciário tem 
competência para autorizar a penetração, durante o dia, na casa. É a chamada cláusula 
de reserva de jurisdição. 

            Cláusula que, por sinal, já foi amplamente debatida e aceita pelo Supremo 
Tribunal Federal, conforme se infere dos seguintes trechos de julgados: 

  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Trecho do voto proferido pelo Min. Celso 
de Mello: [...] nem a Polícia Judiciária nem o Ministério Público, nem a administração 
tributária, nem a Comissão Parlamentar de Inquérito ou seus representantes, agindo por 
autoridade própria, podem invadir o domicílio alheio com o objetivo de apreender, 
durante o período diurno, e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar 
ao Poder Público. Esse comportamento estatal representará inaceitável afronta a um 
direito essencial assegurado a qualquer pessoa, no âmbito de seu espaço privado, pela 
Constituição da República [...]. Mandado de Segurança nº 23.452-1/RJ. Relator: Min. 
Celso de Mello. Brasília, 16 de setembro de 1999. DJ 12-05-2000. 

  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Trecho do voto proferido pelo Min. Celso 
de Mello: [...] a essencialidade da ordem judicial para efeito de realização das medidas 
de busca e apreensão domiciliar nada mais representa, dentro do novo contexto 
normativo emergente da Carta Política de 1988, senão a plena concretização da garantia 
constitucional pertinente à inviolabilidade do domicílio [...]. Ação Penal nº 307-3/DF. 
Relator: Min. Ilmar Galvão. Brasília, 13 de dezembro de 1994. DJ 13-10-1995. 

  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisões da Presidência. A Carta Federal, pois, 
em cláusula que tornou juridicamente mais intenso o coeficiente de tutela dessa 
particular esfera de liberdade individual, assegurou, em benefício de todos, a 
prerrogativa da inviolabilidade domiciliar. Sendo assim, ninguém, especialmente a 
autoridade pública, pode penetrar em casa alheia, exceto (a) nas hipóteses previstas no 
texto constitucional ou (b) com o consentimento de seu morador, que se qualifica, para 
efeito de ingresso de terceiros no recinto doméstico, como o único titular do respectivo 
direito de inclusão e exclusão. [...] Sendo assim, nem os organismos policiais e nem a 
Administração Pública, afrontando direitos assegurados pela Constituição da República, 
podem invadir domicílio alheio, sem a prévia e necessária existência de ordem judicial, 
ressalvada a ocorrência das demais exceções constitucionais. [...] O respeito (sempre 
necessário) à garantia da inviolabilidade domiciliar decorre da limitação constitucional 
que restringe, de maneira válida, as prerrogativas do Estado e, por isso mesmo, não tem 
o condão de comprometer a ordem pública, especialmente porque, no caso, como é 
enfatizado, as liminares em referência não impedem o Governo do Distrito Federal de 
exercer, com regularidade, o poder de polícia que lhe é inerente, circunstância esta que 
lhe permite adotar as providências administrativas necessárias à evacuação da área, 
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desde que observadas as concernentes prescrições constitucionais. Suspensão da 
Segurança nº 1.203/DF. Distrito Federal versus Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Presidente Celso de Mello. Brasília, 08 de setembro de 1997. RDA, vol. 210, p. 270. 

  

            Dentro desse contexto, portanto, o controle epidemiológico do dengue nos 
ambientes privados, quando desprovido do consentimento do morador, somente poderia 
ser feito pelo Estado se tivesse embasado por alguma das exceções constitucionais ao 
princípio da inviolabilidade de domicílio.  

Ponto ao qual nos deteremos com maior cuidado no próximo tópico. 

  

  

4 O COMBATE AO DENGUE PELO ESTADO E O PRINCÍPIO DA 
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 

  

            No presente estudo, se de um lado temos o princípio do interesse público 
visando preservar a vida e a saúde das pessoas, do outro temos um princípio não menos 
importante que é o da inviolabilidade de domicílio. 

            Diante de um conflito entre princípios de mesma hierarquia, a Hermenêutica 
Jurídica nos tem ensinado que a melhor forma de se buscar uma solução é através do 
critério da ponderação. Isto é, o intérprete, depois de colocar os princípios colidentes em 
uma balança, realizará um juízo de ponderação para verificar qual princípio irá 
prevalecer sob o outro. 

            Nesse sentido, inclusive, são os ensinamentos de Kildare Gonçalves Carvalho: 

  

Já o conflito entre princípios leva a solução distinta das regras. Assim, os princípios, por 
encerrarem mandados de otimização, permitem o balanceamento de valores e interesses, 
conforme seu peso, e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes.  

Os princípios não obedecem, portanto, à lógica do tudo ou nada. Destarte, se em 
determinado caso concreto algo é permitido por um princípio, mas negado por outro, 
um deles deve recuar, sem que se declare inválido o outro, resolvendo o conflito na 
dimensão do valor e não da validade.  

Desse modo é possível, em um determinado caso, não se aplicar certo princípio, mas 
sim outro conflitante, o que não significa que o princípio perdeu a validade, já que os 
princípios mesmo quando em conflito, podem coexistir. Outro modo de solucionar 
conflitos entre princípios se dá pela ponderação de interesses, priorizando-se, em um 
determinado caso, um princípio em detrimento do outro. (CARVALHO, 2006, p. 441) 
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            Em matéria de vigilância epidemiológica para prevenção do dengue, a 
ponderação de princípios tem caminhado ao bel sabor do intérprete, havendo tanto 
posicionamentos favoráveis ao Estado, quanto ao indivíduo. 

            Carlos Ari Sundfeld, por exemplo, acredita que nada impediria ao Estado, desde 
que houvesse uma lei conferindo auto-executoriedade e coercibilidade à medida de 
polícia, de adentrar compulsoriamente nos ambientes privados onde não se obteve o 
consentimento do morador: 

  

Essas ponderações e perplexidades são suficientes para a conclusão de que o acesso 
compulsório aos ambientes privados pelos agentes da vigilância epidemiológica 
incumbidos do programa de combate à dengue não depende da autorização judicial a 
que se refere o art. 5.º, XI, da Constituição Federal. (SUNDFELD, 2002, p. 75) 

  

            Para ele, a reserva jurisdicional sempre foi vista por nossos tribunais sob um 
prisma individualista. No entanto: 

  

O ingresso forçado no contexto de um programa de vigilância epidemiológica em que se 
busque a cobertura total (como no caso da dengue) é uma situação muito diferente. A 
medida é claramente geral, envolvendo todos os ambientes de uma dada região. Não há 
um endereço específico, nem cunho de pessoalidade. Na decisão de vistoriar não se leva 
em conta qualquer característica individual do morador, o qual pode permanecer no 
anonimato; dele nada se subtrai, contra ele nada se produz. Daí a impertinência do 
mandado judicial. (SUNDFELD, 2002, p. 74) 

  

            Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro adota um posicionamento diferente. Para ela, 
o Estado, mesmo com a existência de leis autorizativas, só estaria franqueado a 
ingressar no domicílio do cidadão se estivesse amparado por alguma das excludentes 
previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República de 1988, como, por 
exemplo, a hipótese de desastre proveniente de uma epidemia de dengue: 

  

Significa o dispositivo que, diante do desastre ou da calamidade já ocorrida, ou durante 
a sua ocorrência, ou quando esteja em vias iminentes de ocorrer, é lícito à autoridade 
pública investida do poder de polícia penetrar na casa particular e adotar as medidas de 
polícia necessárias, mesmo compulsoriamente, independentemente de recurso às vias 
judiciais. 
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No caso de medidas preventivas de perigos previsíveis mas não iminentes, fica mais 
difícil a autoridade de polícia auto-executar a sua decisão (sem recurso ao Poder 
Judiciário), quando não haja previsão legal expressa. No caso da invasão de domicílio, a 
permissão legal é apenas para as hipóteses previstas no dispositivo constitucional, não 
sendo dado à norma infra-constitucional dispor de forma diversa. 

A invasão do domicílio, fora das hipóteses previstas na Constituição, caracteriza 
verdadeira via de fato, ensejando a responsabilidade civil do Estado e a 
responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor. (DI PIETRO, 2002, p. 64) 

  

            Luis Manuel Fonseca Pires, seguindo a trilha percorrida por Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, adota entendimento semelhante, admitindo o ingresso forçado do 
Estado em lugares privados em situações de urgência que se qualifiquem como 
necessárias à “prestação de socorro”: 

  

Consideremos como exemplo que é constatado que certa casa encontra-se sem 
moradores, que há casos recentemente apurados de vizinhos que apareceram com 
sintomas da doença, e portanto urge haver o ingresso neste determinado domicílio para 
a localização de eventual foco do desenvolvimento do mosquito da dengue. Em caso de 
omissão legislativa o fundamento à auto-executoriedade é a urgência de “prestar 
socorro”, nos termos do inciso XI, do art. 5º da Constituição Federal. (PIRES, 2008, p. 
314) 

  

            Particularmente, acreditamos que as medidas de polícia que determinam o 
acesso compulsório na casa dos indivíduos, em regra, só são válidas dentro do 
ordenamento jurídico quando apresentarem previsão legal e estiverem amparadas pela 
tutela jurisdicional. 

            Isto é, a reserva jurisdicional não impede que o Poder Público, no exercício de 
suas competências estatais, aprove leis que autorizem a penetração no domicílio. Porém, 
a efetivação dessa providência dependerá sempre de mandado judicial, pois a invasão 
domiciliar é protegida pelo texto constitucional e deverá ser respeitada. 

            Excepcionalmente, no entanto, se a epidemia de dengue já tomou uma proporção 
avassaladora, tornando-se verdadeiro caso de calamidade pública, poderá o Poder 
Público, amparado pelas excludentes constitucionais de “desastre” ou “prestação de 
socorro”, adentrar forçadamente em ambientes privados sem a necessidade de aguardar 
a tramitação de uma medida judicial. 

            Todavia, é muito importante deixar claro que mesmo nesses casos de urgência, a 
execução forçada, ainda que necessária e adequada para impedir o dano ao interesse 
público, deve ser realizada respeitando certos limites de aceitabilidade. 
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            Como todo ato administrativo, a medida de polícia precisa estar revestida de 
todos requisitos de validade, tais como agente competente, finalidade pública, motivo, 
forma imposta pela lei e objeto lícito, certo e moral. 

            Além disso, como bem observa Celso Antônio Bandeira de Mello, é necessário 
que o Poder Público tenha cautela na sua atuação “[...] nunca se servindo de meios mais 
enérgicos que os necessários à obtenção do resultado pretendido pela lei” (MELLO, 
2001, p. 367). 

            Dessa forma, na medida em que cada princípio cede um pouco de sua essência, é 
possível fazer uma harmonização entre valores aparentemente antagônicos entre si, de 
modo que tanto o interesse público quanto o particular possam ser respeitados. 

  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            Ao longo do texto, podemos perceber que o dengue é hoje a principal doença re-
emergente no mundo. Na ausência de uma vacina preventiva eficaz, de tratamento 
etiológico e quimioprofilaxia efetivos, o único meio disponível para reduzir a sua 
transmissão é combater o seu principal vetor, o mosquito Aedes aegypti. 

            Juntamente com a efetiva participação da população, o combate ao Aedes 
aegypti depende, fundamentalmente, das ações empreendidas pelo Poder Público, sob 
pena de ficar configurada a sua responsabilidade civil por omissão. 

            Dentre as diversas medidas realizadas pelo Estado, a que mais merece destaque 
é a visita domiciliar pelos agentes sanitários aos ambientes privados, como habitações e 
estabelecimentos, para descoberta e controle dos focos do mosquito. 

            Na maioria dos casos, os moradores resistem à medida, seja porque não se 
encontram em casa no momento da fiscalização, seja porque seus imóveis encontram 
abandonados ou até mesmo porque não dão a devida importância à doença. 

            Independente do motivo, à frente da resistência dos cidadãos, o Estado, 
acostumado a utilizar do seu poder de polícia para limitar as liberdades individuais, opta 
por ingressar forçosamente nos domicílios alheios. 

            Apesar de tal conduta, normalmente, vir amparada por lei, de modo a conferir 
auto-executoriedade e coercibilidade à medida de polícia, nem sempre ela será legítima, 
diante de ofensa direta ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 
5º, inciso XI, da CR/88). 

            A casa, enquanto extensão da personalidade do indivíduo, continua sendo um 
espaço sagrado e que deve ser respeitado por todas as pessoas, inclusive, o Estado. 
Nesse sentido, mesmo que ele não obtenha o consentimento do morador para ali 
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penetrar, não poderá ingressar forçadamente sem antes requerer a tutela jurisdicional, 
uma vez que dentro da nova sistemática adotada pela Constituição da República de 
1988, somente ao Poder Judiciário é dada a oportunidade de apreciar os casos de 
violabilidade domiciliar. 

            Contudo, excepcionalmente, a reserva jurisdicional poderá ser mitigada se ficar 
comprovado que a intervenção estatal era urgente e não havia via jurídica de igual 
eficácia à disposição do Poder Público para atingir o fim almejado pelo Direito. Assim, 
se a epidemia de dengue já se tornou verdadeiro caso de calamidade pública, é legítimo 
à autoridade sanitária exercer seu poder de polícia para penetrar na casa do indivíduo, 
sem a necessidade de recorrer ao Judiciário. 

            Trata-se de medida extrema que, mesmo quando realizada pelo Estado, não 
poderá derrogar outros postulados jurídicos, tais como os critérios de validade do ato 
administrativo e os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e 
da razoabilidade. 

            Assim, com tal entendimento, preserva-se o equilíbrio entre valores 
fundamentais em conflito, garantindo-se tanto a liberdade individual na esfera privada, 
quanto à proteção e defesa da saúde pública. 
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Em caso similar, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública 
visando a responsabilização do Estado pela omissão no combate à “leishmaniose 
visceral”, tendo a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região 
acolhido a pretensão ministerial, conforme se infere da ementa do julgado: BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Quarta Turma. Ementa: Constitucional, 
civil e processual civil. Ação civil pública. Epidemia de 'calazar'. Legitimidade do MPF 
ante o direito à saúde (art. 129, III, CF). Responsabilidade estatal caracterizada pela 
'faute de service'. 1 - A Constituição de 1988 conferiu legitimidade ao Ministério 
Público para a tutela judicial dos interesses difusos e coletivos, entre os quais está o 
direito à saúde (art. 129, III c/c art. 196, caput); 2 - A responsabilidade estatal por 
omissão, também chamada de 'faute de service', é de caráter subjetivo, caracterizando-se 
quando a Administração deixa de agir na forma da lei e como ela determina; 3 - A 
ausência de ações administrativas eficazes de prevenção da leishmaniose visceral 
('calazar'), imprescindíveis em face das condições sociais e sanitárias de diversos 
municípios do Estado do Rio Grande do Norte, resultaram na vertiginosa proliferação 
da doença, inclusive com a ocorrência de óbitos; 4 - Caracterizado o mau 
funcionamento do serviço público de saúde, cuja prestação é atributo dos demandados 
(art. 198, §§ 1.º e 2.º, CF/88), implicando na responsabilidade do poder público na 
forma do art. 37, §6.º, da Lei Máxima; 5 - Apelações e remessa oficial improvidas. 
Apelação cível nº 2006.05.00.028399-3. Ministério Público Federal versus Estado do 
Rio Grande do Norte. Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro. Recife, 08 de 
agosto de 2007. DJ 04-01-2008. 

É preciso deixar claro, que as funções administrativas do Estado, no campo da saúde, 
não se restringem somente ao poder de polícia. Além dele, há a prestação do serviço 
público de saúde e a atividade de fomento á iniciativa privada (DI PIETRO, 2002, p. 
55). 

A União, Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente por 
determinação expressa do art. 24, XII, da Constituição da República de 1988. Já a 
competência dos Municípios decorre da interpretação do art. 30, I, da Carta Magna, pois 
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o controle epidemiológico pode ser considerado assunto de interesse local, já que a 
proliferação de uma doença irá variar de cidade para cidade em função de diversos 
fatores, tais como condições sócio-econômicas e geográficas.  

A noção de dia ou noite deve ser desvinculada do critério cronológico. Para Celso de 
Mello, “[...] deve ser levado em conta o critério físico-astronômico, como o intervalo de 
tempo entre a aurora e o crepúsculo” (MELLO, 1986, p. 442). 


