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NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 

 

COVID-19 E OS DESAFIOS DO GESTOR PÚBLICO 

A pandemia mundial pela Covid-19 traz a lume velhos e novos desafios ao gestor 

público. Em uma ponta, o ônus de tomar decisões e providências em tempo insuficiente para o 

processo completo de amadurecimento no enfrentamento de situações inéditas na idade 

contemporânea, e em outra ponta, responsabilizar-se perante os órgãos de controle que, embora terão 

a incumbência de analisar a legalidade das decisões e providências, o farão, em larga medida, em 

momento posterior, quando a situação de exceção estiver no passado. 

Em face dos conhecimentos limitados da ciência no atual estado da arte para fins 

de tratamento seguro e eficaz, há um consenso mundial sobre a necessidade de prevenção da 

disseminação da doença (ainda que com divergências quanto à adoção de medidas mais ou menos 

limitadoras), que possibilite tanto quanto possível, frear a curva de infectados e, assim, possibilitar 

acesso a instituições de saúde, ambulatoriais e hospitalares não colapsadas. 

Deve-se admitir que o mundo não estava preparado para uma pandemia dessas 

proporções e sem precedentes, o que, inevitavelmente, insere o gestor público numa extraordinária 

situação de liderar e conduzir os vários grupos sociais por caminhos desconhecidos. 

São dois os eixos sanitários principais altamente desafiadores aos gestores públicos 

nesse primeiro momento: (i) prevenção de contágio e (ii) atendimento/tratamento de casos suspeitos 

e confirmados.  

Ambos os eixos estão sujeitos a julgamentos de toda ordem, preocupando e 

ocupando aqueles que, via escolha popular direta ou dela decorrente, têm a competência e o dever de 

agir de imediato, sem descurar das múltiplas incumbências diárias e ordinárias. 

No eixo de prevenção, vêm as medidas de imposição de distanciamento ou 

isolamento social, via decretação de quarentena, e que implicam – com maior ou menor intensidade 

– intervenções excepcionais à liberdade e à propriedade. 
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A projeção concreta dessas intervenções ocorre por meio de contenção de 

aglomerações, isolamento social e determinação de paralisação ou suspensão de atividades 

econômicas não consideradas essenciais à saúde, vida, subsistência, locomoção, dignidade e mínima 

funcionalidade social. 

Uma vez reconhecida a competência dos estados e municípios para disporem sobre 

tais medidas, emergem situações heterogêneas no âmbito dos entes federativos e substanciosos 

embates e debates quanto à medida correta e adequada. 

É claro que determinar suspensão de atividades econômicas é intervir 

extraordinariamente num campo de liberdade, do qual o Estado deve se abster e expõe as 

prerrogativas instrumentais de autoridade, muito mais conhecidas em teoria do que em prática. Deriva 

daí o mar de dúvidas quanto aos limites dessas ingerências, dado o pressuposto de que o Estado 

brasileiro deve atuar de modo a otimizar ao máximo a relação autoridade-liberdade. 

Se é uma verdade a afirmação de que o Estado não pode se valer de meios nem mais 

intensos nem mais extensos aos estritamente necessários ao atingimento de suas finalidades, é 

igualmente verdade a afirmação de que não pode adotar providências insuficientes à proteção dos 

interesse públicos de maior porte, ora em primordial pauta: vida e saúde. 

O desafio que se impõe é de calibragem entre a proibição do excesso e dever de 

proteção desses interesses, seja no nível das restrições, seja quanto às medidas repressivas em caso 

de descumprimento, num contexto fático absolutamente novo e de insuficiente arcabouço jurídico. 

No segundo eixo dos desafios que se apresentam ao gestor público estão as medidas 

para atendimento e tratamento de casos suspeitos e confirmados da doença. 

As previsões de escalada da contaminação decorrem quase que integralmente de 

recentíssimas experiências de outros países que, com diferença de meses ou dias, foram atingidos 

antes do Brasil. E todas elas indicam a necessidade de diluição da inevitável propagação do vírus, 

para que os sistemas público e privado de saúde suportem a demanda de serviços. 
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Na área de saúde pública, fazem-se ainda necessárias providências jurídicas e 

materiais de ampliação de capacidade de atendimento e tratamento, o que envolve instalações 

médico-hospitalares, alocação de profissionais e aquisição de materiais e equipamentos. 

Diferentemente das medidas de prevenção, a norma federal (de aplicação nacional), 

no exercício de competência privativa, prevê medidas excepcionais no enfrentamento à pandemia: 

licitação na modalidade Pregão com procedimento simplificado e mais célebre do que o estabelecido 

pela Lei 10.520/02; na mesma esteira, contratação direta emergencial, com afrouxamento dos 

requisitos previstos na Lei 8.666/93 e, ainda, permite sejam realizadas requisições administrativas de 

bens e serviços. 

No entanto, a despeito de tais necessárias flexibilizações legislativas viabilizadoras 

de medidas tempestivas e eficazes, remanescem em significativa proporção dúvidas quanto ao ensejo 

de cada uma dessas medidas, diante do caso concreto. 

É correto afirmar que a máxima observância dos princípios regentes da 

Administração Pública conduz ao entendimento de que, em se podendo licitar, licita-se; em havendo 

inadiabilidade de aquisições e contratações de serviços, dispensa-se a licitação e, na impossibilidade 

da adoção das duas medidas anteriormente cogitadas, procede-se à requisição, medida que deve ser 

sempre residual. 

No entanto, a urgência do momento já é pressuposto pacífico e estabelecido, o que 

gera névoas por vezes indissolúveis diante do dever de decidir, não se podendo antever, com a clareza 

ideal, quando a situação impõe uma ou outra medida. 

O momento exige mais do que racionalidade. O momento exige coragem! 

Dividendos e prejuízos políticos à parte. Num momento em que a única certeza é a dúvida, não se 

pode sequer assegurar que a escolha de pecar pelo excesso seja garantia do melhor resultado possível. 

Na perspectiva do controle posterior, por mais que se tente entender os fatos, essa 

atividade não será mais do que mera tentativa de projeção que vem de um futuro, diante de fatos já 

praticados e de situações cristalizadas. 
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Isso, a toda evidência, coloca o controle em posição privilegiada de ter uma visão 

do momento. Não apenas sem o calor que o permeia, mas também com a possibilidade de ver os 

resultados positivos e negativos e ainda poder cogitar o que poderia ter sido feito para atingimento de 

resultados melhores ou adequados. 

Como tal perspectiva é impossível para o administrador, espera-se que, no futuro, 

a nebulosidade dos fatos seja efetivamente percebida pelos órgãos de controle que, mais do que nunca, 

não poderão exigir a calibragem perfeita e ideal, impondo-se, mais do que nunca, o dever de 

considerar os extraordinários obstáculos e reais dificuldades do gestor, bem como as circunstâncias 

fáticas e práticas que houverem condicionado suas ações, em atuação racional e em conformidade 

com o artigo 22, da LINDB. 

Em que pese a emergência sanitária que nos assola, o permanente dever de bem 

gerir a Administração Pública não pode se converter em instrumento para abusos e para o arbítrio. O 

gestor público deve ser sempre exercer suas atribuições nos estritos limites da lei e do direito, 

inclusive em tempos excepcionais. O sistema de controle, por seu turno, deve fazer cumprir esses 

pressupostos, sem olvidar dos ônus e das vicissitudes que acometem o gestor público neste delicado 

e inédito quadro histórico. O momento é de cautela e equilíbrio, hoje e no futuro. 
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