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Gestão contratual

Alessandra de Azevedo Domingues*

Sumário: 1. Introdução. – 2. O que é a gestão contratual? – 3. O que se ganha com a 
gestão contratual? – 4. Como e o que gerir? – 5. Desafios da modernidade.

1. Introdução

Em uma sociedade de risco torna-se imprescindível ao exercício de qual-
quer atividade empresarial que os riscos sejam conhecidos, dimensionados, 
para que, se possível, possam ser resolvidos ou, ao menos, mitigados, como já 
refletiu Ulrich Beck1.

A atividade empresarial se desenvolve a partir de uma infinidade de contra-
tos, de natureza e complexidade variadas, exigindo não apenas conhecimento 
jurídico para a boa redação contratual e para o eficaz regramento dos direitos 
e das obrigações entre as partes, mas, principalmente, uma visão estratégica, 
operacional e multidisciplinar das necessidades, das peculiaridades de cada 
contratação em específico, dos objetivos pretendidos pelos contratantes, dos 
prazos a serem observados, das entregas devidas de parte a parte, da economi-
cidade do contrato e das consequências jurídicas e operacionais decorrentes 
dos descumprimentos contratuais, sejam eles absolutos ou relativos. 

A economia moderna está marcantemente fundada na terceirização da 
atividade empresarial e na incorporação da tecnologia aos negócios, fazendo 

* Especialista em Direito dos Contratos pelo Centro de Extensão Universitário -CEU/IICS, 
Mestre em Direito Civil pela USP/SP/Brasil e Doutora em Direito Comercial pela USP/SP/
Brasil. Advogada e Professora Associada do CEU-Law School.

1 «Isto coincide com o novo paradigma da sociedade de risco, que se apoia fundamental-
mente na solução de um problema similar e no entanto inteiramente distinto. Como é possível 
que as ameaças e riscos sistematicamente coproduzidos no processo tardio de modernização 
sejam evitados, minimizados, dramatizados, canalizados e, quando vindos à luz sob a forma 
de “efeitos colaterais latentes”, isolados e redistribuídos de modo tal que não comprometam 
o processo de modernização e nem as fronteiras do que é (ecológica, medicinal, psicológica 
ou socialmente) ‘aceitável’?». U. Beck, Sociedade de risco², trad. Sebastião Nascimento, São 
Paulo 2011, p. 24.
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crescer o número de relações contratuais, especialmente de prestação de ser-
viços e de tecnologia. 

A tecnologia transformou, ainda, a forma de contratar e o meio de armaze-
namento e de prova das relações contratuais, muitas construídas em ambiente 
digital, às vezes, desde a formação até a execução do contrato.

A adequabilidade do contrato à lei, às regulamentações setoriais e às regras 
de conduta das partes contratantes também precisa ser averiguada e persegui-
da ao tempo da vida do contrato, ou seja, durante toda sua vigência, e mesmo 
pós vigência. 

Todos esses aspectos só podem ser observados, atendidos e cumpridos se 
for exercida a gestão contratual. 

É sobre esse importante assunto que me debruço neste artigo, sem pre-
tensão de esgotar tema tão rico. 

2. O que é a gestão contratual?

Pode ser entendida como o conjunto de técnicas, processos, procedimen-
tos e controles que visam à administração eficaz de todas as peculiaridades 
envolvidas nas diversas etapas da contratação. 

Ela pressupõe o reconhecimento de que o contrato é um ciclo, composto 
de diversas etapas. 

Como a vida, o contrato tem uma fase relacionada à sua concepção, às tra-
tativas que lhe darão origem, outra que se atrela ao seu “nascimento”, quando 
o contrato é formalizado, passando a existir no mundo jurídico, a vincular e 
obrigar as partes, seguido pela fase de execução contratual, de cumprimento 
dos direitos e deveres assumidos de parte a parte, e, finalmente encerrando-se, 
cujo evento “morte” pode decorrer do pleno cumprimento contratual e satis-
fação dos interesses das partes, da ruptura por descumprimento contratual, de 
algum fato alheio à vontade das partes, do advento de condição ou termo, ou 
do término antecipado, por mútuo acordo ou por decisão unilateral. 

Fluxo de Etapas
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Essas fases, ou etapas, compreendem o ciclo da vida de um contrato. Po-
dem ser genericamente divididas em fase de formalização (requisição até 
assinatura), fase de execução (da assinatura até encerramento) e fase pós-con-
tratual (da conclusão até o decurso dos prazos prescricionais ou decadenciais 
dos direitos circunscritos à relação).

A gestão contratual, portanto, deve identificar todas essas etapas e ge-
renciá-las, sempre mantendo vivo o conceito de que o contrato é esse ciclo 
completo, de modo que a gestão de uma etapa se correlaciona com a gestão 
das demais, exigindo o conhecimento do contrato no seu todo. 

A gestão, porém, só pode ser exercida de modo eficaz se existirem pro-
cedimentos a serem observados em cada uma das etapas. Sob esse prisma, a 
gestão compreende, igualmente, a identificação dos procedimentos que infor-
mam cada uma das etapas do contrato, ou se eles não existem, a elaboração 
e a implantação dos mesmos nas corporações. 

É de suma importância que cada etapa contratual siga os procedimentos 
que gerarão segurança na contratação e possibilitarão mitigar os riscos ine-
rentes às relações contratuais, sendo esse um dos objetivos perseguidos pela 
gestão contratual. 

Ademais, através dela é possível transformar o controle das informações 
em conhecimento e dele se apropriar para melhor contratar, aspecto que será 
abordado mais adiante. 

3. O que se ganha com a gestão contratual? 

A adoção da gestão contratual pelas organizações permite mitigação de 
riscos, dimensionamento das contingências contratuais, conhecimento das 
fragilidades internas no processo de contratar, dos tipos contratuais mais fir-
mados pelas instituições, dos melhores e dos piores parceiros contratuais, 
fornecedores e clientes. 

É possível, através da boa gestão contratual, diminuir o tempo de negocia-
ção (estabelecendo padrões contratuais, elegendo cláusulas essenciais, fixando 
política de alçada para a flexibilização dos termos contratuais), conscientizar as 
pessoas das cautelas a serem adotadas na formalização do contrato (verificação 
de poderes de representação e capacidade, guarda adequada dos documentos 
e fiscalização da execução e do encerramento contratual). 

Permite, ainda, a identificação de problemas internos nas corporações 
quanto ao conhecimento do “universo contratual” (quais modalidades con-
tratuais são mais praticadas, quais os tipos contratuais geram mais demandas 
e qual a natureza das contendas jurídicas) e quanto à falta ou à falha de con-
troles internos, possibilita a adoção de medidas corretivas. 

A gestão contratual coíbe problemas flagrantemente notados nas corpo-
rações quando não há gestão implementada, ou quando não é exercida ade-
quadamente, tais como: 
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– Falta de controle de prazos;
– Falta de controle dos documentos;
– Falta de controle dos descumprimentos; 
– Comportamento excessivamente tolerante, permissivo e omissivo em 

relação aos descumprimentos contratuais;
– Falta de aplicação e de exigibilidade das penalidades contratuais e legais;
– Uso de e-mail como ferramenta de gestão e de alteração contratual;
– Dificuldade no controle de prazos de contratação;
– Falta de integração das áreas envolvidas;
– Falta de fixação de SLA – acordo de nível de serviço, falta de controle 

do SLA e falta de aplicação de punição pelo descumprimento do SLA; e
– Falta de fixação de penalidades adequadas às infrações. 

A falta ou a inadequada gestão, o não exercício dos controles e a ausência 
de fiscalização das diversas etapas do contrato acabam por potencializar riscos 
ou por fragilizar direitos, legais e contratuais, em razão da inércia da parte 
inocente. A título exemplificativo, temos:

 
– Não exercício de um direito em momento oportuno permite a alegação 

da supressio2, em contraposição à surrectio3; 
– Falta de registro do descumprimento contratual prévio, pode compro-

meter o exercício da exceptio non adimpleti contractus4, por falta de 
materialização do primeiro inadimplemento; 

– Ausência de manifestação prévia de interesse pelo encerramento do con-
trato antes do advento do termo final, ou, em contrapartida, prática de 
atos que revelam continuidade contratual, gerando prorrogação da vi-
gência contratual, por força de lei ou do contrato;

– Não observância do prazo para denúncia contratual, comprometendo 
o exercício do direito à resilição sem imposição da multa por término 
antecipado; 

– Falta de materialidade de provas para o exercício judicial de prerrogativas 
contratuais e para imposição de penalidades e da obrigação de indenizar 
à parte faltosa; e

2 Ocorre quando o titular de um direito não exerce sua posição jurídica por um determi-
nado tempo, após seu direito ter sido afrontado pela parte contrária, gerando na contraparte a 
confiança de tolerância com o comportamento inadequado e de que nenhuma penalidade será 
exigida, podendo, inclusive, gerar a alteração dos termos contratuais pelo comportamento das 
partes, se o comportamento irregular é reiteradamente tolerado. Ex. locador que não exige a 
multa por atraso no pagamento, e aceita o pagamento fora do prazo. 

3 Aparecimento de um direito digno à parte infratora em virtude do supressio. Possibilidade 
de pagar com atraso, em uma outra data, sem multa. 

4 Nos contratos bilaterais, a exceção do contrato não cumprido é reconhecida como legítima, 
autorizando a parte inocente a não cumprir com suas obrigações até que a contraparte, que 
primeiramente descumpriu a avença, adimpla com sua obrigação. 
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– Vícios na formação contratual que podem comprometer a validade e/ou 
a eficácia da avença. 

É, portanto, através da gestão que o processo de contratar se torna mais 
seguro, que as obrigações contratuais são correta e adequadamente cumpri-
das, inclusive nos prazos avençados. Resumida e sistematicamente, é possível 
afirmar que a gestão contratual é importante porque: 

– Reduz custos de transação e riscos;
– Evita perdas financeiras com fixação de ferramentas de controle de rea-

justes e de prorrogações contratuais;
– Reduz prazo de contratação com a implementação de procedimentos e 

de ferramentas de automatização, e com a adoção de padrões de cláu-
sulas e de contratos;

– Simplifica o controle dos contratos, dos documentos e das provas;
– Garante maior segurança, certeza e previsibilidade na execução contra-

tual e no exercício de direitos;
– Preserva conjunto probatório em caso de demanda judicial; e
– Permite monitorar a regularidade do outro contratante (atualização dos 

dados cadastrais, avaliação dos poderes de representação, acompanha-
mento da capacidade econômico-financeira, por exemplo).

4. Como e o que gerir?

A gestão contratual se subdivide em gestão, stricto sensu, e fiscalização, e, 
para que possa ser instituída, é imprescindível: 

– Atribuição de Competência e Responsabilidade: criação de área espe-
cífica, contratação de consultor ou atribuição dessa nova função a um 
profissional ou a uma área existente;

– Orçamento e Definição de Investimentos Necessários – investimento 
em equipamentos e softwares. Contrapor os gastos com ganhos que o 
controle pode gerar. Procedimento de contratação, procedimento de 
assinatura e procedimento de guarda de documentos. 

É imperioso que sejam identificados e eleitos os agentes envolvidos nesse 
processo para que as funções de gestão e de fiscalização possam ser distribu-
ídas, já que ambas integram a política de gestão contratual, mas não se con-
fundem e possuem divergências claras entre si. 

A gestão pressupõe implantação de controles, de procedimentos e de fer-
ramentas, mas, para isso, deve se ter uma visão clara do negócio, das normas 
que governam a empresa, conhecimento do universo contratual (quantos con-
tratos, quais tipos mais frequentes, quais práticas contratuais se repetem) e 
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de como o processo de contratação se desenvolve na corporação. Exige visão 
estratégica, criação de plano de ação, elaboração de procedimentos e definição 
das ferramentas de gestão que serão adotadas. Essa atividade que pode ser 
exercida por um profissional, um consultor ou um departamento. 

A fiscalização, em contrapartida, é atividade exercida, necessariamente, por 
uma pessoa, que pode ser alguém da área demandante/solicitante do contra-
to, da área técnica, e não, necessariamente do departamento jurídico, sendo 
que cada contrato, ou conjunto de contratos, deverá ter o seu fiscal nomeado.

Identificados os agentes, e atribuídas as funções, necessário se faz instituir 
a política de gestão, tarefa que cabe ao gestor e que passa por: 

– Identificar os tipos contratuais e as variantes na gestão (contratos pú-
blicos, contratos privados, contratos sujeitos a controles externos e a 
registros, por exemplo);

– Criar um corpo deliberativo para acompanhamento de questões relativas 
aos contratos, aos descumprimentos, podendo atuar na fase de transição 
de término, na solução de controvérsias e de impasses; e 

– Instituir um calendário de reuniões periódicas para identificação de di-
ficuldades, de necessidades, e de intercorrências. 

O gestor deve, ainda, avaliar as diversas ferramentas que auxiliam na gestão 
contratual, as quais devem ser consideradas quando da elaboração da política 
de gestão, tais como:

 
– Adoção de SLA – Acordo de nível de serviço, especialmente para con-

tratos de prestação de serviços e contratos de tecnologia; 
– Detalhamento da especificação técnica e funcional, especialmente para 

contratos que envolvam propriedade intelectual;
– Fixação de cronograma de execução para contratos de execução alongada 

no tempo; 
– Elaboração de Termo de Homologação para as entregas; 
– Cláusula de transição de término; 
– Cláusula de soluções alternativas de conflitos; 
– Tabela de temporalidade5; 
– Mapa dos principais contratos praticados pela corporação;
– Mapa dos valores envolvidos nos contratos mais praticados; 
– Mapa do prazo de duração dos contratos; 

5 Instrumento que determina prazos e condições de guarda. A avaliação deve ser feita a 
partir da idade corrente, a fim de avaliar a finalidade dos documentos, o valor informativo e 
probatório (valor primário), exigindo prévia classificação, sendo necessário identificar a natureza 
dos documentos e registrar o ciclo da vida dos documentos. A tabela pode, ainda, indicar quando 
e quais documentos devem ser reproduzidos em outros suportes, garantindo a preservação e a 
atualidade da guarda. A tabela deve ser atualizada de tempos e tempos, atentando-se aos prazos 
legais de prescrição e de decadência.



29Gestão contratual

– Mapa das principais contingências contratuais; 
– Sistema de computador de gestão de contratos; 
– Solução para guarda de documentos (físicos e digitais).

Pensando em procedimentos, o gestor deve considerar as diversas fases do 
ciclo de vida contratual, pois, para cada uma, diferentes procedimentos são 
recomendados. 

Por exemplo, para a fase pré-contratual, o gestor deve considerar procedi-
mentos relacionados à estratégia de contratação, como avaliação de propos-
tas, critérios para seleção da proposta vencedora, análise de poderes, dados e 
documentos cadastrais.

Para a formalização do contrato, poderá adotar procedimentos relacionados 
ao controle de assinaturas, confirmando a capacidade de quem firma o contrato 
(análise de documentos cadastrais e análise de poderes) e à autenticidade de 
quem assina (se realmente é a pessoa identificada no contrato), à conferência 
da integridade da versão final do documento que será firmado (se não houve 
adulteração, se não foi corrompido), além de determinar a política de guarda 
do contrato e do controle dos prazos a serem observados no curso da vigência 
contratual, e mesmo após seu término. 

Com relação ao término contratual, a adoção de instrumentos de término, 
compreendendo notificações, termos de quitação, controles de prazos e guarda 
de documentos e provas são procedimentos a serem adotados, pois auxiliam 
na rescisão por inadimplemento, na responsabilização da parte infratora e no 
acesso e uso dos contratos. 

Em suma, o gestor tem as seguintes atribuições: 

– Adequação das contratações mediante envolvimento das áreas de com-
petência;

– Fixação de requisitos técnicos e de qualidade que devam ser observados 
nas contratações;

– Definição de uma política de compras (insumos diretos e indiretos); 
– Definição de um critério de seleção de fornecedores; 
– Registro completo e adequado de faltas cometidas, dos descumprimen-

tos; 
– Tratamento igualitário junto aos contratantes, com igualdade de proce-

dimentos; 
– Definição de uma política de contratação (contratação convencional, 

formato eletrônico ou não, assinatura convencional ou não);
– Fixação de procedimentos claros e simples para realização da gestão e 

da fiscalização dos contratos; 
– Fixação de regras anticorrupção, que evitem “favorecimento” e “comis-

sionamento”;
– Definição de cláusulas institucionais; e
– Fixação de alçadas de poderes e regras atinentes ao fluxo de contratação.
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Enquanto a gestão contratual é considerada a partir de uma visão mais 
macro e estratégica, como visto acima, considerando o universo contratual e o 
ciclo da vida contratual, a fiscalização se debruça sobre as obrigações assumi-
das de parte a parte, sobre o conteúdo contratual, acompanhando a execução 
e o término. 

É relevante que o fiscal compreenda o objeto contratado, se a obrigação é 
de meio ou de resultado, para que possa monitorar as pretensões e o nível de 
satisfação das partes, acompanhar os prazos, legais e contratuais, a que estão 
sujeitos os contratantes, permitindo que cobranças e ações sejam tomadas 
contemporaneamente às ocorrências. 

As não-conformidades precisam ser registradas e as soluções alternativas 
de conflito (cláusula de solução de impasse, mediação, por exemplo) acionadas 
oportunamente para que não se perpetue o comportamento danoso. 

Deve a fiscalização se ater, ainda, ao preço (metodologia de precificação ado-
tada), à forma de pagamento e às condições comerciais acordadas, à possibilida-
de de compensação de débito e crédito, à racionalidade econômico- financeira 
do contrato, evitando perdas financeiras e contendo eventuais desequilíbrios.

Em suma, uma boa fiscalização deve: 

– Conhecer o contrato e suas cláusulas, além dos documentos que o inte-
gram, como anexos e aditivos; 

– Acompanhar o cadastro da contra-parte;
– Formalizar os entendimentos, convalidando as tratativas e reunindo todos 

os documentos atinentes ao contrato; 
– Controlar eventuais registros dos contratos em órgãos competentes; 
– Conhecer as obrigações assumidas de parte a parte;
– Zelar pelo bom relacionamento entre as partes, tratamento amistoso, 

ético e educado;
– Conferir dados de faturamento e de pagamento, assim como preço, fluxo 

de pagamento e reajuste; 
– Condições de prorrogação do contrato e de término contratual;
– Controlar o desempenho e a qualidade do fornecedor; 
– Anotar as ocorrências – comunicar formalmente as não-conformidades 

e solicitar aos envolvidos a tomada de decisões pertinentes e em tempo 
hábil; 

– Controlar as entregas; 
– Deflagrar e conduzir procedimentos de finalização junto às áreas envol-

vidas;
– Antecipar-se à solução de problemas.

Para auxiliar na execução das tarefas, o fiscal pode adotar as seguintes fer-
ramentas: 

– Cronograma e Fluxograma; 
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– Controle automatizado de prazos – reajustes e vigência;
– Matriz de responsabilidades; 
– Atas de Reunião; 
– Check-List, Relatório Gerencial e Follow-up; 
– Matemática Financeira; 
– Registro de Não-conformidades;
– Solução de problemas; e 
– Termos de homologação e de quitação.

5. Desafios da modernidade

Não bastassem todos os desafios que a gestão de contratos impõe ao gestor 
e ao fiscal, aduzidos nas linhas acima, a vida moderna traz outros, exigindo 
reflexão sobre alguns deles.

A partir da metade do século XX foi desenvolvida a Teoria das Idades dos 
arquivos6 e o conceito de gestão de documentos7, considerada como o conjunto 
de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, 
visando, ao final, sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente8.

A partir de então, gera-se a compreensão de que os arquivos guardam 
documentos correntes, intermediários e permanentes e que procedimentos 
técnicos específicos devem ser adotados de acordo com as fases, a finalidade 
e a natureza dos documentos.

No que concerne à gestão de contratos, ela, de fato, pressupõe gerir docu-
mentos e provas, isso porque os contratos são documentos de valor primário9. 

6 Teoria da Três Idades: 
ARQUIVO CORRENTE é conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, por seu va-

lor primário, é objeto de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual 
compete sua administração. 

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes 
com uso pouco frequente e que aguarda destinação final. 

ARQUIVO PERMANENTE é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 
em função de seu valor secundário. 

In: Gestão de documentos: curso de capacitação para os integrantes do Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo – SIGA, da administração pública federal. Disponível online in http://
arquivonacional.gov.br/images/COGED/apostila_completa_2019_06.pdf, p. 18.

O artigo 10 da Lei de Arquivos dispõe que os documentos de valor permanente são inalie-
náveis e imprescritíveis. 

7 Documento é toda unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, por comprovar fatos, 
fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. In: 
Gestão de documentos, op. cit., p. 10, acesso em 21 de abril de 2020.

8 Conceito extraído do artigo 3º. da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (Lei de Arquivos 
– dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados).

9 Valor primário – atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a 
entidade que o produziu, considerando-se seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. De 
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Em sentido amplo, significa reconhecer que a gestão de contratos deve 
considerá-los como documentos e provas, e, dessa forma:

– Racionalizar e controlar a produção documental;
– Garantir o uso e a destinação adequeada dos documentos contratuais;
– Assegurar o acesso a eles e às informações neles contidas;
– Assegurar, de maneira eficiente, a produção, utilização e destinação final 

dos documentos contratuais; 
– Garantir que a informação esteja disponível quando e onde seja neces-

sária; 
– Contribuir para o acesso e a conservação dos documentos contratuais 

por seu valor probatório; 
– Assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor adminis-

trativo, fiscal, legal ou para pesquisa; 
– Permitir o aproveitamento racional dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, mitigando, inclusive, riscos advindos das leis de proteção 
de dados.

A gestão dos contratos, enquanto documentos, objetiva a localização rá-
pida e sem transtorno, a conservação com racionalidade de custo, espaço e 
tempo, a manutenção da guarda dos contratos enquanto indispensáveis às 
atividades correntes, preservando-os pelo tempo necessário ao cumprimento 
de sua finalidade, inclusive a de prova, devendo, por conseguinte ser garanti-
das a integridade, a confiabilidade e a autenticidade do valor probatório dos 
documentos contratuais.

Na contratação tradicional, formalizada em papel, com assinatura aposta 
pelas partes, a gestão contratual no tocante à gestão de documentos10 e de 
provas sempre se vinculou à integridade física do papel, em razão do risco de 
perecimento, autenticação11 das assinaturas ou das vias do contrato. 

Na nova economia, o armazenamento de documentos e, consequente-
mente, de contratos, também pode ser digital, assim como os documentos 
podem ser digitais ou eletrônicos12, e a contratação pode se efetivar através 

acordo com o valor de uso, estabelecem-se os prazos de guarda. In: Gestão de documentos, op. 
cit., p. 21, acesso em 21 de abril de 2020.

10 DOCUMENTOS CONVENCIONAIS: vulneráveis à ação do tempo, à ação das pragas (cupins, 
traças, ratos, etc), à ação da natureza (enchentes, umidade, etc), à manipulação humana (gordura 
da mão, exposição incorreta à luz, etc).

11 Autenticação é a declaração de que um documento original é autêntico ou de que uma 
cópia reproduz fielmente o original. A autenticação, portanto, é um meio de provar que o 
documento corresponde é autêntico ou corresponde ao original. (Autenticação de uma certidão, 
por exemplo). In: Gestão de documentos, op. cit., p. 63.

12 Documento Digital – «documento codificado em dígitos binários, acessível e interpretável 
por meio de recursos computacionais. São exemplos de documentos digitais: textos, imagens 
fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas da 
rede mundial de computadores (internet) e bases de dados». «(...) pode ser formado por um 
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de meios eletrônicos e digitais, exigindo a adoção de outros tipos de contro-
les e fazendo surgir preocupações diferentes em relação à preservação13 da 
relação contratual. 

De fato, na atualidade, as contratações ocorrem, cada vez mais frequen-
temente através de meios digitais ou eletrônicos, sendo importante observar 
se autenticidade, integridade e validade jurídicas foram garantidas, o que se 
dá através da observância a requisitos técnicos e arquivísticos e à legislação 
vigente à época da adoção desse suporte14. 

Critérios de autenticidade15 e de integridade, especialmente na formaliza-
ção contratual, dependem, por exemplo, da preservação dos metadados16, dos 
meios de certificação, especialmente quanto à assinatura. 

Para a vida moderna, fica evidente que a gestão contratual precisa pen-
sar todo o processo, considerando os impactos da virtualização das relações 
contratuais ou da automatização dos controles gerenciais. A revolução tecno-
lógica17 impôs, inegavelmente, novos desafios à produção, à manutenção e à 

único componente digital, como, por exemplo, uma planilha, ou por mais de um componente 
digital, como uma mensagem de correio eletrônico com anexo (que possui diversos compo-
nentes: corpo da mensagem, cabeçalho, anexo, assinatura digital) ou como uma página de 
internet (composta por diversos arquivos .html). Esses documentos formados por mais de um 
componente digital são chamados de documentos complexos». In: Gestão de documentos, op. 
cit., pp. 13; 47.

Documento Eletrônico – «unidade de registro de informações codificadas de forma analógi-
ca ou em dígitos binários, acessível por meio de equipamento eletrônico. Existem documentos 
eletrônicos analógicos, como as fitas videomagnéticas em formato VHS, e documentos digitais, 
como as páginas web». In: Gestão de documentos, op. cit., p. 14.

Não existe consenso quanto à caracterização de documento eletrônico e documento digital 
como gêneros documentais, mas ambos são vulneráveis a vírus, falhas, acesso e alterações não 
autorizados, à obsolescência tecnológica, reprodução e cópias não integrais são possíveis difi-
cultando o conhecimento da versão completa do documento.

13 Preservar, tradicionalmente, significa manter imutável e intacto, entretanto, no ambiente 
digital, preservar significa manter os documentos intactos, exatamente como foram produzidos, 
mas acessá-los de forma dinâmica, o que implica mudanças nos tipos de mídia de armazenamen-
to até a conversão para outros formatos digitais, além da atualização do ambiente tecnológico: 
hardware e software.

14 Entende-se por suporte o material no qual são registradas as informações, enquanto 
formato é o conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas de registro e da 
estrutura de informação e conteúdo de um documento. In: Gestão de documentos, op. cit., p. 
10, acesso em 21 de abril de 2020. 

15 Autenticidade é uma qualidade ou característica inerente ao documento arquivístico 
que diz respeito à sua credibilidade e ao fato de que se encontra livre de qualquer traço de 
adulteração ou corrupção ao longo de todo o seu ciclo de vida. Um documento autêntico é 
aquele que merece aceitação porque é genuíno e não foi alterado ou falsificado. Disponível in 
Gestão de documentos, op. cit., p. 63, acessado em 08 de junho de 2020.

16 Segundo o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, do Conselho Na-
cional de Arquivos, metadados são: «Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, 
gerenciar, compreender ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo». In: Gestão 
de documentos, op. cit., p. 77.

17 A Revolução Tecnológica e da Informação iniciou a produção de documentos em 
formato digital, facilitou a criação, processamento, transmissão, armazenamento de docu-
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preservação de documentos contratuais confiáveis, autênticos e acessíveis, que 
possam, quando necessário, fazer prova da relação contratual, de modo que 
gestor e fiscal devem se preocupar com: 

– Atualidade do suporte, para que se garanta a acessibilidade aos docu-
mentos e às informações neles contidos ao longo do tempo, bem como 
o uso dos documentos, quando necessário;

– A identificação de quais as provas serão necessárias e até quando deverão 
estar disponíveis e preservadas;

– A guarda dessas provas de modo adequado, garantindo integridade e 
preservação dos elementos de autenticação (devem ser observados todos 
os aspectos já destacados quanto à guarda de documentos de arquivo);

– A preservação dos dados e das informações coletados; 
– O controle dos prazos prescricionais e decadenciais (tabela de tempo-

ralidade).

As transformações da modernidade não se restringiram à revolução tecno-
lógica, mas abrangeram a revolução informacional, decorrente da aplicação, ao 
mundo dos negócios, da internet, dos processos de automação e da inteligência 
artificial, permitindo acesso a um maior número de informações, auxiliando 
na organização e na divulgação dessas informações. 

Porém, a informação só traz melhorias se for transformada em conheci-
mento, sendo essa a premissa da 4ª. Revolução Industrial18, a qual se confunde 
com um dos objetivos da gestão contratual na concepção atual19. 

É possível afirmar que através da gestão contratual a informação é trans-
formada em conhecimento, pois as informações coletadas no processo de 
fiscalização podem ser pela gestão apropriadas, organizadas, entendidas e 
transformadas em conhecimento aplicado aos contratos, melhorando o pro-
cesso de contratação e garantindo melhores experiências contratuais, o que, 
certamente, afirmará e confirmará, uma vez mais, a importância dos contratos 
ao mundo dos negócios. 

mentos e recuperação de documentos. Alterou a forma de registro de informações e de do-
cumentos.

18 Vide K. Schwab, A quarta revolução industrial, trad. Daniel Moreira Miranda, São 
Paulo 2016.

19 A Quarta Revolução Industrial gerou uma ruptura na forma como os agentes econômicos 
organizam e se apropriam do conhecimento gerado, integrando-o à tecnologia, aos negócios, 
inovando em processos e procedimentos empresariais. O desafio está em se apropriar das 
informações geradas e disponibilizadas no mercado e na própria organização, entendê-las e 
transformá-las em conhecimento aplicado, melhorando produtos, serviços e processos pro-
dutivos, e aprimorando competências capazes de permitir a transformação dos negócios de 
off-line para on-line. Cf. K. Schwab, op. cit., pp. 16-22; 56-66.
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Abstract [Ita]

Nella società contemporanea, caratterizzata da tecnologia, informazione, 
outsourcing e cooperazione, l’attività imprenditoriale si sviluppa attraverso 
una moltitudine di contratti complessi. Le conoscenze giuridiche non sono 
sufficienti per garantire una buona tecnica contrattuale e una scrittura efficace, 
ci vuole una visione strategica dei rischi connessi per un migliore previsione 
dei diritti e degli obblighi. La gestione contrattuale è uno strumento impor-
tante per identificare tali rischi, consentendone la mitigazione o la rimozione. 
Essa non è presente solo nel corso dell’esecuzione contrattuale, ma dovreb-
be coprire le fasi pre- e post-contrattuali. Infine, questo articolo evidenzia 
che la gestione dei contratti presuppone la gestione di documenti e prove. Il 
contratto deve essere facilmente individuato e consultato durante il tempo di 
conservazione, garantendo l’accesso ai suoi termini e condizioni per il tempo 
necessario al suo utilizzo come prova. Pertanto, è necessario gestire la tecno-
logia impiegata nella formazione contrattuale, nell’esecuzione.

Parole chiave: gestione contrattuale; rischi; gestione; supervisione; gestione 
documentale.

Abstract [Eng]

In contemporary society, characterised by technology, information, out-
sourcing and cooperation, entrepreneurial activity develops through a multi-
tude of complex contracts. Legal knowledge is not sufficient to ensure good 
contractual technique and effective writing; we need a strategic approach to 
the connected risks to provide for better rights and obligations. Contractual 
management is important to identify such risks, with the aim of mitigating or 
removing them. It is not only relevant in contract execution: in contrast, it 
should extend to the pre- and post-contractual phases. This article also high-
lights that the management of contracts presupposes the management of docu-
ments and evidence. A contract must be easily identified and consulted during 
the retention period, so that, for the time necessary for its use as evidence, it is 
possible to have access to its terms and conditions. Therefore, it is essential to 
manage the technology resorted to in the formation and execution of contracts.

Keywords: contract management; risk; management; oversight; document 
management.


