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Dedico este estudo ao saudoso e fraternal amigo Marcello Palmieri, lembrando
uma reflexão do também amigo Antônio Roberto Soares: “todos os que
passaram por grandes perdas sabem que um dia a tristeza se transformará em
renovação e desejo de prosseguir” (Estado de Minas, 29.3.04, C. 2, p. 7).
Sumário: 1. Correlação histórica entre o Direito Administrativo aplicado e a Teoria da Administração no Brasil. Lições para a área de gestão contratual. 2. Dificuldades e disfunções relacionadas à
gestão contratual: o caso Brubaker. 3. Soluções e recursos para otimizar a relação contratual. 3.1. A
seqüência produtiva da licitação ao contrato: a importância do projeto básico e da orçamentação.
3.2. A efetividade da relação encargo-remuneração. 3.3. O trabalho doutrinário e jurisprudencial
na interpretação do contrato. 3.4. A interpretação contratual segundo os usos locais e a boa-fé. 3.5.
Os novos conceitos sobre arbitramento contratual. 3.6. A segurança jurídica dos contratos de
grande vulto e longo prazo. 3.7. Fiscalização dos contratos de obras pelo controle externo: Legislativo
e Tribunais de Contas. 3.8. O trabalho de adequação legislativa. 3.9. A gestão documental e a
liquidação da despesa. 4. A hipótese da contratação de terceiros para exercer as atividades de
acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento. 5. A correta aplicação de sanções por
atraso, inexecução ou ilicitude cometidos pelo contratado. 6. Considerações finais.

* Texto desenvolvido pelo palestrante a partir do Painel no Seminário Nacional de Direito Administrativo – Edição
Especial em Homenagem à Memória de Dr. Marcello Palmieri e Dr. Fábio Velloza, da Editora NDJ, São Paulo – SP, em
6 de junho de 2008.

