
PODER JUDICIARIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ATO Nº 0425 /90, DE 17 DE AGOSTO DE 1990. 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso 
de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no Ato nº 0079, de 09 de j~ 

nho de 1989; 

Considerando a necessidade de explicitar as atribui 
çoes de fiscalização no tocante as obras de edificação da sede do Supe

Tribunal de Justiça; .rior 

I . r 
I 

! 

RESOLVE: 

Art. 1º - Atribuir as seguintes incumbências aos Drs. 
Joaquim Gaião Torreão Braz, Arquiteto, Guilherme Hudson da Fonseca Gos
sling Valério, Engenheiro Civil, e Vander Lúcio Ribeiro, Engenheiro Mecâ
nico, integrantes da Assessoria Especial: 

I - Apresentar pareceres técnicos relativos às cor
respondências recebidas da contratada, submetendo-as à Secretaria Adminis 
trativa que, após formalização, providenciará o encaminhamento à autorida 
de competente. 

11 - Conferir as Faturas de Serviço e de reajusta
mento com base no contrato e no cronograma físico-financeiro, e atestá
las. 

... 111 - Realizar com a contratada reunioes periódicas 
; previamente planejadas e registradas em ata, com a finalidade de analisar e 
. acompanhar a programação e execução da obra/serviço, para cumprimento do 
~ cronograma físico-financeiro e avaliação do seu desenvolvimento. 

IV - Verificar se a contratada realizou o pagamento 
de todas as taxas e emolumentos, inclusive alvarás, necessários a execu
ção da obra/serviço, bem assim as demais exigências estipuladas no Contra 
to. 

V - Exigir da contratada o fiel cumprimento das nor 
mas de segurança do trabalho, bem como a manutenção do canteiro da obrai 
serviço em bom estado de limpeza, organização e conservação. 

VI - Exigir da contratada a imediata correção de se!: 
viços mal executados, com a substituição de materiais ou equipamentos não 
condizentes com as especificações, sem ônus para o STJ ou aumento do pra

~ zo contratual, bem como exigir a retirada imediata de qu/\er empregado 
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ou subcontratado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade téc 
nica. 

VII - Oferecer, quando necessário, esclarecimentos e 
soluções técnicas para problemas que surgirem durante a execução da obrai 
serviço, desde que não acarretem modificações de projetos e especificações 
ou importem em serviços extras ou aumento de despesas. 

VIII - Levar ao conhecimento da Comissão Especial de 
Obras, por meio da Direção-Geral, os problemas que não sejam de sua alça
da e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento da obra/serviço, 
comprometendo-a futuramente, bem assim as alterações consideradas impres
cindiveis ao projeto, apresentando justificativas e demais elementos ne
cessários. 

i 

l_bras, 

I -

IX - Não permitir a permanencia, 
de pessoas, materiais e equipamentos estranhos à 

no canteiro 
obra/serviço. 

de 

X - Propor à Direção Geral, quando for o caso, apl~ 
de penalidades à contratada . • caça0 

XI - Organizar arquivos, contendo toda a documenta
çao relativa à execução da obra/serviço. 

XII - Certificar se a contratada efetua, quando de 
sua obrigação, os testes de materiais, serviços e demais recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, exigindo cópias dos re
sultados dos mesmos. 

XIII - Realizar a análise e compatibilização dos di 
versos projetos e interferências de serviços. 

I XIV - Proceder à vistoria para lavrar o termo de re 
I cebimento provisório de obra/serviço. 

I XV - Acompanhar o recebimento definitivo da obrai 
~er~iço, fornecendo os elementos e subsidios necessários à sua boa reali

I zaçao . 

• XVI - Manter os entendimentos e acompanhamentos ne
cessários, junto aos órgãos do GDF, a respeito da documentação que se fa
ça necessária à execução da obra. 

publicação. 
Art. 2º - Este Ato entrara em vigor na data de sua 

PUBLIQUE-SE. REGISTR~-S~PRA-SE. 
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