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PRESTAcAO DE CONTAS N o 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, procedi
à abertura do anexo 35, àfl. 2.
Eu,
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, da 000rdenadoria de Registros Paidários, Autuacäo

e Distribuição - CPADI, Iavrei a presente termo.
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COPIAS DE CONTRATOS

07008
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE pREsTAc A0 DE sERvicos ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.57510001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 9 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 4. Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP 01 20050-002.
CONTRATADO: WILSON PESSINO , brasileiro, residente nesta cidade do Rio
de Janeiro, RJ, CPFMF 098.476.697-91 , corn endereço cornercial Rua Sete de
Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
fonnalizado o quanto segue:
O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vInculo empregatIcio
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria de controle fihiaçAo e registro
candidatos do diretório regional.
1. Os serviços a cargo do CONTRATADO por forca deste ajuste compreendem os
servicos de assessoria ao Presidente do Diretório Nacional do PDT.
2. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância mensal total de R$ 65.606,10 (sessenta e cinco mu,
seiscentos e seis reais e dez centavos), que será paga em 13 (treze) parcelas.
3. Todas as despesas relacionadas corn os servicos de interesse do CONTRATANTE,
serão exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou atravds da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das de

as/custas.

4. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promover o 4 pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se
façam necessárias a adequada prestacão de serviços, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

5. 0 presente contrato e firmado pelo prazo de 13 (treze) meses. Após o prirneiro
perlodo de vigência, fica assegurada as partes a faculdade de resi1iço a qualquer tempo,
mediante simples comunicação epistolar corn antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, ressalvada a rescisäo motivada por fato imputável a qualquer das partes, que
importe em grave violacão as obrigaçOes ora pactuadas.
6. A manifestação do desinteresse de manutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promover o
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE nâo sofra soluco de continuidade.
7. 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos inforrnais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
8. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos e obrigacOes decorrentes deste ajuste, não implicará em novacäo, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
9.

Quaisquer alteraçOes das condiçoes ora ajustadas somente terão eficácia se

implementadas através de competente aditivo.
10. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relacao, com expressa renüncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igua.1 teor e foina.
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Rio de Janeiro, 02 dejaneiro de 2013

TADO

TANTE

TESTEMUNHAS:

2.
Nome:
RG: ç

7y

I

lI°°p11
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE pREsTAcA0 DE SERVIcOS ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
situado na
TRABALHISTA - POT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575100011 69,
40
Rua Sete de Setembro, n°: 141, aridar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 4Q• Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 9 20050-002.
CONTRATADO: SUELY OLIVEIRA MORAlS, brasilciro, residente nesta cidade
do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 974.640.407-59, corn endereço cornerciat Rua Sete
de Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-0061)

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vInculo empregatIcio e
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.
1. Os serviços a cargo do CONTRATADO por forca deste ajuste compreendem

Os

serviços de assessoria.
2. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE cornpromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância mensal total de R$ 10.117,24 (dez mu, cento e
dezessete reais e vinte e quatro centavos), que será paga em 04 (quatro) parcelas.
3. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serão exclusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentaco dos competentes recibos comprobatórios das spesas/custas.
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4. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promove14 o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se
façam necessárias a adequada prestacão de servicos, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razöes que as justifiquem.

5. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 04 (quatro) meses. ApOs o primeiro
perlodo de vigência, fica assegurada as partes a faculdade de resiliçäo a qualquer tempo,
mediante simples comunicação epistolar corn antecedência minima de 60 (sessenta)
dias, ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que
importe em grave violação as obrigaçOes ora pactuadas.
6 A manifestação do desinteresse de manutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promover o
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razäo dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE näo sofra solução de continuidade.
7. 0 presente contrato configura-se, doravante, no Unico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assirn como se desfazem, pelas mesmas razöes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
8. Eventual tolerãncia de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos e obrigaçôes decorrentes deste ajuste, não implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
9.

Quaisquer alteraçOes das condiçôes ora ajustadas sornente teräo eficácia se

implementadas através de competente aditivo.
10. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relação, corn expressa reniincia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias4e igual teor e forma.
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Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2013
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE p RESTAcAO DE SERVIcOS DE ADMINISTRAcAO
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, ernpresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RI,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
2 20050-002.
de Setembro, 141, 42 • Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n
CONTRATADO EDUARDO MARTINS PEREIRA, brasileiro, residente nesta
cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 603.245.627-72, corn endereco cornercial
Rua Sete de Setembro, 141 -4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vInculo empregatIciO e
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria e controle de prestacào contas.
1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância total de R$ 39.368,73 (trinta e nove mu, trezentos e
sessenta e oito reais e setenta e três centavos), que será paga em 08 (oito) parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serão exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das despesas/custas.
3. 0 CONTRATANTE comprornete-se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se
façam necessárias a adequada prestacão de serviços, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

4

4. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 08 (oito) meses. Após o primeiro
perlodo de vigência, fica assegurada as partes a faculdade de resilição a qualquer tempo,
mediante simples comunicaçãO epistolar corn antecedência minima de 30 (trinta) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violaçâo as obrigaçOes ora pactuadas.
5. A manifestacão do desinteresse de rnanutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, imp!icará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promover 0
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregueS e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE não sofra solução de continuidade.
6. 0 presente contrato configura-se, doravante, no inico documento a disciplinar as
relacOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisqucr
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que nào se encontram
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relaçào a exigibilidade de
direitos e obrigaçOes decorrentes deste ajuste, nAo implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
8.

Quaisquer alteraçöes das condiçOes ora ajustadas somente terão eficácia se

implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relaçao, com expressa renñncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 02 dejaneiro de 2013
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 4. Andar - Centro - Rio de Janeiro - RI, CEP n Q 20050-002.
CONTRATADO: JOSE RAIMUNDO TAVARES MORAES, brasileiro, residente
nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 932.603.008-30, corn endereco
40
cornercial Rua Sete de Setembro, 141 - andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento par deixar
formalizado o quanto segue:
o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, scm vInculo empregatIcio e scm
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.
1. Os serviços a cargo do CONTRATADO por forca deste ajuste compreendem os
serviços de assessorla.
2. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância mensal total de R$ 87.376,5 1 (oitenta e sete mu,
trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e urn centavos), que será paga em 10 (dez)
parcelas.
3. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
seräo exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das despesas ustas

F
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4. 0 CONTRATANTE compromete-Se, igualmente, a promover o pagarnentO das

(

despesas de viagens (e correspondenteS estadas), que efetiva e comprovadamente se
facam necessárias a adequada prestaco de serviços, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquern.

5. 0 presente contrato e firmado pelo prazo de 10 (dez) meses. Após o primeiro
perlodo de vigência, flea assegurada as partes a faculdade de resi1iço a qualquer tempo,
mediante simples cornunicacào epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisäo motivada por fato irnputável a qualquer das partes, que importe em
grave violaçAo as obrigacöes ora pactuadas.
6. A manifestacão do desinteresse de manutencão do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acirna, implicará, em qualquer hipótese, na obrigação de promover o
CONTRATADO a imediata restituiçäo ao CONTRATANTE ou a quern este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregues e
que se encontrern em seu poder em razäo dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE näo sofra solução de continuidade.
7. 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razöes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
8. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos e obrigaçOes decorrentes deste ajuste, nao implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
9.

Quaisquer alteraçOes das condiçöes ora ajustadas somente teräo eflcácia se

implementadas através de competente aditivo.
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10. As panes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirirnir

eventuais controvérsiaS oriundas desta relaçào, corn expressa renñncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 02 de abril d' ')('1
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE p REsTAçA0 DE sERvlcos DE ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 aidar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 49 • Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 2 20050-002.
CONTRATADO: EVERTON DA CONCEIçAO GOMES, brasileiro, residente
nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 088.545.707-29, corn endereço
cornercial na Rua Sete de Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOL'VEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
0 CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sern vInculo ernpregatIcio e sern
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.

1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importhncia total de R$ 4.404,31 (quatro mu, quatrocentos e quatro
reais e trinta e urn centavos), a serem pagos em 02 (DUAS) parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serAo exclusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das despesas/custas.
3. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se

OOO2O
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façam necessárias a adequada prestacao de serviços, devendo 0 CJNTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

4. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 02 (DOTS) meses. ApOs o primeiro
perlodo de vigência, flea assegurada as partes a faculdade de resilição a qualquer tempo,
mediante simples comunicação epistolar corn antecedéncia minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violação as obrigaçOes ora pactuadas.
5. A manifestação do desinteresse de manutençäo do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, implicará, em qualquer hipOtese, na obrigacao de promover o

CONTRATADO a imediata restituiçAo ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razAo dos servicos ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE nào sofra soluçAo de continuidade.
6 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico docurnento a disciplinar as
relacoes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfa.zem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontrarn
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerncia de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos c obrigacOes decorrentes deste ajuste, nâo implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
8.

Quaisquer alteracOes das condicoes ora ajustadas somente terão eflcácia se

implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relacão, corn expressa renüncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PREsTAçA0 DE SERVIcOS DE ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 4. Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 2 20050-002.
CONTRATADO: DOMICIO GONZAGA DA SILVA, brasileiro, residente nesta
cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 704.720.417-20, corn endereço comercial
Rua Sete de Setembro, 141 —. 4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assirn qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
0 CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, scm vInculo empregatIcio e scm
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.

1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a irnportãncia total de R$ 15.775,74 (quinze mu, setecentos e setenta
e cinco reais e setenta e quatro centavos), a serem pagos em 03 (tres) parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
sero exciusivarnente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatorios das despesas/custas.
3. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprhtese

façam necessárias a adequada prestacão de seiços, devendo 0 CNTR&TADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

4. 0 presente contrato e firmado pelo prazo de 03 (trés) meses. Após o primeiro
perlodo de vigéncia, fica assegurada as partes a faculdade de resiliçào a qualquer tempo,
mediante simples comunicaçäo epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violação as obrigaçOes ora pactuadas.
5. A manifestação do desinteresse de manutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promover o
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
cxpressamcnte designar, de todos os documentos que aquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE não sofra soluçäo de continuidade.
6. 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico documento a disciplinar as
relaçoes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerãncia de qualquer dos contratantes em relacão a exigibilidade de
direitos e obrigaçOes decorrentes deste ajuste, nao implicarâ em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessöes.
8.

Quaisquer alteraçOes das condiçOes ora ajustadas somente teräo eficácia se

implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relação, corn expressa rernncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente cm 2 (duas) vias de igual tor e forma.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTACAO DE sERvlcos DE ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
00.719.57510001/ 69, situado na
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°:
40
Rua Sete de Setembro, n°: 141, andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RI,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereco profissional na Rua Sete
J, CEP n 2 20050-002.
de Setembro, 141, 42 • Andar - Centro - Rio de Janeiro - R
CONTRATADO: APIO GOMES, brasileiro, residente nesta cidade do Rio de
Janeiro, RJ, CPFMF 022.623.397-91, corn endereço cornercial Rua Sete de
Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrurnento para deixar
formalizado o quanto segue:
0 CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vinculo empregaticio e
exciusividade, Os serviços profissionais de assessoria.

1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importãncia mensal total de R$ 41.901,08 (quarenta e urn mu,
novecentos e urn reais e noventa e oito centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn Os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serão exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das despesas/custas.
3. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), qjie efetiva e comprovadamente se

\ C
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façam necessárias a adequada prestacäo de servicos, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

4. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses. ApOs o primeiro
perlodo de vigéncia, fica assegurada as partes a faculdade de resilição a qualquer tempo,
mediante simples cornunicação epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisäo motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violaçäo as obrigacOes ora pactuadas.
5. A manifestação do desinteresse de manutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusu!a acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promover o
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os docurnentos que aquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE não sofra solução de continuidade.
6. 0 presente contrato configura-se, doravante, no itnico documento a disciplinar as
relacOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas ra.zOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relaçao

a exigibilidade de

direitos e obrigacoes decorrentes deste ajuste, não implicará em novaco, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
8.

Quaisquer alteracoes das condiçOes ora ajustadas somente terão eficácia se

implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relacão, corn expressa renüncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE pREsTAçA0 DE sERvlcos ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PUT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
40
Rua Sete de Setembro, n°: 141, andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob 0 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 4. Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n Q 20050-002.
CONTRATADO: JOSÉ NERSON DE OLIVEIRA, brasileiro, residente nesta
cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 551.349.717-49, corn endereço cornercial
Rua Sete de Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vinculo empregatIcio e
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.
1. Os serviços a cargo do CONTRATADO por forca deste ajuste compreendem os
serviços de assessoria.
2. Pelos servicos ora contratados, o CONTRATANTE compromete-Se a pagar ao
CONTRATADO a importância mensal total de R$ 15.117,24 (quinze mu, cento e
dezessete reais e vinte e quatro centavos), que será paga em 06 (seis) parcelas.
3. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serão exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatOrios das
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4. 0 CONTRATANTE compromete-Se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se
facam necessárias a adequada prestacão de serviços, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razöes que as justifiquem.

5. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 06 (seis) meses. Após o primeiro
periodo de vigência, fica assegurada as partes a faculdade de resilição a qualquer tempo,
mediante simples comunicacão epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violação as obrigacOes ora pactuadas.
6. A manifestacão do desinteresse de manutencäo do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acima, irnplicará, em qualquer hipótese, na obrigação de promover o
irnediata restituicão ao CONTRATANTE ou a quem este

CONTRATADO a

expressamente designar, de todos os docurnentos que aquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em ra.zão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE näo sofra soluçäo de continuidade.
7. 0 presente contrato configura-se, doravante, no ilnico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas ra.zöes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrurnento.
8. Eventual tolerância de qualquer dos contratarites em relação a exigibilidade de
direitos e obrigaçOes decorrentes deste ajuste, não irnplicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
9. Quaisquer alteraçOes das condiçOes ora ajustadas somente terão eficácia se
implementadas através de competente aditivo.
10. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relação, corn expressa renüncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teoi'éforma.
IY
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAcAO DE sERvlcos DE ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/ 69, situado na
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 2 29.750 CRECl/RJ,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 42• Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 2 20050-002.
CONTRATADO: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, brasileira, residente
nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 024.123.587-10, corn endereço
comercial Rua Sete de Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20050-006,

As partes assirn qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sem vInculo empregatIcio e scm
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria.
1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância total de R$ 69.723,3 8 (sessenta e nove mu, setecentos
e vinte e três reais e trinta e oito centavos), que serã paga em 12 (doze) parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
serão exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacäo dos competentes recibos comprobatórios das despesas/custas.
3. 0 CONTRATANTE compromete-se, igualmente, a promover o pagamento das
c'mprwadamente se
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiv

façam necessarias a adequada prestacäo de serviços, devendo o 4CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razôes que as justifiquem.

4. 0 presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses. Após o prirneiro
perlodo de vigéncia, flea assegurada as partes a faculdade de resilicao a qualquer tempo,
mediante simples comunicação epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave vio1aço as obrigacOes ora pactuadas.
5. A manifestaçao do desinteresse de manutenção do vinculo contratual, nos termos da
cláusula acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacao de promover o

CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que àquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE não sofra soluçào de continuidade.
6 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim coma se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre des estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos e obrigacoes decorrentes deste ajuste, não implicará em novacão, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
8.

Quaisquer alteracOes das condiçOes ora ajustadas somente terão eflcácia se

implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relação, corn expressa renüncia a qualquer outro,

(fr:<

ainda que privilegiado, flrmando a presente em 2 (du s) vias de igual teor e forma.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAcAO DE sERvlcos DE ASSESSORIA
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
69, situado na
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00.719.575/0001/
Rua Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002,
neste ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n 9 29.750 CRECl/RI,
inscrito no CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete
de Setembro, 141, 42 Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 9 20050-002.
CONTRATADO: MARA DE FATIMA HOFANS, brasileira, residente nesta
cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 294.290.560-34, corn endereço cornercial
Rua Sete de Setembro, 141 —4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-006,

As partes assirn qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sern vInculo empregatIcio
exclusividade, os serviços profissionais de assessoriajurIdica.
1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao
CONTRATADO a importância total de R$ 122.413,42 (cento e vinte e dois mu,
quatrocentos e treze reais e quarenta e dois centavos), que será paga em 12 (doze)
parcelas.
2. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do CONTRATANTE,
seräo exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos comprobatórios das despesas/cuStaS.
3. 0 CONTRATANTE compromete-Se, igualmente, a prornover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e co provadarnente se

4

façam necessáas a adequada prestacão de servicos, devendo o

CONTRATADO

nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

0 presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses. Após o primeiro
4.
perlodo de vigência, flea assegurada as partes a faculdade de resilicão a qualquer tempo,
mediante simples comunicacão epistolar corn antecedência minima de 10 (dez) dias,
ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que importe em
grave violaçäo as obrigacOes ora pactuadas.
5. A manifestacão do desinteresSe de manutencão do vInculo contratual, nos termos da
clãusula acima, implicará, em qualquer hipótese, na obrigacão de promoVer o
ou a quem este
CONTRATADO a imediata restituicão ao CONTRATANTE
expressamente designar, de todos os documentos que aquele tenham sido entregUeS e
que se encontrem em seu poder em razão dos servicos ora contratados, de modo que a
näo sofra solucao de continuidade.
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE
6. 0 presente contrato configura-se, doravante, no ünico documento a disciplinar as
relaçôes entre as partes, desconstituindO-Se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontram
consignados neste instrumento.
7. Eventual tolerãncia de qualquer dos contratantes em relaçäo a exigibilidade de
direitos e obrigacOes decorrentes deste ajuste, näo implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
8. Quaisquer alteracOes das condiçOes ora ajustadas somente teräo eficácia se
implementadas através de competente aditivo.
9. As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir
eventuais controvérsias oriundas desta relaçào, corn expressa renüncia a qualquer outrO,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAcAO DE sERvicos DE ADMINISTRAcAO
REGIDO PELOS ARTIGOS 593 USQUE 608 DO CODIGO CIVIL.

CONTRATANTE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT, inscrito no CNPJ sob o n°: 00719575000169, situado na Rua
Sete de Setembro, n°: 141, 40 andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20050-002, neste
ato representado por seu tesoureiro Marcelo de Oliveira Panella, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da cédula de identidade n 9 29.750 CRECl/RJ, inscrito no
CPF/MF sob n 2 815.812.207-82, corn endereço profissional na Rua Sete de
Setembro, 141, 4. Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP n 2 20050-002.
CONTRATADO: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA, brasileiro,
residente nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, CPFMF 289.776.537-20, corn
endereco comercial Rua Sete de Setembro, 141 - 40 andar, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20050-006,

As partes assim qualificadas RESOLVEM firmar o presente instrumento para deixar
formalizado o quanto segue:
o CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, sern vInculo empregatIcio e
exciusividade, os serviços profissionais de assessoria Contas a Pagar.

1. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE comprornete-se a pagar ao
CONTRATADO a irnportância total de R$ 60.050,94 (sessenta mil e cinquenta reais e
noventa e quatro centavos), que será paga em 11 (onze) parcelas.
2. A importãncia definida e ajustada na cláusula precedente serã objeto de revisão a
partir dos serviços prestados nos meses de janeiro de cada ano, através da incidência do
major percentual que reflita a expressão da correção monetária d6 ano anterior.

I

CON4RATANTE,
3. Todas as despesas relacionadas corn os serviços de interesse do
serâo exciusivamente suportadas por este, seja de forma direta ou através da
apresentacão dos competentes recibos cornprobatórios das despesas/custas.

4. 0 CONTRATANTE comprornete-se, igualmente, a promover o pagamento das
despesas de viagens (e correspondentes estadas), que efetiva e comprovadamente se
façam necessárias a adequada prestacão de serviços, devendo o CONTRATADO
nesses casos apresentar previamente as razOes que as justifiquem.

5. 0 presente contrato e firmado pelo prazo de 11 (onze) rneses. ApOs o primeiro
perIodo de vigência, fica assegurada as partes a faculdade de resilição a qualquer tempo,
mediante simples comunicação epistolar corn antecedência minima de 60 (sessenta)
dias, ressalvada a rescisão motivada por fato imputável a qualquer das partes, que
importe em grave violaço as obrigaçôes ora pactuadas.
6. A manifestação do desinteresse de manutenção do vInculo contratual, nos termos da
cláusula acirna, implicará, em qualquer hipOtese, na obrigacão de promover o
CONTRATADO a imediata restituição ao CONTRATANTE ou a quem este
expressamente designar, de todos os documentos que aquele tenham sido entregues e
que se encontrem em seu poder em razão dos serviços ora contratados, de modo que a
defesa dos interesses do mesmo CONTRATANTE näo sofra solução de continuidade.
7. 0 presente contrato configura-se, doravante, no Unico documento a disciplinar as
relaçOes entre as partes, desconstituindo-se, por conseguinte, os efeitos de quaisquer
outros anteriormente formalizados, assim como se desfazem, pelas mesmas razOes
eventuais entendimentos informais entre eles estabelecidos e que não se encontrarn
consignados neste instrurnento.
8. Eventual tolerância de qualquer dos contratantes em relação a exigibilidade de
direitos e obrigaçOes decorrentes deste ajuste, nao implicará em novação, nem,
tampouco, em precedente para novas concessOes.
9.

Quaisquer alteraçöes das condiçOes ora ajustad

implementadas através de competente aditivo.

somente terão eficácia se
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ro

10.

As partes elegem o Foro central da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), para dirimir

eventuais controvérsias oriundas desta relação, corn expressa renüncia a qualquer outro,
ainda que privilegiado, firmando o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 02 dejaneiro de 2013
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA
PRESTAçAO DE CONTAS N o 285-96.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, procedi
ao encerramento do anexo 35,
Eu, -

a fl.

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacão

e Distribuicão - CPADI, Iavrei o presente termo.

Aux. de Micr^brmtttc?

