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Tipologia 
Quantidade 

de casos 
Montante (R$) 

Casos relevantes em destaque na 
tipologia 

Fornecedores com número 
reduzido de empregados 

548 4.119.263,72 

 Empresa de transporte e 
turismo com apenas dois 
funcionários, contratada para 
campanha no valor de R$ 187 
mil; 

 Agência de publicidade com 
apenas dois funcionários e 
contratada para campanha no 
valor de R$ 219 mil 

Fornecedores com sócio 
inscrito no programa Bolsa 
Família 572 8.411.324,46 

 Empresa de produções cujo 
sócio é beneficiaria do Bolsa 
Família prestou serviço no valor 
de R$ 403 mil 

Empresa constituída em 2015 
ou 2016 com sócio filiado a 
partido político 421 3.593.343,23 

 Empresa aberta em jun/2016, 
de filiado de partido político, que 
prestou serviços no valor de R$ 
250.000,00. 

Doador inscrito no programa 
Bolsa Família  45.278 117.175.883,11 

 Pessoa física que recebe Bolsa 
Família e efetuou doação de R$ 
67 mil. 

Doador cuja renda conhecida 
é incompatível com o valor 
doador 

23.269 311.977.086,50 

 49 pessoas físicas que 
efetuaram doações acima de R$ 
300 mil e a renda conhecida não 
é compatível com o valor 
doador;  

 93 pessoas físicas que 
efetuaram doações acima de R$ 
300mil e a renda conhecida não 
é compatível com o valor 
doador. 

Doador desempregado 

89.723 139.579.152,41 

 Pessoa física cuja última renda 
conhecida é do ano de 2010 e 
efetuou doação no valor de R$ 
800 mil. 

Doador com registro de óbito 
290 448.427,63  290 doadores com registro de 

óbito anterior à doação. 
Fornecedor sem registro na 
Junta Comercial ou na RFB 

652 5.596.911,59 

 Dois fornecedores de campanha 
com situação inativa ou 
cancelada que prestaram 
serviços de campanha acima de 
R$ 400mil. 

Cessão de veículo sem 
propriedade comprovada 

11.947 19.344.072,20 
 Nenhum caso relevante 

Fornecedor com relação de 
parentesco com o candidato 

12.181 18.186.870,50 
 Nenhum caso relevante 

Doador sócio de empresa que 
receber recursos da 
administração pública 

17.166 218.854.701,90 
 Sócio de empresa candidato 

que doou recursos próprios de 
R$ 3 milhões. 

Concentração de doadores 
em uma mesma empresa 57.921 194.199.928,46 

 319 funcionários de prefeitura 
doando 217 mil reais para 
diretório municipal de partido 



 75 funcionários de uma 
prefeitura doando 424 mil para 
candidato a prefeito 

TOTAIS 259.968 1.041.486.965,71  

 


