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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE
Ofício nº 83/2019/PRRN/RPF

A sua Excelência
Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora Geral da República
Secretaria da Função Penal Originária
Procuradoria Geral da República

Assunto: Encaminha informação referente ao Inq. 4.618/DF.

Senhora Procuradora Geral da República,
Cumprimentando-a, informo que tramita nesta Procuradoria da República o
procedimento nº 1.28.000.001606/2014-30 e o IPL SR/PF/RN nº 82/2018, que têm como objeto
a apuração de supostos atos de corrupção ativa e passiva em julgamento de recurso (recurso
eleitoral nº 12-39.2014.6.20.0040) perante o TRE/RN, no ano de 2014.
No decorrer das investigações, foi obtida judicialmente a quebra de sigilo
telemático do investigado Erick Wilson Pereira (
), que era advogado
de parte interessada no julgamento do caso acima citado. A quebra englobou o ano de 2014.
Ao efetuar a análise de tal caixa de email, encontramos, em descoberta fortuita de
provas, informações que sugerem a existência de assessoria jurídica de Erick Pereira em favor
de Fabio Faria e Robinson Faria, nas eleições gerais de 2014. Erick supostamente utilizou uma
técnica de arquivar informações sensíveis no rascunho do próprio email, a fim de supostamente
evitar o tráfego de tais informações pela internet. Esses rascunhos contradizem frontalmente
declarações prestadas por Erick Pereira no Inq. 4.618/DF (STF), referente à colaboração
premiada de Ricardo Saud (grupo JBS). Ao prestar depoimento, Erick Pereira negou ter
prestado qualquer assessoria jurídica aos então candidatos às eleições de 2014.
Nos rascunhos, no entanto, há anotação endereçada à "5555", uma referência ao
número de campanha eleitoral do então candidato a Deputado Federal Fabio Faria. Em outra
anotação, há referências às iniciais: "FF". Há também referências a "Friboi", bem como a
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Natal, 6 de maio de 2019.
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"calendário de desembolso", a sugerir pagamento pela assessoria jurídica negada oficialmente.
Diante da descoberta, levo tais informações ao conhecimento de Vossa
Excelência, para que possa adotar as providências que entender cabíveis na espécie.
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Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

RENAN PAES FELIX
Procurador da República
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Caro 5555,
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Subject: Caro 5555,
From: Erick Wilson Pereira <
Date: Sat, 28 Jun 2014 11:41:13 -0300

>

Caro 5555,
Termine sua reunião. Nao vou atrapalhar.
Segue abaixo um resumo de hoje.
1- missões passadas ontem. Cumpridas. Veja:
a) Reunião com todos da equipe dos advogados (coletivo jurídico e núcleo pensante). ok!
b) Apenas André que pediu para formar a própria equipe dele. Eu disse que era inviável pois o combinado
será ele fazer parte do núcleo e nao formar uma equipe só para ele. Sugeri ele cuidar do TRE na parte de
propaganda;
c) Falei tb com Túlio (vai precisar de R$ 200.000 para montar e fechar a equipe de investigação, filmagem
e reportagem. Ele aguarda uma conversa.
2- Dúvidas:
a) No trabalho de ontem feito pelo sombra tinha muitos cargos comissionados, carros oficiais (inclusive do
prefeito Carlos Eduardo). Muito material para varias ações por abuso e conduta vedada. Nessas ações
pode entrar contra o prefeito Carlos Eduardo? Ou, terei que deixar ele de fora?
b) Tem 6 ações por propaganda irregular prontas. Pode protocolar?
c) Tem 2 ações contra a tribuna do norte e o novo jornal. Pode protocolar?
d) Tem a reprovação de contas? Pode tb agir?
Fiquei preocupado com a estratégia defensiva que seu pai pretende adotar.
Afinal, é para ser defensivo?
3- Providências:
a) na segunda vamos sentar com Frank para revisar a ata da convenção e ultimar os docs do registro;
b) na segunda tb vamos sentar com Joao Maria para afinar a estratégia marketing/jurídico;
c) e, nosso calendário de desembolso pode ser:
20% - 05/07
40% - 05/08
40% - 05/09
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1- SP:
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Subject: 1- SP:
From: Erick Wilson Pereira <
Date: Wed, 08 Oct 2014 09:11:47 -0300

>

1- SP:
Friboi: a) gov Paraíba, b) contrato dudu, c) jornalista sp; d) profissão do futuro;
FF: a) contrato 2turno, b) jornalista sp,
2- TST
Pai: a) carta Gustavo, b) jornalista/sp, c) waleska.
Jornalista:
3- Robinson:
**Gadelha/Túlio?
A- vai fazer novo contrato para o segundo turno com Alex e Bruno para radio e tv?
B- vai fazer novo contrato para o segundo turno com Eduardo Nobre para jurídico no TRE?
C- e, advogados para o dia da eleição como será no segundo turno?
D- Fátima pedir por Gustavo;
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