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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 19 de dezembro de 2018 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 
(TRFPMP) 

 

 

DECISÃO 

 

Fls. 5689/5692: Trata-se de requerimento da defesa de ALEXANDRE DE 

ALMEIDA SIMÕES, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou, 

subsidiariamente, a substituição por outra medida cautelar.  

O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao pleito.  

 

DECIDO. 

 

Com efeito, o requerente foi preso no dia 31 de agosto de 2018, no âmbito 

da Operação SOS. Na ocasião, a investigação indicou que ALEXANDRE atuava 

juntamente com LEONARDO DALLALANA e PEDRO ISKIN como administradores 

de fato da empresa OS RAD, que detinha contrato irregular com a organização social 

Pró-Saúde. 

Ocorre que Leonardo já teve sua prisão revogada por esse Juízo e Pedro 

Iskin teve sua liberdade concedida pelo STJ, no bojo do Habeas Corpus n° 483.052/RJ.  

Ou seja, ambos os envolvidos vinculados à empresa OS RAD já tiveram a sua prisão 

preventiva modificada. 

Ademais, de acordo com o assinalado recentemente pelo MPF, 

ALEXANDRE tinha uma atuação menos influente nas atividades da organização 

criminosa, uma vez que figurava como funcionário de Pedro Iskin, possuindo pouco 

poder de decisão sobre os contratos celebrados.  
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Soma-se a isso o fato de ALEXANDRE ter prestado depoimento ao 

Ministério Público Federal, demonstrando interessado em cooperar com as 

investigações.  

Assim, por uma questão lógica, verifico que devem ser concedidas ao 

acusado medidas cautelares diversas da prisão, assim como foi conferido aos outros dois 

investigados em situação similar (Pedro Iskin e Leonardo Dallalana).  

Desse modo, diante do novo contexto traçado e do pronunciamento positivo 

do parquet, assentindo com o requerimento defensivo, entendo que resta esvaziada a 

periculum libertatis. Não vislumbro, pois, motivos para discordar do entendimento do 

MPF, considerando que é ele o titular da ação penal. 

Do exposto, DEFIRO o requerimento da defesa de ALEXANDRE DE 

ALMEIDA SIMÕES, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas 

cautelares, com fulcro no artigo 319 do Código Processo Penal:  

i) proibição de participar de qualquer tipo de atividade relacionada à área de 

saúde pública do Estado ou Município do Rio de Janeiro, direta ou indiretamente, 

inclusive por meio de interpostas pessoas físicas ou jurídicas; 

ii) proibição de manter contato com os demais suspeitos de integrarem a 

organização criminosa, enquanto perdurar a ação penal; 

iii) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juiz da 

causa; 

iv) comparecimento à presença das autoridades sempre que assim indicado. 

Expeça-se o respectivo alvará de soltura.  

Intimem-se.  

 

Rio de Janeiro/RJ, 19 de dezembro de 2018. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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