
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO EGRÉGIO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, DOUTOR LUÍS ROBERTO BARROSO. 

 

 

 

 

 

 

 

Plantão Judicial 

URGENTE – REQUERENTE PRESO (idoso) 

 

 

MILTON ELIAS ORTOLAN, por seus advogados, 

protestando pela posterior juntada de procuração no prazo legal, nos autos da Ação 

Cautelar nº 4.381, vem perante Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue. 

 

1. Na data de hoje, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão 

temporária contra o Requerente, expedido nos autos da Ação Cautelar em epígrafe, 

após decisão proferida por Vossa Excelência. 

 

Trata-se de ordem correlacionada ao Inquérito Policial nº 4.621, 

autuado em setembro do ano passado.  

 

De acordo com o pedido formulado pela Autoridade Policial – 

corroborado pela Procuradoria-Geral da República –, “há a efetiva possibilidade de 

se estar diante de um esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em 

troca de recursos privados, para fins pessoais e eleitorais” (fls. 2 da decisão que 

decretou a prisão temporária, grifamos). 

 

Ainda segundo o pedido, a investigação “permite concluir que 

a ARGEPLAN, agora oficialmente com o investigado JOÃO BATISTA LIMA FILHO 

como sócio, tem se capitalizado por meio do recebimento de recursos provenientes 

de outras empresas – as interessadas na edição do denominado Decreto dos Portos 
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–, e distribuído tais recursos para os demais investigados” (fls. 3 da decisão que 

decretou a prisão temporária, grifamos). 

 

2. Ocorre que Milton Ortolan deixou a Companhia Docas 

do Estado de São Paulo (CODESP) há mais de dez anos, ainda no ano de 2008, 

não tendo qualquer relação com a recente edição do chamado “Decreto dos Portos”, 

e, por conseguinte, jamais poderia estar envolvido com um suposto “esquema 

contínuo de concessão de benefícios públicos”. 

 

Justamente por essa razão, o Requerente foi surpreendido pela 

ordem de prisão temporária decretada contra si.  

 

Insta ainda destacar que nunca, em nenhum momento, ao 

longo destes mais de seis meses de investigações, foi intimado pela Autoridade 

Policial a fim de prestar eventuais esclarecimentos; jamais lhe foi solicitada a 

apresentação de quaisquer documentos que pudessem elucidar os fatos 

apurados.  

 

Ao contrário, Milton Ortolan passou a ter ciência de que 

estaria sendo investigado no Inquérito 4621 apenas na data de hoje, no momento 

de sua prisão temporária. 

 

A única vinculação do Requerente com os fatos seria em razão 

de um contrato, firmado há mais de seis anos, em 2012, com a empresa 

ELDORADO CELULOSE E PAPEL S.A., a qual já foi devidamente esclarecido em 

seu depoimento prestado na data de hoje (Doc. 1). 

 

3. Deve-se destacar, também, que não foram determinadas 

medidas de busca e apreensão relacionadas ao Requerente. E, sendo certo que 

Milton Ortolan já foi ouvido e prestou todos os esclarecimentos à Autoridade Policial, 

não há qualquer razão para a manutenção de sua prisão. 
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Como é cediço, a custódia temporária é medida excepcional, de 

caráter eminentemente instrumental, que somente se justifica quando imprescindível 

para as investigações, o que não se verifica no caso em tela: 

 

“PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DE 

SEUS REQUISITOS E PORQUE CUMPRIDAS AS 

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DESTINADAS À COLHEITA 

DE PROVAS. Prisão temporária que não se justifica em razão da 

ausência dos requisitos da Lei n. 7.960/89 e, ainda, porque no caso 

foram cumpridas as providências cautelares destinadas à colheita 

de provas. (...)”1. 

 

4. Em arremate, o estado de saúde do Requerente, de 69 anos 

de idade, inspira cuidados. Recentemente, realizou exames de sangue e ultrassom, 

que detectaram índices de PSA muito alterados, além de aumento das dimensões da 

próstata, que demandam acompanhamento médico, inclusive com suspeitas de câncer 

de próstata (Doc. 2).  

 

5. Por todo o exposto, requer-se que seja revogada a prisão 

temporária imposta ao Requerente por não existirem motivos a justificar a sua 

segregação cautelar. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo para Brasília, 

Em 29 de março de 2018. 

 

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA                               RODRIGO DALL’ACQUA 

   OAB/SP 107.106                                                        OAB/SP 174.378 

 

ANA CAROLINA PIOVESANA             

                  OAB/SP 234.928                            

                                                 
1 STF, HC 95009, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-
12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-06 PP-01275 RTJ VOL-00208-02 PP-00640, destacamos. 


