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Este livro é dedicado à memória de todos aqueles 
que tombaram na luta pela construção de uma 

sociedade livre e democrática, aos que ainda estão 
desaparecidos e também aos que sobreviveram à 

ditadura brasileira, o período mais sombrio do país. 
As cinzas do tempo jamais vão sepultar a verdade.
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Prefácio
a boa reportagem continua viva

Nos últimos anos, poucas atividades humanas tiveram 
a sua morte anunciada de forma tão enfática e frequen-
te quanto o jornalismo. Novas tecnologias digitais tor-
nariam irrelevantes jornais, revistas, livros-reportagens, 
programas noticiosos de rádio e televisão, como se fos-
sem relíquias inúteis do passado que a sociedade mo-
derna precisasse descartar o mais rapidamente possível. 
No ambiente das redes sociais, qualquer pessoa muni-
da de um smartphone passaria a produzir conteúdo, de 
forma rápida, gratuita, de distribuição global e instan-
tânea. Quem precisaria de repórter e editores profissio-
nais? Uma segunda profecia tenebrosa sobre o futuro 
do jornalismo diz respeito às mudanças nos hábitos dos 
consumidores. Nesse novo e admirável mundo movido a 
entretenimento e mensagens audiovisuais, o velho e bom 
leitor também estaria desaparecendo. Reza o senso co-
mum que as pessoas de hoje, em especial os jovens, não 
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gostam de ler textos grandes. Preferem informação cur-
ta, de consumo rápido e sem sofrimento, que não exija 
tempo nem muita concentração.

O livro que você tem em mãos, caro leitor, desmen-
te esses e vários outros mitos. Sua autora, a escritora e 
jornalista Daniela Arbex, mostra que a boa reportagem 
continua viva, atraente e transformadora como sempre. 
Um dos mais respeitados e bem-sucedidos talentos da 
atual geração de repórteres investigativos brasileiros, 
Daniela comprova também que, embora o formato de 
distribuição esteja mudando, o jornalismo de qualidade 
se mantém como uma ferramenta essencial ao bom fun-
cionamento da sociedade. No longo prazo, o papel e os 
meios convencionais de distribuição talvez estejam com 
seus dias contados, mas o efeito de uma reportagem 
bem apurada e relevante do ponto de vista do interesse 
coletivo jamais perderá o espaço privilegiado que até 
hoje ocupou.

Repórter do jornal Tribuna de Minas, especializada na 
área de direitos humanos, Daniela Arbex já recebeu inú-
meros prêmios por reportagens de grande impacto. Em 
2009, recebeu o prêmio de Melhor Investigação Jorna-
lística de um Caso de Corrupção na América Latina e no 
Caribe, atribuído pela organização Transparência Inter-
nacional e pelo Instituto Prensa y Sociedad. Em 2010, foi 
agraciada com o Knight International Journalism Award, 
nos Estados Unidos, pelo conjunto de sua obra. Em 2014, 
conquistou o troféu do Prêmio Jabuti (segundo lugar) na 
categoria Livro-Reportagem com Holocausto brasileiro, 
uma investigação de casos de maus-tratos em manicô-
mios e instituições responsáveis pelo amparo a pessoas 
com transtornos mentais. A mesma obra já havia ganhado 
no ano anterior o prêmio de Melhor Livro-Reportagem 
da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).
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Desta vez, Daniela se debruça sobre uma história di-
ferente, mas tão ou até mais fascinante que as anteriores. 
Este livro, Cova 312, nasceu de uma série também pre-
miada de reportagens publicada pela Tribuna de Minas 
em 2002. Nela, a jornalista narra a história dos persona-
gens que passaram pela Penitenciária Regional de Juiz de 
Fora, também conhecida como Penitenciária de Linha-
res, uma das mais importantes prisões políticas brasileiras 
durante o regime militar de 1964. Entre eles estão nomes 
hoje famosos, como o ex-governador de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, o ex-prefeito de Belo Horizonte, 
Márcio Lacerda, e o ex-deputado federal Gilney Viana. 
Estão também pessoas relativamente desconhecidas no 
noticiário brasileiro recente, que preferiram mergulhar 
no anonimato e se afastar de qualquer atividade política 
depois de sofrer torturas e humilhações nos cárceres du-
rante aquele período repressivo.

O caso mais importante e fio condutor da narrativa 
é o do gaúcho Milton Soares de Castro, combatente da 
Guerrilha do Caparaó, 26 anos, e cujo destino trágico 
dá nome ao livro. Coube a Daniela Arbex decifrar du-
rante as investigações para essa série de reportagens um 
dos mistérios mais bem guardados da ditadura militar: 
o paradeiro do corpo de Milton, único prisioneiro po-
lítico encontrado morto nas dependências da Peniten-
ciária de Juiz de Fora, em 1967. Oficialmente, tratou-se 
de um suicídio. É isso que consta do inquérito poli-
cial, da autópsia do corpo e do processo relacionado à 
morte do guerrilheiro. Como o leitor verá no desfecho 
deste livro, a história verdadeira é bem diferente. Gra-
ças aos esforços investigativos de Daniela, acaba de cair 
por terra mais uma tentativa frustrada de esconder o 
passado e seus horrores, como queriam as autoridades 
da época.
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O bom exemplo de Daniela indica que os jovens 
e promissores jornalistas de hoje deveriam estar mais 
preocupados em fazer boas reportagens do que com o 
efeito das transformações das novas tecnologias dentro 
das redações. O futuro do jornalismo e o futuro do pa-
pel (ou da televisão ou do rádio) são coisas diferentes. 
Os meios de distribuição estão mudando, e rapidamen-
te, mas a importância do bom conteúdo jornalístico se 
mantém inalterada. Nosso desafio, portanto, não é a mu-
dança nos formatos, mas a qualidade da reportagem.

A mesma revolução tecnológica que está mudando 
o comportamento e os hábitos do público consumidor 
também está afetando a rotina dos repórteres. A inter-
net facilita o trabalho de apuração das informações, mas 
pode também gerar certo empreguiçamento geral nas re-
dações. Muitos jornalistas se tornaram reféns da tela do 
computador, em vez de ir para a rua, entrevistar pessoas, 
testemunhar os acontecimentos e tomar contato com a 
realidade fora dos ambientes corporativos. O resultado é 
a superficialidade. A informação, em muitos casos, ficou 
mais leve do que o ar. Perdemos substância. 

Vivemos, portanto, um momento decisivo. O futu-
ro do jornalismo vai depender muito do empenho, do 
talento e da capacidade de inovar de cada profissional 
envolvido nesse desafio. Nesse mundo em acelerada 
transformação, repórteres e editores continuam a exer-
cer prerrogativas essenciais, que nenhuma revolução 
tecnológica será capaz de lhes tirar.

É preciso saber investigar, bater nas portas e con-
sultar as fontes certas, balancear corretamente a infor-
mação, exercer o chamado contraditório, que significa 
confrontar diferentes fontes e versões no esforço de che-
gar o mais próximo possível da verdade. Boa reportagem 
exige talento, experiência, tempo, dedicação, senso de 
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responsabilidade social e compromisso honesto e since-
ro com as necessidades dos leitores.

Essas e outras importantes lições estão presentes nes-
te novo livro de Daniela Arbex. O tema pode parecer 
pesado e, como trata de episódio ainda mal resolvido da 
história recente brasileira, difícil de digerir. Seria assim, 
não fosse a capacidade prodigiosa de Daniela Arbex de 
transformar histórias trágicas em uma narrativa fluida, 
atraente, poética e, em alguns momentos, até divertida. 
Como o leitor verá nas páginas a seguir, graças ao talen-
to de repórteres como Daniela Arbex, o jornalismo está 
mais vivo do que nunca esteve.

Laurentino Gomes* 
Itu-SP, fevereiro de 2015

* Paranaense de Maringá, Laurentino Gomes é seis vezes ganhador 

do Prêmio Jabuti de Literatura com os livros 1808, 1822 e 1889. 

Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, com 

pós-graduação em administração pela Universidade de São Paulo, é 

membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da 

Academia Paranaense de Letras.





PARTE I
Nascimento e morte  

de um guerrilheiro
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A cela 30

Quando o carro deixou para trás a poeira preta do asfalto, 
o silêncio tomou conta dos passageiros. O veículo seguiu 
pela estrada vicinal, único caminho de acesso à área de 
segurança. Apesar de situado na zona urbana, o terreno 
continuava isolado do resto da cidade, lugar onde o por-
tão bege de ferro era o ponto final. No instante em que 
o motor do automóvel foi desligado, um funcionário uni-
formizado anotou a placa e retornou ao complexo. O ba-
rulho do ferrolho contra a portinhola de aço aumentava 
a tensão. Só dez minutos depois é que veio a ordem para 
entrar. Lá dentro, uma mulher com metralhadora na mão 
e cara de poucos amigos mandou descer. Rapidamente, 
iniciou uma revista minuciosa no carro e em seus três 
ocupantes. Em seguida, determinou que os documentos 
pessoais fossem entregues. Verificou as identidades, cru-
zou informações e confiscou os celulares. Com o serviço 
concluído, usou o telefone para avisar sobre a chegada 
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do grupo. Ao desligar, indicou o caminho que levaria ao 
prédio de dois andares. Um homem gordo, de calça jeans 
e coturnos, aguardava no varandão. Até tentou ensaiar 
um sorriso, mas o suor brotava em sua testa apesar da 
temperatura amena daquele dia típico de outono.

— Seu pedido deu um trabalho danado. Tivemos 
que desocupar parte da galeria, e o pessoal protestou. 
Tem certeza de que quer entrar lá?

Diante da resposta positiva, o interlocutor recomen-
dou em tom grave:

— Então faça tudo o que for determinado. Se algu-
ma coisa sair errado, obedeça às ordens. Se mandarem 
deixar o prédio, não questione. Saia logo.

Respondi que sim, embora tivesse dúvida sobre qual 
seria a minha reação caso fosse obrigada a recuar.

Antes de iniciar o procedimento de entrada, o chefe 
da unidade chamou outros dois agentes para uma con-
versa reservada. Apesar de estarem perto de mim, não 
consegui ouvir o que diziam. Cinco minutos depois, eles 
retornaram. Num gesto ensaiado, o mais antigo de ca-
sa mandou que o seguisse. Tentei não pensar nos riscos 
de ser a única mulher a entrar em um local onde havia 
180 homens confinados em um espaço projetado para 
atender a metade. No passado recente, as condições de-
sumanas já haviam, inclusive, transformado o local em 
palco de rebelião, quando mais de quarenta pessoas fo-
ram feitas reféns.

No instante em que o primeiro cadeado foi aberto, o 
nervosismo da equipe ficou explícito. Pelo rádio, o coor-
denador pediu a posição de cada um dentro do prédio, 
informando também a nossa localização.

— Estamos passando pelo corredor externo — sus-
surrava ele com a boca colada ao aparelho. — Vocês es-
tão em qual setor?
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Dentro da área reservada, a primeira coisa que vi foi 
uma muralha protegida por uma cerca elétrica, além de 
caixas d’água industriais espalhadas pelo terreno de as-
pecto rural. Ao longe, um homem com a pele castigada 
pelo sol capinava o mato indiferente a quem passava. 
Cerca de dois metros de distância nos separavam de ou-
tra porta gradeada. Diante de mais um obstáculo, houve 
nova troca de informações via rádio. De fora, era possí-
vel visualizar pelo menos mais duas barreiras. A segunda 
delas dava acesso a um pátio localizado nos fundos do 
complexo. Dezenas de basculantes, muitos com roupas 
dependuradas, podiam ser vistos nessa área. Em frente 
a eles, havia outro muro, maior do que o primeiro, com 
altura superior a três metros. O arame farpado reforçava 
a sensação de confinamento na instituição estrategica-
mente vigiada. Mesmo com medo, tentei percorrer com 
os olhos cada canto daquele lugar para guardar tudo 
que a memória fosse capaz. Tinha certeza: eu não teria 
outra chance.

Apesar da proximidade com o edifício principal, o 
interior continuava blindado. Um último portão blo-
queava a passagem. Lá dentro, era proibido chegar perto 
das portas que davam acesso ao corredor principal.

— Não se aproximem das grades. Não quero ver 
ninguém aqui — gritava um homem cujo rosto eu ainda 
não podia ver.

No momento em que o cadeado foi destrancado, 
parei de ouvir o barulho dos radiotransmissores. Al-
guém falava com as duas pessoas que caminhavam 
ao meu lado, mas a minha atenção estava totalmente 
voltada para dentro da construção cinquentenária. A 
poucos segundos de entrar na emblemática Galeria 
A, o único som que escutava era o do meu coração 
descompassado.



Galeria A da Penitenciária de Linhares  

onde ficaram os guerrilheiros do Caparaó
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Às 9h33, quando meus pés tocaram o piso de ladrilho 
hidráulico nas cores branca, preta e cinza, comecei a per-
correr um capítulo de dor que o país ainda desconhecia.

Apesar da manhã de sol, o ambiente lá dentro era 
pouco iluminado, e o mofo impregnava minhas narinas, 
causando forte mal-estar. Senti-me nauseada naquele lugar 
de odor fétido. Com dificuldade para respirar, tinha a im-
pressão de que não havia oxigênio suficiente. O ar parecia 
viciado. Era como se iniciássemos a exploração de um po-
rão que havia tempos estava fechado, embora a ala ficasse 
no mesmo nível do solo. A infiltração destruía os poucos 
vestígios do antigo bege que cobria as paredes geladas.

Atravessei a galeria sob o olhar desconfiado de dois se-
guranças, mas tinha a sensação de que centenas de pessoas 
me observavam por entre as grades de aço que me sepa-
ravam dos prisioneiros. De um lado estava a jornalista, do 
outro uma massa humana silenciada. Os confinados sabiam 
que a ousadia da queixa não seria perdoada. Em meio aos 
acordos velados, a impossibilidade de comunicação era en-
surdecedora. Parecia que uma bomba-relógio estava pres-
tes a explodir. A dúvida era se aquele seria o momento.

Um par de meses havia se passado desde o início da 
negociação junto ao governo de Minas Gerais para o acesso 
à construção que saiu do papel, às pressas, em janeiro de 
1966, seis meses depois de ter sido projetada. O Estado ti-
nha o objetivo de custodiar naquele espaço presos comuns, 
mas a finalidade da unidade foi desviada por conta do re-
gime de exceção que se instalou no país a partir de 1964. 

Foi assim que, um ano depois de construída, a Pe-
nitenciária Regional de Juiz de Fora passou a ter nova 
destinação: receber os presos políticos que começavam 
a ser cassados pelo país. Dezesseis guerrilheiros do Mo-
vimento Nacionalista Revolucionário (MNR) foram os 
primeiros levados para lá. Eles haviam sido capturados 
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na serra do Caparaó, localizada entre o Espírito Santo e 
Minas Gerais. Os terroristas, como o grupo ficou conhe-
cido pela comunidade, colocaram fim aos costumes dos 
moradores do bairro pouco povoado onde o presídio 
estava encravado. Só se falava nos “traidores da Pátria” 
e no risco que eles representavam. Na dúvida, ninguém 
saía mais de casa, sobretudo na ausência da luz do sol. 
Parecia que o breu da noite estimulava ainda mais o ima-
ginário popular frente ao “perigo comunista”.

Ocupada pelo Exército, a penitenciária se transfor-
mou em um dos principais depósitos da ditadura brasi-
leira. Após a edição do AI-5, em 1968, ainda durante a 
presidência de Arthur da Costa e Silva, os prisioneiros 
políticos tornaram-se maioria na unidade. Juiz de Fora 
sediava a auditoria da 4a Região Militar, sendo cenário 
dos julgamentos de Minas Gerais. Por isso, mais de três 
centenas de militantes políticos cumpriram pena ali en-
tre 1967 e 1980. E, apesar de ter sido um dos mais im-
portantes estabelecimentos prisionais sob a custódia do 
Estado e das Forças Armadas, continua ignorado cin-
quenta anos após o golpe militar.

Foi lá que o estudante Augusto, codinome do integran-
te da Corrente Revolucionária de Minas (Corrente), cum-
priu a maior parte da condenação de dez anos, uma das 
mais longas do período. Gustavo, outro prisioneiro, che-
gou a ser raptado dentro do cárcere, de madrugada, para 
mais uma viagem às cegas, quando ocorreria nova rodada 
de interrogatórios nos porões do DOI-Codi em São Paulo. 
Décadas mais tarde, os dois alcançariam destaque nacio-
nal. O primeiro, como assessor da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, e o segundo, como 
ministro dos Direitos Humanos do primeiro governo Lula.

Apelidado de Gringo, Márcio Lacerda era também 
membro da Corrente. Eleito prefeito de Belo Horizonte 
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(MG) em 2012, o político manteve reserva sobre o passa-
do durante décadas. Só agora ele quebra o silêncio. Em 
frente à cela de Gringo ficava a de Oscar, nome usado na 
clandestinidade por Fernando Pimentel, que venceu as 
eleições para governador de Minas Gerais no primeiro 
turno da disputa eleitoral ocorrida em outubro de 2014.

Oficialmente desaparecida da penitenciária desde 
2005, a lista de presos políticos de Linhares — como a 
penitenciária ficou conhecida mais tarde — inclui, ain-
da, ilustres anônimos, como o acadêmico do curso de 
física da UFRJ Rogério de Campos Teixeira, militante da 
Corrente, e o aspirante a astrônomo Antônio Rezende 
Guedes, criador do Observatório de Linhares.

Outro militante, Nilo Sérgio Menezes Macedo, foi 
despachado para lá após ser seviciado no Rio de Janeiro, 
onde foi cobaia de uma aula de tortura na Vila Militar da 
Guanabara, que tinha como alunos praças e oficiais das 
Forças Armadas. Por causa do episódio traumático, ele 
teve uma passagem difícil na penitenciária, que foi palco 
de greves de fome e de confrontos entre os prisioneiros 
políticos e seus carcereiros. Nenhum presídio político 
do país foi tão rigoroso quanto o de Linhares em relação 
ao cerceamento de visitas feitas por parentes dos presos.

Carmela Pezzuti, uma das mais famosas mães da 
guerrilha, e seus dois filhos, Ângelo Pezzuti da Silva e 
Murilo Pinto da Silva, também foram levados para lá. 
Seus nomes integraram as listas dos prisioneiros políticos 
que seriam trocados, em 1970, pelo embaixador alemão, 
Ehrenfried von Holleben, e pelo cônsul suíço Giovanni 
Enrico Bucher, ambos sequestrados no Rio de Janeiro.

Nas celas de Linhares nasceu um vigoroso movimen-
to de resistência contra as atrocidades do regime. O con-
vívio dos estudantes, mantidos juntos nas alas destinadas 
aos subversivos, levou a uma indesejada troca de infor-
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mações. Cada novo preso político trazia notícias deta-
lhadas sobre a tortura sofrida em dependências policiais 
e militares do país. Começava ali uma incômoda dor de 
cabeça para o Exército após a redação do Documento 
de Linhares. Escrito dentro da unidade, em 1969, ele foi 
o primeiro que denunciou detalhadamente a violência 
no período em que a força disseminou o medo. Os car-
cereiros e o próprio regime militar nunca entenderam 
como o material burlou a censura e a segurança para tor-
nar conhecidos internacionalmente os abusos cometidos 
nos porões da ditadura.

Um dos pátios da cadeia que hoje mantém presos comuns
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Cenário de um dos mais bem guardados segredos do 
Exército, Linhares foi ainda o cárcere do guerrilheiro 
do Caparaó Milton Soares de Castro, 26 anos. Natural 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Milton foi o único 
prisioneiro encontrado morto dentro do complexo em 
1967. Após a sua morte — ocasionada por suicídio se-
gundo a versão oficial —, a Galeria A tornou-se parte 
de um importante quebra-cabeça cujas peças estavam 
espalhadas pelo país. 

Enterrados por décadas, os documentos capazes de 
apontar os últimos passos do militante gaúcho precisa-
vam não só ser localizados, mas também decifrados, já 
que os papéis guardavam ciladas que só puderam ser es-
clarecidas após o confronto de versões.

A localização da sepultura de Milton, descoberta e re-
velada na série de matérias que escrevi para o jornal Tribuna  
de Minas, em 2002, jogou luz sobre o episódio, mas não 
esclareceu os motivos que levaram o Exército a esconder 
de uma mãe o corpo de seu filho por 35 anos. Foi isso que 
me fez marcar um novo encontro, dessa vez com o futuro.

Em tempos de democracia, as tentativas de obstru-
ção da nova investigação jornalística que empreendi por 
cinco estados brasileiros a partir de 2013 apenas con-
firmam que o passado teima em ser esquecido. Mas os 
segredos podem ser descobertos quando se julgam se-
pultados sob as cinzas da memória.

Quase cinquenta anos se passaram para que a verdade 
pudesse ser reconstituída no caso de Milton, um traba-
lho de pesquisa cercado de reviravoltas, como em 29 de 
maio de 2014. Nessa data, quando, finalmente, entrei na 
Cela 30 de Linhares, na companhia do fotógrafo Fernan-
do Priamo e do perito criminal Domingos Lopes Daibert, 
descobri que a última parte da jornada era apenas o co-
meço da história.


