
PERFIS MINEIROS



MILTON SOARES CAMPOS

Político, advogado, professor, escritor e acadêmico, nasceu em
Ponte Nova, MG, a 16 de agosto de 1900, e faleceu em Belo Horizonte,
MG, a 16 de janeiro de 1972. Filho do desembargador Francisco de
Castro Rodrigues Campos, ex-presidente do Tribunal de Apelação de
Minas Gerais, e de Regina Martins Soares Campos. Casado com Déa
Dantas Campos. Completou o curso secundário no Ginásio Mineiro e
no Coléqio Arnaldo, embora tenha iniciado essa fase de sua educação
no Ginásio Leopoldinense. Bacharelou-se pela Faculdade Livre de Di-
reito de Minas Gerais, em 1922. Para custear os estudos universitários,
trabalhou na Estrada de Ferro Oeste de Minas. Ao formar-se, foi no-
meado promotor de Justiça da Comarca de Mococa, SP, mas não acei-
tou a investidura. Preferiu iniciar a carreira corno advogado em Dores
da Boa Esperança (hoje Boa Esperança), MG. Em 1924, transferiu-se
para Belo Horizonte, onde começou a trabalhar no escritório de Abílio
Machado, no qual já atuava Pedro Aleixo, de quem foi colega de tur-
ma. Foi ali, também, que José Maria Alkmim iniciou a carreira, alguns
anos mais tarde. Convencido da necessidade de grandes mudanças no
regime oligárquico que prevalecia, aderiu à Aliança Liberal, tendo re-
digido muitas proclamações a favor do movimento. A vitória da Revo-
lução de 1930 estimulou Milton Campos para a vida pública. Como tan-
tos outros de uma geração mais nova, hostil às práticas autoritárias e
elitistas dos "carcomidos" líderes da República Velha, queria contri-
buir para a regeneração política do País. Começou como advogado-ge-
ral do Estado, cargo que exerceu em 1932 e 1933. Nesta função, con-
seguiu solucionar antiga questão de limites com São Paulo. Em 1934,
já sob a interventoria de Benedito Valadares, foi nomeado presidente
do Conselho Consultivo do Estado, órgão de assessoria do Executivo
mineiro.

Ficou pouco tempo no cargo, pois foi eleito deputado à Assem-
bléia Constituinte Estadual, continuando seu mandato na 1 legislatu-
ra, que se estendeu de 1935 a 1937. Em 1935, fez parte da Comissão
Constitucional, da qual foi relator. Na legislatura que se seguiu, inte-
grou a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, tendo também
exercido a liderança da maioria, então representada pela bancada do
Partido Progressista. Já nessa época, ao mesmo tempo que atendia o
escritório de advocacia e exercia as funções de legislador, dedicava-se
ao jornalismo, dirigindo a sucursal dos Diários Associados e colabo-
rando em vários jornais de Minas e do Rio de Janeiro. Logo ingressava
também no magistério, especializando-se em Direito Público, Direito
Civil e Direito Constitucional. Dissolvidos os órgãos legislativos pelo
golpe do Estado Novo de novembro de 1937, Milton Campos voltou a
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advogar em regime de tempo integral. Nessa qualidade, trabalhou para
a Caixa Económica Federal de Minas Gerais, até janeiro de 1944, quan-
do foi exonerado por ter tido ativa participação na feitura do Manifes-
to dos Mineiros, primeira manifestação pública de oposição à ditadura
getulista, que começou a circular em outubro de 1943. Ao longo de to-
da sua vida pública, foi firme adepto dos princípios da democracia li-
beral. Assim é que, durante o Estado Novo, participou do grupo que
editava clandestinamente o jornal Liberdade, onde defendia seus
ideais políticos. Foi também um dos que lideraram a organização da
OAB em Minas, a que presidiu por dois anos. Em sua gestão, no início
da década de 1940, promoveu amplos debates sobre a reforma do có-
digo do Processo Civil, que a seus olhos atendia mal à defesa dos di-
reitos do cidadão. Na mesma linha de fidelidade ao liberalismo políti-
co, que julgava ser o arcabouço próprio para o fortalecimento das ins-
tituições nacionais, participou ativamente da organização da UDN em
Minas, já no final do Estado Novo, O seu anti-getulismo era menos
uma postura pessoal que a recusa do centralismo autoritário, mesmo
que imbuído das boas intenções de modernização do País e de fortale-
cimento da economia nacional. Sabia dissociar o problema da institu-
cionalização da ordem política das questões relativas ao planejamento
econômico e à obra administrativa dos governos. Acreditava que o
bem-estar nacional não poderia ser assegurado com a supressão ou
limitação da democracia. Resulta desse postulado básico de sua filoso-
fia política a não adesão à "ala golpista" da UDN, que gradualmente
ganhou ímpeto, durante a década de 1950, sob a liderança do jornalis-
ta Carlos Lacerda. Voltou à vida pública em novembro de 1945, de no-
vo no cargo de advogado-geral do Estado, para o qual convocou o
interventor Nísio Batista de Oliveira. Aí ficou até janeiro de 1946,
saindo como deputado à Assembléia Nacional Constituinte, eleito pela
UDN. Integrou a Comissão Constitucional, onde foi sub-relator do ca-
pítulo "Do Poder Judiciário", dando decisiva contribuição à definição
das disposições relativas à ordem econômica e social. Lima boa mostra
de seu zelo pelas instituições e pela necessidade de se assegurar a es-
tabilidade social foi o substitutivo que elaborou para o artigo 146 da
Constituição de 1946, tratando de resguardar o princípio da interven-
ção estatal e do monopólio das indústrias da União, sem pôr em risco
o princípio da liberdade. Aberta a campanha sucessória ao governo de
Minas, a UDN apresentou-o como candidato. Aceitou a indicação para
defender os objetivos de renovação política que seu partido esposava.
Mas duvidava cia vitória, tal a força municipal do PSD, herdeiro das es-
truturas de controle da participação política em nível local, articuladas
durante o Estado Novo. No entanto, séria crise interna dividiu o PSD,
dela resultando a formação de um grupo dissidente, liderado pelo ex-
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ministro do governo Dutra, o político leopoldinense Carlos Coimbra da
Luz. O grupo veio a ser conhecido como Ala Liberal. Decidiram os dis-
sidentes apoiar o candidato udenista, em detrimento do indicado ofi-
cial do PSD, José Francisco Bias Fortes. O nome de Milton Campos
acabou por polarizar o espírito mineiro de resistência aos velhos mé-
todos políticos. Assumindo o governo em março de 1947, anunciou a li-
nha definidora do modo como iria administrar o Estado. "Afasto a pre-
tensão de ser no Governo o taumaturgo ou o herói, disposto a operar
milagre e praticar façanhas. O que espero ser é o incansável lidador da
causa pública que conhece o limite de suas forças e conta com o auxí-
lio dos colaboradores, com o apoio popular e com a contribuição dos
homens de boa vontade. O governo que ora inicio procurará ser mo-
desto, como convém à República, e austero, como é do gosto dos mi-
neiros". Se sua administração teve que ser mesmo austera, por força
da conjuntura financeira por que passavam o Estado de Minas e o pró-
prio País, não se pode negar que nela se mobilizaram recursos impor-
tantes que serviram de base para o desenvolvimento de Juscelino Ku-
bitschek, no quatriênio seguinte. Em junho de 1947, em sua primeira
mensagem à Assembléia Legislativa, apresentava as bases do Plano de
Recuperação Económica e de Fomento da Produção, roteiro que ca-
racterizava as principais carências econômicas do Estado e propunha hie-
rarquização de investimentos para superá-las. E interessante observar
que para o principal idealizador do Plano, o engenheiro Américo Renê
Giannetti, que então ocupava a Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, já prevalecia a visão da necessidade de criação
de sistemas integrados de transportes e de produção de energia elétri-
ca, visão essa que viria a dar o tom dominante do Programa Energia e
Transportes realizado por Juscelino Kubitschek. Mas Giannetti pressu-
punha ainda a prioridade da agricultura e da agroindústria como pólos
dominantes de qualquer projeto de modernização da economia minei-
ra. A mesma percepção era sem dúvida oartilhada por Milton Campos.
As políticas tributária e creditária postas em prática pelo secretário
das Finanças, José de Magalhães Pinto, refletiam duplo cuidado. Em
primeiro lugar, buscava-se aumentar a capacidade investidora do Es-
tado no setor infra-estrutural - basicamente no aumento da capacidade
instalada de produção de energia e na expansão e melhoria da rede
viária - e ampliar a capacidade de crédito agrícola e pessoal da rede
dos bancos estaduais. Em segundo lugar, tratava-se de assegurar que o
sistema tributário não afetasse os interesses dos proprietários ru-
rais e da emergente burguesia urbana, aí incluídos alguns investidores
estrangeiros rio setor da mineração. Predominava, no governo Milton
Campos, a opinião do liberalismo clássico: os impostos deviam ser mí-
nimos, mas o serviço de cobrança e fiscalização devia ser eficaz. Assim
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é que seu governo acabou de vez com os resquícios de impostos inte-
restaduais, mas foi extremamente cauteloso na fixação de novos tribu-
tos e na reavaliação de alguns já existentes, como foi o caso do impos-
to territorial. Recusou-se a apoiar o aumento do tributo sobre vendas e
consignações, que havia recebido pleno apoio até da bancada pesse-
dista na Assembléia. Negociou longamente com representantes do fa-
zendeiros os critérios de reavaliação do valor de imóveis rurais, a fim
de se definirem novas alíquotas para a cobrança do imposto territorial.
Na discussão dos meios para a obtenção dos fundos necessários à rea-
lização das metas do Plano de Recuperação Econômica e Fomento da
Produção, o governo de Milton Campos preferiu criar uma taxa, que
afetou igualmente todas as atividades económicas em andamento no
Estado, a onerar mais pesadamente segmentos sociais específicos,
mesmo que fossem os mais produtivos e lucrativos. Assim ficou insti-
tuída a Taxa de Serviços de Recuperação Económica, pelo Decreto-Lei
n y 2.152, de 12 de julho de 1947. Sua vigência inicial foi fixada de
1948 a 1953, devendo ser cobrada sobre transações de qualquer natu-
reza realizadas no Estado. (No quatriênio seguinte, o governador Jus-
celino Kubitschek estendeu sua cobrança até 1956, utilizando a maior
parte dos recursos para a realização do Plano Rodoviário Estadual),
Milton Campos dava-se conta dos problemas decorrentes cia pobreza
crônica dos cofres públicos mineiros quando se colocava a discussão
do papel do Estado como promotor do desenvolvimento econômico e
social. Mas preferia colocar a responsabilidade pela situação em cau-
sas materiais e não políticas. Segundo ele, "em Minas, mais do que em
outros Estados, o aspecto do problema tributário e da arrecadação as-
sume capital importância, de vez que a vastidão de seu território, a di-
versidade e dispersão de sua economia, a escassez de transportes, o
baixo nível de vida e a pequena capacidade tributária da população
têm até agora impedido que se estabeleça satisfatoriamente uma uni-
dade de critério, retardando a adoção de urna política fiscal adequa-
da". Como outros governantes antes dele, preconizava a isenção fiscal
como meio de atrair investimento privado. Na mesma linha de estraté-
gia de expansão econômica proposta no começo do século por João
Pinheiro, o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção
atribuía ao Estado duplo papel. Em primeiro lugar, deveria criar e
manter as condições estimuladoras do investimento privado. Em se-
gundo lugar, cabia-lhe agir supletivamente, aplicando recursos em
serviços e pesquisas que dificilmente poderiam ser realizadas por par-
ticulares. Assim é que o Plano previa o levantamento acurado da carta
agrogeológica de Minas, que serviria de base para a distribuição ra-
cional das culturas e técnicas agrícolas. A ocasião era aproveitada para
se condenar a industrialização induzida por estímulos governamentais.
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Esta estratégia, segundo o Plano, não criava economia equilibrada,
causando até o lamentável engrossamento do êxodo rural. Do mesmo
modo, era preciso melhorar a qualidade da mão-de-obra agrícola. O
Plano comparava a produtividade da agricultura mineira com a de ou-
tras regiões adiantadas do mundo. Não reeditou as fazendas-modelo
idealizadas por João Pinheiro, mas instituiu a assistência itinerante
aos agricultores, além de estações experimentais de culturas conside-
radas adaptáveis às condições do solo e do clima das diferentes re-
giões mineiras. E interessante acompanhar o argumento apresentado
pelo Plano de Giannetti para justificar a necessidade de investimento
sistemático na modernização da lavoura e da pecuária de Minas. Dizia
não ser mais possível que o orçamento público destinasse apenas
0.65% ao fomento da produção vegetal, quando se sabia que a taxa
tributária incidente somente sobre o café correspondia a mais de 4%
da receita pública total. O caso da pecuária era ainda mais grave. Para
o fomento da produção animal só ia 0.36% do orçamento, que desse
setor retirava, no entanto, cerca de 20% de sua composição, em rendas
diretas e indiretas, O Plano ia mais longe na crítica aos critérios de fei-
tura do orçamento público. Comentava que a Secretaria da Agricultu-
ra, Indústria, Comércio e Trabalho era o único órgão público que cui-
dava do fomento à produção. Todavia, só contava com 5.6% das verbas
orçamentárias. Desse total, só 1.9% eram diretamente empregados no
incentivo à lavoura e à pecuária e na promoção do ensino técnico. Pa-
ralalelamente, outros órgãos da administração estadual, não direta-
mente encarregados da estrutura produtiva, recebiam dotações orça-
mentárias maiores. Se não houve uma reforma significativa do orça-
mento público durante a gestão Milton Campos, tratou-se, no entanto,
de melhorar os instrumentos com os quais o governo podia contar pa-
ra ampliar sua capacidade de investimento direto e indireto. Assim é
que se promoveu a reorganização das coletorias estaduais, visando
aumentar a eficáia arrecadadora da Fazenda estadual (Lei n 2 20, de
30.10.1947). A Caixa Econômica Estadual, por sua vez, passou a fun-
cionar com três carteiras - a de depósito, a bancária e a hipotecária -,
transformando-se em órgão mais eficaz de crédito a curto e médio pra-
zo (Lei n 9 46, de 18 de dezembro de 1947). Não obstante seu liberalis-
mo, Milton Campos, dava-se conta da necessidade de aumentar a eficá-
cia da ação governamental de modo a fazer do governo um instrumen-
to positivo da promoção do desenvolvimento econômico e social. Em
janeiro de 1948 sancionava a Lei n 2 146, que reorganizava o serviço
público, criando o Departamento de Administração, encarregado de
racionalizar e rrodernizar a burocracia estadual. Apesar da ênfase ao
setor agrícola; não deixou de lado medidas que teriam plena realização
em governos posteriores. Foi em seu goverho, através da Lei n 9 310,
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de 30 de novembro de 1949, que se regulamentou a formação de so-
ciedades de economia mista para a construção e exploração de centrais
e usinas hidrelétricas. Definia-se ali o modo de participação do gover-
no, através da subscrição de ações e da emissão de títulos da dívida
pública. A mesma lei regulamentou a constituição do Fundo de Eletrifi-
cação, já criado por decreto federal e previsto na Constituição Esta-
dual de 1947. O Fundo destinava-se a prover recursos para a execução
do Plano Estadual de Eletrificação. Este começou a ser posto em práti-
ca com o início da construção da usina de Salto Grande, completada
durante a gestão de Juscelino Kubitschek. Milton Campos tinha, no en-
tanto, muita sensibilidade para as peculiaridades do processo de for-
mação e evolução da sociedade e da economia de Minas. Tal processo
havia produzido grande dispersão demográfica e a multiplicação de
pequenas e médias propriedades em todo o território do Estado. Em
sua mensagem à Assembleia Legislativa, em junho de 1950, afirmava
que, na tarefa de estimular o desenvolvimento do Estado, "preocupou-
nos sobretudo a atuação ordenada e silenciosa de assentar alicerces
sólidos para a construção de nossa grandeza. Sem, de qualquer modo,
recorrer às indicações da economia dirigida, tivemos o cuidado de pla-
nejar a ação governamental em todos os setores administrativos, evi-
tando assim as dispersões que esterilizam os esforços. As obras de en-
vergadura, como as centrais elétricas, os grandes institutos e os am-
plos edifícios não constituíram preocupação absorvente ou exclusiva e
não impediram o cuidado das pequenas realizações que, multiplicadas
com método, acabam por formar a rede de serviços necessária à ativi-
dade de todos. Um edifício escolar, uma ponte, uma unidade sanitária,
um posto de fomento à produção, uma facilidade à assistência social,
uma ajuda ao produtor, são providências modestas que, se repetidas
ordenadamente, terminam por fornecer com eficiência o sistema de
serviços fundamentais reclamados pelo povo." Não via a transforma-
ção radical da estrutura econômica de Minas como o objetivo mais de-
sejável pelo qual lutar. Os horizontes das metas propostas pelo Plano
de Recuperação Econômica e de Fomento da Produção eram antes de-
finidos pela visão de uma "civilização agrária", estavelmente estabele-
cida na economia rural. As iniciativas industriais de seu governo con-
firmam essa visão. Ao lado da expansão da indústria do cimento nos
municípios de Vespasiano e Pedro Leopoldo, instalaram-se refinações
de trigo e milho na Cidade Industrial. Nenhum desses empreendimen-
tos, todavia, era de grande porte. A própria criação de órgãos e servi-
ços essenciais à implementação do Plano de Recuperação Econômica
e de Fomento da Produção concentrou-se nas necessidades do setor
agrícola. Foram instalados o Instituto de Pesquisas Agronômicas, a Es-
tação Central de Experimentação Vegetal, a Subestação de Fruticultura
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de Ouro Preto, a Estação Experimental de Cana, o Serviço Especial de
Cultura do Algodão, o Serviço Especial de Cultura do Trigo, a Estação
Central de Experimentação Animal. Além desses órgãos, implantaram-
se cinco escolas agrícolas de grau médio e 25 elementares. O setor pe-
cuário passou a contar com a colaboração de cinco laboratórios para
as fábricas de vacinas e de três outros especializados em inseminação.
As medidas visando à modernização das técnicas agrícolas ficaram a
cargo de três comissões: a de estudos para a criação de uma rede de
frigoríficos, a de instalação de moinhos centrais para calcários e de
uma fábrica de adubos fosfatados, e a comissão executiva e orientado-
ra do Plano de Fomento da Produção. Os trabalhos das duas primeiras
frutificaram no governo de Juscelino Kubitschek, quando se iniciou a
construção da Frimisa, no município de Santa Luzia, e da Fertisa, em
Araxá. No preparo de mão-de-obra para o setor industrial, o Plano de
Recuperação Económica previa dez escolas vocacionais para a indús-
tria e contabilidade. Nas que se instalaram, a ênfase da formação pro-
fissional acabou recaindo na contabilidade, sendo que, de fato, a eco-
nomia estadual se ressentia seriamente da falta de pessoal habilitado
em controles financeiros. A própria administração pública apresentava
manifesta necessidade de racionalizar os métodos e técnicas de seus
serviços de contabilidade. Como outros governantes que o antecede-
ram, Milton Campos procurou fortalecer o ensino agrícola em nível su-
perior. Pelo Decreto n g 3,212, de 15 de dezembro de 1949, autorizava a
emissão de apólices da Divida Interna Fundada do Estado a fim de ob-
ter recursos para a constituição do Fundo Universitário, destinado a
garantir o bom funcionamento e expansão da Universidade Rural do
Estado de Minas Gerais. Levou avante o movimento pela criação da
Universidade de Minas Gerais, vinculada ao governo federal, o que foi
conseguido no final de 1949 (Lei n 9 971. de 16 de dezembro de 1949).
Foi durante o seu governo que se democratizou o ensino médio em Mi-
nas, com a Lei n 2 228, de 30 de setembro de 1948, que criava a rede de
ginásios gratuitos. Ao mesmo tempo, cuidou-se da reciclagem e aper-
feiçoamento do professorado, com a promoção de cursos de férias mi-
nistrados por professores eminentes, convocados até no exterior.
Preocupou-se, também, com a criação de um mecanismo permanente
para o atendimento dos problemas ligados à infância desvalida. O De-
partamento da Criança, instalado logo no início de seu governo, repre-
sentou o primeiro esforço institucionalizado, em Minas, para estabele-
cer uma política mais sistemática para lidar com a séria questão do
menor abandonado e da assistência às mães e nutrientes das classes
mais pobres. Mais tarde, já como ministro da Justiça no governo do
marechal Castelo Branco, Milton Campos organizou a legislação e a
instalação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem),
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que deu origem às fundações estaduais (Febem). Paralelamente, mos-
trou sempre grande interesse em melhorar os serviços de saúde públi-
ca e as condições de atendimento aos indigentes. Foi em seu governo
que se criou a Secretaria da Saúde e Asssistência, que entregou ao
Professor José Baeta Viana, da Faculdade de Medicina. Juntos, trata-
ram de pensar caminhos que aumentassem os recursos para as poucas
instituições hospitalares que, em todo o território mineiro, podiam as-
sistir as populações carentes. Foram criadas a Taxa de Assistência
Hospitalar, cobrada sobre transações com produtos agrícolas, e a Sub-
venção por leito-dia, com recursos provenientes da Loteria estadual.
Milton Campos governou Minas no difícil período de reconstitucionali-
zação política, que se impunha após quase uma década da ditadura do
Estado Novo. Em Minas, as grandes disputas começaram a surgir com
a discussão da lei da reorganização administrativa e com a campanha
para as eleições municipais. Com Pedro Aleixo na Secretaria do Inte-
rior e Justiça, o governo foi capaz de manter a harmonia e a estabili-
dade das novas instituições domocráticas, não obstante os arraigados
hábitos de maridonismo local, facilitados pela ditadura getulista. Ape-
sar de disputas duras que se refletiam em acesas discussões na As-
sembléia Legislativa, setenta e dois novos municípios foram criados
durante seu governo. Milton Campos defendia o princípio federativo,
lamentando o centralismo crescente que gradualmente invalidou as
provisões fundamentais da Constituição de 1891. De sua atuação como
condutor da política mineira, ria difícil fase de transição democrática,
disse Trancredo Neves: "Na direção do Estado, ninguém melhor do
que eu pode dizê-lo, líder que fui da oposição ao seu governo na As-
sembléia Legislativa, portou-se como magistrado. Foi o defensor do
partido vencido (o PSD) e, às naturais exigências dos correligionários,
respondia apelando para a lei, recusando-se formalmente à prática das
derrubadas solicitadas. 'O meu governo será mais da lei do que dos
homens': desta norma não se afastou. Relator da Constituição mineira,
promulgada em 1947, como ele foi da promulgada em 1935, tive com o
Governador vários contatos e pude verificar a preocupação de respei-
tar a lei, de transformar o Palácio da Liberdade em tribunal político,
recusando-se a nele montar um laboratório de soluções facciosas".
Quatro anos depois de encerrado o mandato executivo, retornou à
Câmara Federal na 3 legislatura (1955-1959). Ali participou das Co-
missões de Justiça, de Finanças, de Relações Exteriores e de Educação
e Cultura. Foi presidente nacional da UDN de 1955 a 1957, período de
grande efervescência política, muitas vezes provocada pela ala udenis-
ta de oposição mais radical ao governo de Juscelino Kubitschek, co-
nhecida então como "Banda de Música". Milton Campos assumiu nesse
contexto uma postura moderadora, procurando resguardar padrões
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elevados de conduta pública e parlamentar, os quais sempre prezou.
Por duas vezes a UDN viu em Milton Campos a solução conciliatória
que permitiria ao partido apresentar-se forte numa chapa de composi-
ção para a presidência da República. Foi candidato à vice-presidência
com Juarez Távora, em 1955, e com Jânio Quadros, em 1960. Em am-
bos os prélios foi derrotado por João Goulart, que representava a for-
ça ascendente do voto do trabalhador, a quem a UDN jamais conse-
guiu comover com o formalismo liberal que pregava nos discursos elei-
torais. Em 1961, tão logo empossado, Jânio Quadros ofereceu-lhe a
embaixadE de Washington, que Milton Campos recusou por julgar que
serviria melhor ao País atuando no Legislativo. Em 1958, competiu
com Artur Bernardes Filho, que tornava a se candidatar, por uma vaga
ao Senado. Ganhou com larga margem de votação, numa fase em que
o eleitorado udenista expandia-se nos centros urbanos. Quando, em
março de 1946, se agravou a crise político-militar que culminou com o
fim do regime de 1964, foi convocado pelo então governador José de
Magalhães Pinto a compor sua equipe de assessores, como secretário
sem pasta. Minas, na direção civil do movimento que depôs o presiden-
te João Goulart, assegurava assim seu compromisso com a rápida re-
gularização da ordem política. Vitorioso o movimento, o marechal Cas-
telo Branco, que a 11 de abril de 1964 foi regularmente eleito presiden-
te pelo Congresso Federal, convocou Milton Campos para o Ministério
da Justiça, com a tarefa complexa de "dar à Revolução seu ordena-
mento jurídico". Ai ficou o liberal mineiro de abril de 1964 a outubro
de 1965. Sua atuação na pasta foi fértil na produção de códigos e re-
gulamentos considerados essenciais para o eficiente funcionamento do
Poder Judiciário, resguardando-se, paralelamente, os direitos do ho-
mem e do cidadão. Entre esses documentos furdamentais estão os Có-
digos Civil e das Obrigações, a Lei do Condomínio e Incorporações, a
Lei da Ação Popular (calcada em projeto redigido pelo jurista Seabra
Fagundes), a Lei de Estruturação da Justiça Federal de Primeira Ins-
tância. Em sua gestão, designou uma comissão de alto nível, composta
por Orozimbo Nonato, Prado Kelly e Dano de Almeida Magalhães, pa-
ra a elaboração de anteprojeto de reforma do Poder Judiciário, que
acabou substituído durante o governo do presidente Geisel. Cuidou,
também, de transformações necessárias no processo eleitoral, reunidas
na Lei do Domicílio Eleitoral, no Código Eleitoral e na Lei Orgânica
dos Partidos Políticos. Sua passagem pelo Ministério da Justiça cor-
responde ao período de vigência do Ato Institucional n 1, de 9 de
abril de 1964, que, segundo as intenções iniciais dos líderes revolucio-
nários, deveria ser o único instrumento de arbítrio, de duração limita-
da, visando regular o período de exceção que se seguiu à deposição de
João Goulart. Quando Milton Campos pediu sua exoneração, a 1 de
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outubro de 1965, julgava cumprido seu compromisso com a tarefa de
criar instituições favorecedoras da democracia e de realização plena
dos direitos do cidadão. Estava-se às vésperas das eleições para o go-
verno estadual em muitas unidades da Federação. Milton Campos não
teve, então, participação nas discussões e decisões que levaram o go-
verno militar a editar o Ato Institucional n 9 2, que extinguiu os parti-
dos políticos existentes, instituindo o bipartidarismo e tornando indi-
retas as eleições para governadores. Por duas vezes o presidente Cas-
telo Branco ofereceu-lhe um lugar no Supremo Tribunal Federal, mas
em ambas as ocasiões recusou a nomEação. Preferiu voltar ao Legisla-
tivo, tendo sido reeleito senador para a 6 e 7 legislaturas
(1967-1975). Durante este mndato, representou o Brasil na Conferên-
cia Interparlamentar de Atenas e, por incumbência do Congresso Na-
cional, realizou extensa pesquisa sobre as instituições parlamentares
nos Estados Unidos e em vários países europeus. Deveria servir de ba-
se para um anteprojeto de reforma parlamentar no Brasil, que prepa-
rava por ocasião de seu falecimento. Como senador, aplicou-se afinca-
damente ao estudo da questão agrária, analisando as alternativas que
se ofereciam para esse magno problema brasileiro. Foi de Milton Cam-
pos a proposta de reforma agrária que inspirou as diretrizes básicas
do Estatuto da Terra, adotado após o movimento de 1964. Continou
sempre a pregar os princípios do humanismo e do liberalismo. Em
1966, escolheu o louvor da tolerância corro tema da aula mEgna de
abertura dos cursos da Universidade Federal de Minas Gerais. Em um
de seus últimos pronunciamentos perante o Senado, a 7 de noverrbro
de 1969, legou à Nação valiosa mensagem derrocrática. "Cumpre dis-
tinguir, disse então, entre Revolução e seu processo. A Revolução há
de ser permanente corro idéia e inspiração, para que, corr a colabora-
ção do tempo, invocada pacientemente, possa produzir seus frutos,
que se caracterizam principalmente pela mudança consentida das es-
truturas e da mentalidade dominante, seja no povo, seja nas elites. O
processo revolucionário há de ser transitório e breve, porque sua du-
ração tende à consagração do arbítrio, que elimina o direito, intranqü-
liza os cidadãos e paralisa a evolução do meio social. O que urge insti-
tucionalizar, portanto, é a Revolução e não o seu processo". Sua con-
cepção de revolução correspondia, sem dúvida, aos mais genuínos
princípios do udenismo original, tão bem representado pelos ideais de
renovação política que sempre orientaram a militância do amigo Virgí-
lio de Meio Franco, inspirador ideológico da criação do UDN. Queria o
império da lei, o governo honesto, a participação de elites esclarecidas
na condução da vida pública. Deixou, ainda, outra herança indiscutível
de seu compromisso com os direitos humanos ao relatar favoravelmen-
te o projeto do estatuto da mulher casada, continuamente apresentado
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pelo deputado Nelson Carneiro e sempre bloqueado no Senado. O
substitutivo apresentado e defendido por Milton Campos permitiu a
aprovação da lei que teve efeitos muito positivos na ampliação dos
direitos da mulher. Fiel a seu credo político, ergueu bravamente a voz,
em dezembro de 1968, contra o fechamento do Congresso imposto
pelo Ato Institucional n 2 5. No depoimento que deu para o Arquivo
Sonoro de Minas Gerais, em junho de 1969, numa promoção do Jornal
Diário de Minas e da Rádio Itatiaia, esclareceu seus pontos de vista
sobre duas importantes questões do Brasil contemporâneo. Primeiro, o
papel e a importância dos técnicos na consolidação do desenvolvimen-
to nacional. Julgava-os cruciais, portadores que são do saber necessá-
rio para informar as decisões melhores. Mas a sabedoria final da deci-
são atribuía ao homem político, com a sensibilidade que o deve carac-
terizar para o interesse maior do bem comum. Julgava Milton Campos
que a prática exercitadora da sabedoria política deve ser sempre "o
contato com o povo, ( ... ) ato de humildade útil que elimina naturalmen-
te a arrogância do triunfador." E acrescentava: "Acredito que o povo
pode não acertar; freqüentemente não acerta, mas a organização,
quando bem feita, resiste a todos os desacertos." A segunda questão
refere-se ao melhor regime político para o Brasil. Milton Campos de-
fendeu então o parlamentarismo, único sistema capaz de distribuir efe-
tivamente a responsabilidade do governo, tirando do presidente a so-
ma de poderes que detém no sistema presidencialista. Pertenceu ao
Partido Progressista, à UDN e à Arena. Além de seu pai, atuou na vida
pública, seu concunhado José Emídio de Pinto, seu primo Luiz Soares
Dulci, seu sobrinho Paulo Camilo de Oliveira Pena e seu tio Luís Mar-
tins Soares. Na imprensa, militou desde 1925, quando publicou em A
Revista, órgão do movimento modernista em Minas, uma série de má-
ximas e de epigramas que escrevera três anos antes. Foi, depois, dire-
tor da sucursal dos Diários Associados e colaborador do antigo Diário
de Minas. Em 1953, foi eleito para a Academia Mineira de Letras, como
sucessor de Lindolfo Gomes, na cadeira n° 29, cujo patrono é Aurelia-
no Pimentel. Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais e do Instituto de Direito Civil Comparado, de Paris. Foi profes-
sor de Política na Faculdade de Filosofia da então Universidade de Mi-
nas Gerais e co-fundador da Faculdade de Direito da Universidade Ca-
tólica, na qual regeu a cadeira de Direito Constitucional. Foi provedor
e vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Pu-
blicou Compromisso Democrático, em 1951, volume que reúne seus
discursos como governador. Alguns meses após sua morte foi publica-
da a coletânea Testemunhos e ensinamentos, organizada por Antônio
Gontijo de Carvalho, onde estão os demais escritos produzidos entre
1922 e 1971. Dentre esses, destacam-se dois ensaios sobre Minas Ge-
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rais; "A constante liberal de Minas Gerais" (1927), e "Evolução da Ci-
vilização Mineira" (1956), este último apresentado originalmente no
Segundo Seminário de Estudos Mineiros, na então Universidade de
Minas.
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