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CARLOS PEIXOTO FILHO 

Filho de Carlos Peixoto de Mello, antigo senador do Império, e 
de D. Agostina Brandão Peixoto de Mello, nasceu Oarlos Peixoto de 
Mello Filho em Ubá, Estado de Minas Gerais, em 1 de junho de 1872. 
Era, como assinala Afonso Arinos, um homem típico da zona da 
Mata, assim caracteri2'1ada pelo citado autor: "A Mata dura, meio 
bárbara, mãe de chefes áusteros e autoritários, que impuseram o 
tom à política mineira e brasileira de alguns lustros mais tarde" 
(53, v. 1, p. 321). * Esta origem de Carlos Peixoto é fundamental, 

como veremos, para a compreensão da sua trajetória política. 

Fêz exames de madureza no Ateneu Mineiro, de Juiz de Fora, 
concluindo os preparatórios com 13 anos. É com essa idade que se 
matricula, graças a uma licença especial concedida pelo Ministro 
da Justiça, no primeiro ano da Faculdade de Direito de São Paulo, 
onde afinal se diploma, em 6 de novembro de 1889, isto é, com apenas 
17 anos. Teve, como se vê, uma formação intelectual precoce, o que 
explica a sua rápida ascenção política, tendo chegado à Presidência 
da Câmara Federal aos 35 anos de idade. Talvez possamos dizer dêle 
o que Gilberto Freyre disse da geração anterior: uma geração que, 
na idade dos brinquedos e dos folguedos, já vestia roupa preta e 
calçava borzeguins prêtos, "de luto, talvez, da própria meninice". 

Formado em direito, voltou Carlos Peix-0to a Ubá, onde exerceu 
a advocacia por dois anos, logo adquirindo reputação de grande 
orador. Ingressou depois na magistratura municipal, tornando-se, 

* Os números em destaque são os dos trabalhos referenciados no fim 
da Biografia. 
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como assinalou Antônio Carlos "um dos mais distintos juízes do Es-
tado de Minas Gerais tanto pelo seu talento e cultura jurídica como 
pela extraordinária retidão de espírito" (48). 

Em 1895, voltou à sua banca de ,advogado e começou a participar 
das lutas políticas, tendo sido eleito agente executivo do Município. 
Do cenário Municipal passou ràpidamente para o Estadual e dêste 
para o Federal, numa ·ascenção que atrai, irresistivelmente, a ima-
gem do meteoro. Se a Câmara Estadual é, como observa Antônio 
Gontijo de Carvalho, "o noviciado da tribuna parlamentar", Carlos 
Peixoto foi um noviço sui generis, pois sua atuação na política es-
tadual durou apenas quatro meses. É que na vida de Carlos Peixoto, 
quatro meses correspondiam a quatro anos na vida de outros polí-
ticos. Em tão curto período, tornou-se Carlos Peixoto figura presti-
giosa do "parlamento em miniatura'', no dizer de Afonso Arinos 
(53, v. 1, p. 313), formando, segundo o mesmo autor, entre os depu-
tados intelectuais, inclinados à discussão dos "temas teóricos gerais, 
e à proposição de medidas relacionadas com êstes temas". Seus de-
bates com Afrânio de ~elo Franco ficaram célebres, travando-se 
entre os dois o "duelo cordial" da expressão de Estêvão Pinto, ca-
racterizado por Arinos qomo "luta de floretes ágeis e polidos" (53, 
V. 1, p. 320). 

Eleito deputado fed~ral, na vaga aberta com a passagem de 
Carlos Vaz de Melo para o Senado, Carlos Peixoto foi recebido na 
Câmara em 16 de junho de 1903, juntamente com Afrânio de Melo 
Franco, Péricles Mendonça, Pedro Laborne, Júlio da Mota e Assis 
Lima. Era a primeira s~ssão ordinária da 5.ª legislatura. Logo no 
mês seguinte êle estréia na tribuna da Câmara. Estréia memorável, 
como assinala Antônio Gontijo de Carvalho (52, p. 70). Em 16 de 
julho, Barbosa Lima hayia pronunciado eloqüente discurso, no qual 
conclamava a bancada de Minas Gerais a negar o pedido de. licença 
do terceiro promotor público do Distrito Federal para processar o 
deputado pelo Rio Grar~de do Sul, Dr. Alfredo Varela. O discurso 
do grande tribuno pernambucano, que então representava o Estado 
do Rio Grande do Sul, exaltava as tradições liberais dos mineiros e 
concluía com a frase Li'/Jertas quae sera tamen. Na sessão seguinte 
(18 de julho), Carlos Pei~wto sobe pela primeira vez à tribuna federal 
e responde magistralmente ao discurso de Barbosa Lima.. Verbera. 
o "critérfo único de coleguismo" com que o caso estava sendo enca-
rado. Coloca as imunid~des parlamentares dentro dos seus justos 
limites, mostrando-se conhecedor do direito constitucional europeu 
e norte~americano. E asi;im termina sua oração: "mineiros, não es-

Bol. Bibl. Câm. Dep., Brasília 9 (2) : 171/181, jul./dez. 1960 



173 -

quecemos o amor da liberdade, mas queremo-la sempre, sempre e 
indefectivelmente, sob a Lei ..:_ Sub Zege libertas!" (1). Como bom 
mineiro, Carlos Peixoto sabia conciliar o desejo de liberdade expresso 
pela frase latina dos Inconfidentes com o "grave senso da ordem" 
defendido pelo seu mestre João Pinheiro. Era o representante típico 
da "mineiridade" a que se refere Gilberto Freyre (50). A estréia de 
Carlos Peixoto foi, ao mesmo tempo, sua consagração como o maior 
orador político da Câmara, no julgamento unânime dos jornais da 
época (52, p. 72). Estudando a vida brasileira do comêço do século 
XX, Gilberto Freyre cita Carlos Peixoto, entre os oradores de um 
novo tipo que então começaram a aparecer no cenário nacional "e 
a expressar-se de modo por assim dizer antioratório e com certeza 
antibarroco"; como modêlo de uma eloqüência que chama "funcio-
nal" porque {como a arquitetura do mesmo tipo) "apenas substanti-
va", isto é, sem a adjetivação da oratória brasileira tradicional (51, 
V. 1, p. 132). 

Não que êle fôsse dêsses deputados que têm a volúpia da tri-
buna ou do microfone, que não podem passar um dia sem ocupar a 
atenção do plenário. Carlos Peixoto subiu poucas vêzes à tribuna, 
preferindo sempre às galas do plenário o trabalho silencioso e fe-
cundo das Comissões. Sua "dialética cortante e ágil'', no depoimento 
de Gilberto Amado, tornava as sessões da Comissão de Finanças um 
encanto até para as pessoas de sensibilidade artística. 

No Rio de Janeiro, morou Carlos Peixoto em companhia de seu 
grande mestre João Pinheiro, primeiro numa casa da Rua Francisco 
Muratori e depois no Grande Hotel da Lapa. Em tôrno dêles come-
çou a gr,avitar todo um grupo de políticos jovens, estudiosos e idea-
listas, que tornou-se conhecido como o "Jardim de Infância". 
Dêsse grupo - que tinha João Pinheiro como inspirador e Carlos 
Peixoto como "uma das figuras mais cintilantes", no dizer de Antô-
nio Gontijo de Carvalho (52, p. 85) - faziam parte Davi Campista, 
Pedro ,Moacir, Gastão da Cunha, Pandiá Calógeras, Miguel Calmon, 
João Luiz Alves, Estêvão Lôbo, James Darci, Elói de Sousa e Alcindo 
Guanabara. "O Jardim de Infância tinha a preocupação de introdu-
zir na política republicana certos elementos vitais de que ela, na 
opinião dos seus componentes, parecia ter sido privada pelos con-
chavos de facções e corrilhos, sob a orientação de velhos chefes", 
como explica Afonso Arinos, (53, v. 2, p. 483). 

Com suas qualidades de inteligência, cultura, caráter, coragem 
e sociabilidade, Carlos Peixoto foi logo escolhido líder da bancada 
mineira e depois de tôda a Maioria. Afinal, quatro anos depois de 
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entrar na Câmara, foi eleito seu Presidente, em 9 de maio de 1907, 
por 105 votos em 112 cédulas. Parecia um homem nascido exclusiva-
mente para as funções de chefia, para o comando político, que é o 
mais difícil de todos os comandos. Em 5 de maio do ano seguinte, 
foi novamente eleito, por 134 votos em 148 cédulas. Tomando posse 
na cadeira que já vinha ocupando desde 1907, exprimiu Carlos Pei-
xoto, mais uma. vez, a sua linha de conduta, que era a imparciali-
dade na direção dos trabalhos e a dignidade na defesa das prerro-
gativas da Câmara (19). E fêz uma profissão de fé democrática, 
afirmando que os brasileiros já eram "capazes de praticar 
a liberdade civil, impedindo que ela degenerasse na demagogia in-
consciente, que conduz à anarquia e abre assim caminho fácil a 
perigosas aventuras de violência, fonte e matriz do cesarismo e da 
tirania". Esta evidente alusão à candidatura do Marechal Hermes 
da Fonseca, feita por um deputado conservador, causou a. maior 
sensação, comparando-a Afonso Arinos à proclamação do Conde de 
Paris à Câmara francêsa, em 1875, pedindo a união de "todos os 
verdadeiros conservadores, de todos os adversários sinceros do ce-
sarismo" (53, v. 2, p. ~96). A esta altura, Carlos Peixoto já devia 
sentir que o comando político da bancada mineira lhe fugia das 
mãos, com o fracasso da candidatura de Davi Campista à Sl.J.Cessão 
de Afonso Pena e tudo o que êsse fracasso representava em despres-
tigio para Minas, para o Govêrno, para o grupo do "Jardim da In-
fância.". Como êle sempre interpretara suas sucessivas eleições à 
Presidência da Câmara como decorrência daquêle comando, íntegro 
e coerente como era, percebia que seus dias de domínio político es-
tavam contados. 

Com efeito, no mesmo mês, dá-se o episódio espetacular da re-
núncia. A 17 de maio qe 1909, inicia.va a Câmara a 11.ª sessão da 
sétima legislatura, sob a presidência de Torquato Moreira, 2.0 vice-
presidente. Finda a leitura do expediente, Carlos Peixoto encami-
nhou-se para a bancad~.L mineira e de uma poltrona pediu a pala-
vra. "Imediatamente - conta José Vieira - levantaram-se depu-
tados e repórteres afluindo apressados para o ponto onde êle já 
falava" (54, p. 108). O discurso de Carlos Peixoto é, pode-se dizer, 
um auto-retrato, pois néle se refletem as qualidades morais do seu 
autor, sintetizadas na conhecida frase do seu adversário político 
Barbosa Lima: "Peixoto não verga" (52, p. 87). Vale à pena, por 
isso, reproduzir na íntegra êsse discurso: 

"Sr. Presidente, meus senhores. Relevará V. Exa. que não ocupe 
a tribuna: não consegui enquanto Presidente desta Casa que os 

·------ - -- ---
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meus colegas tomassem êsse hábito; a tribuna ficou reservada pan' 
as ocasiões solenes e eu não venho dizer senão quatro palavras à 
Câmara. 

"Disse que não o consegui, quando fui Presidente, porque sé 
ocupo a atenção dos meus colegas, neste momento, para lhes co-
municar o propósito deliberado de renunciar o lugar de Presidente 
da Câmara, devolvendo-lhes, assim, a liberdade na escolha de quem 
me substitua. · 

"Tive a honra de ser durante largo tempo leader e diretor desta 
bancada de republicanos, depar·ando-se-me mesmo, não há muito, 
a oportunidade de, agradecendo a minha eleição para Presidente 
desta Casa, acentuar que atribuía principalmente a. essa minha qua-
lidade de leader da bancada mineira, a honra da escolha. que a Câ-
mara fazia do meu nome. 

"Por outro lado, não há quem, me conhecendo, não saiba que 
não sou um acomoda.tício e que jamais pude ou poderia conservar-me 
em uma situação simulada, por um momento sequer. Dou esta ex-
plicação à Câmara porque seria um desprimor negá-la, dizendo· se-
camente que renuncio o meu lugar. 

"Tendo deixado de dirigir a bancada de Minas e havendo já 
publicamente declarado que, também como seu diretor, tinha mere-
cido a escolha para Presidente da Câmara, renuncio igualmente êste 
alto pôsto. 

"Poderia ir ao encontro de qualquer curiosidade ou crítica in-
discreta que indagasse porque. ao mesmo tempo, não renuncio o 
mandato de Deputado. 

"Responderia, deEde logo, antecipando que o não faço porque 
só ao eleitorado que me elegeu devo contas e é i.sso ato de exclusiva 
iniciativa minha. Só me resta, não devendo alongar-me. declarar à 
Câmara que, voltando a ocupar a cadeira que me c1be como Depu-
tado eleito e reconhecido pelo Estado de Minas, hei de procurar, 
como até aqui, manter-me sempre na mesma linha reta e firme de 
altiva dignidade e de honra, a serviço da República." (20). 

Embora a renúncia fôsse, de certo modo, esperada, a Câmara 
recebeu-a com perplexidade. Os discursos que se seguiram são outros 
tantos retratos de Carlos Peixoto, cuja honra e caráter foram mais 
uma vez proclamados, inclusive pelos adversários políticos. Barbosa 
Lima, por exemplo, disse que "o íntegro moço" era quem dava, na-
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quela hora, "um nobre exemplo de acendrado c1v1smo e de grande 
nobreza de caráter". A maior parte dos Deputados manifestou-se 
contrária à aceitação da renúncia que, posta em votação, foi recusa-
da por 142 votos contra 1, do Sr. Cassiano do Nascimento. :tl]ste assim 
se explicou: "Dado o homem público que eu reconheço em S. Exa., 
sem tergiversações, sem desfalecimentos, sem fraquezas, é intuitivo 
que a resolução do meu honrado amigo é uma resolução irretratá-
·vel". Em carta ao 1.0 secretário da Câmara, datada de 18 de maio, 
Carlos Peixoto confirmava o caráter irrevogável de sua renúncia. 

A bancada de São Paulo ofereceu-lhe sua liderança, mas Carlos 
Peixoto estava firmemente decidido a trocar os cargos pelos encar-
gos. Voltou para o trabalho obscuro, mas fecundo, da Comissão de 
Finanças. Tornou-se relator da receita. E nesta função, pode-se dizer 
que foi inexcedível. Aliás, já foi recordado aqui o depoimento de 
Gilberto Amado, par-a quem a "dialética cortante e ágil" de Carlos 
Peixoto tornava atraentes os debates daquela comissão técnica. 

Uma das maiores preocupações de Carlos Peixoto era a elabo-
ração de orçamentos e(1uilibrados. Outra preocupação: lutar contra 
o facciosismo partidáriq. Ainda outra: o aperfeiçoamento do regime 
presidencialista entre r+ós. Os Anais da Câmara dos Deputados, so-
bretudo no período 19J2-1916 - os últimos anos de sua vida tão 
cêdo extinta - estão cj.i.eios de notáveis discursos de Carlos Peixoto. 
São discurseis que resistem à prova da leitura, quase meio século 
depois de proferidos, j;anto pela forma incisiva, direta, veemente, 
como pela impression9rnte atualidade de suas criticas e de suas 
idéias. Críticas por vêzes ásperas, contundentes, mas sempre ditadas 
pelo idealismo. No discµrso de 27 de novembro de 1913, êle assim se 
exprimia: "É ainda tempo de lutar e vencer. Será um sonho pensar 
neste momento na regeneração de urna raça, na cri.ação de urna 
nacionalidade, na formação de um grande povo altivo, digno, ho-
nesto, trabalhador e progressista; não importa: sonho que seja, é 
sempre belo e dêle não me posso afastar" (35). 

Oom êsse idealismp, Carlos Peixoto lançou-se na campanha ci-
vilista. Íl]le foi, sem neµhum favor, a maior figura da Convenção de 
Agôsto, que lançou o r+ome de Rui Barbosa como candidato à presi-
dência da República. ~.ntes mesmo de chegar ao Teatro Lírico, onde 
se realizou a Convenção, foi Carlos Peixoto aclarnadíssimo pelas mul-
tidões. No Teatro, o ambiente era de estupefação, em face das pro-
vocações de Assis Brasil, que desejava, de qualquer maneira, ser 
candidato. "Contra isso é que me levanto", assim começou Carlos 
Peixoto o seu discurso: talvez o menor e o melhor dos seus discun-

Boi. Bibl. Câm. Dep., Brasília 9 (2): 171/181, jul./dez. 1960 



- 177 -

sos", como escreveu Antônio Gontijo de Carvalho (52, p. 89). J 
continuou: "Um partido já se formou: o da resistência à invasfü 
da caudilhagem". A essa altura, a multidão delirava. A um apart1 
de Assis Brasil, Peixoto grita: "Quem se coliga cede. Estamos aqu 
reunidos para salvar a Pátria". Como observa Gontijo de Carvalho 
"fôra impossível continuar. Os aplausos não lhe permitiram conclui1 
o discurso. Estava salva a Convenção" (52, p. 89). 

Reeleito deputado federal na oitava (1912-1914) e nona (1915 
~1917) legislaturas, Carlos Peixoto foi atacado de tuberculose pulmo-
nar, recolhendo-se, isolado (era solteiro) a .Jacarêpaguá, no antigc 
Distrito Federal, onde faleceu a 29 de agôsto de 1917. Êle, que odiava 
os necrológios, teve um dos mais enfáticos a que a Câmara jamaü 
assistiu. Sua morte foi lamentada por homens de várias regiões € 
de várias gerações. O então jovem deputado Gilberto Amado expri-
miu o sentimento geral, ao dizer: "Morreu um homem sério no Bra. 
sil; morreu um homem de honra de verdade; morreu um brasileir<J 
completo, uma graça, uma fôrça, um esplendor de nossa natureza." 
(46). Por proposta de Antônio Carlos, a Câmara fêz-se representai 
nos funerais de Carlos Peixoto por uma comissão de vinte e um 
membros, simbolizando os Estados da Federação. 
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