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RESUMO 

A população de Itabaiana, cidade localizada na região agreste do estado de Sergipe, presenciou no dia 08 

de agosto de 1963 um dos fatos mais emblemáticos de sua história política, uma passeata de estudantes 

contra a paralização das obras de abastecimento de água na cidade. A manifestação de protesto saiu do 

Colégio Estadual Murilo Braga situado à Rua Quintino de Bocaiúva, terminando em frente à prefeitura de 

Itabaiana, com o saldo de dois Deputados mortos e alguns policiais e civis feridos. Esse artigo tem o 

objetivo de estudar o coronelismo na cidade de Itabaiana, para entender e esclarecer os assassinatos dos 

Deputados Euclides Paes Mendonça e Antonio Oliveira de Mendonça (pai e filho), apropriando-se do 

método indiciário da micro história, para levantar as pistas dos crimes e utilizando-se como fonte principal 

o processo crime localizado no Arquivo do Judiciário. 

PALAVRAS-CHAVE: Deputado; Estudante; Violência; Coronelismo 

 

ABSTRACT  

The population of Itabaiana, a town in the rugged region of the state of Sergipe, witnessed on 

August 8, 1963 one of the most emblematic events of its political history, a rally of students 

against the stoppage of water supply works in the city. The protest demonstration left the State 

School Murilo Braga situated Quintino of Bocaiúva Street, ending in front of the city hall of 

Itabaiana, with the balance of two dead deputies, some policemen and wounded civilians. This 

article want to study the coronelismo in the city of Itabaiana, to understand and clarify the murders 

of Representatives Euclid Paes Mendonça and Antonio Oliveira de Mendonça (father and son), 

appropriating the evidentiary method of micro history, to raise the slopes crimes and using as 

main source the criminal proceedings in the courts located archive. 

KEYWORDS: Mr; student; violence; coronelismo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se propõe a fazer um estudo do coronelismo e da violência praticada 

pelos políticos na cidade de Itabaiana, tendo como fonte para análise o processo crime 

das mortes dos Deputado Federal Euclides Paes Mendonça e do Deputado Estadual 

Antonio de Oliveira Mendonça no ano de 1963.  Acredita-se que o estudo do coronelismo 

na cidade de Itabaiana serve, para entender e esclarecer essas mortes. Através do método 

indiciário da micro história levantaremos as pistas dos crimes, utilizando como fonte 

principal o processo crime, além da imprensa. 

A população de Itabaiana, cidade localizada na região agreste do estado de Sergipe, 

presenciou no dia 08 de agosto de 1963 um dos fatos mais emblemáticos de sua história 

política, uma passeata de estudantes contra a paralização de obras de encanamento de 

água na cidade. A manifestação de protesto saiu do Colégio Estadual Murilo Braga, 

situado à Rua Quintino de Bocaiuva, terminando em frente à prefeitura de Itabaiana, com 

o saldo de dois deputados mortos e alguns policiais e civis feridos. Antes dessa passeata, 

no dia 21 de abril de 1963 o delegado regional José Teles foi morto em uma troca de tiros 

entre a Policia Militar e a Guarda Municipal de Itabaiana na praça Fausto Cardoso, os 

assassinos foram presos pela polícia e liberados horas depois por causa do prestigio 

político do Deputado Euclides. Esse fato causou um desconforto aos policiais que 

trabalhavam na cidade. No dia 07 de agosto o Deputado Estadual Antonio de Oliveira 

Mendonça, como um político truculento, quando soube da passeata ameaçou os 

estudantes falando que a passeata era para favorecer o seu inimigo político o Deputado 

Manuel Teles, sofrida a ameaça os estudantes pediram ajuda à polícia e está prontamente 

se dispôs a acompanhar toda a passeata. 

Na manhã do dia 08, no entanto, o Deputado Euclides falou que ia preparar um carro 

cheio de homens para receber os estudantes. O clima na cidade não estava bom, pois na 

hora em que a passeata vinha chegando perto da prefeitura o Deputado Antonio saiu com 

uma câmara para tirar fotos e o jipe da polícia atendendo à solicitação dos estudantes 

vinha acompanhando a passeata recebeu um tiro, o major foi atingido e os policiais 

revidaram, começando um tiroteio. O Deputado Antonio Mendonça foi atingido e caiu 

no chão morto, seu pai vendo a cena sai em desespero de sua casa e também recebe vários 

tiros e morre. O saldo da passeata foram as mortes dos Deputado Federal Euclides Paes 
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Mendonça, da UDN (União Democrática Nacional) e do seu filho o Deputado Estadual 

Antonio de Oliveira Mendonça, também da UDN (União Democrática Nacional). Além 

disso, houve ferimentos de policiais e civis, episódio esse que marcou a população da 

cidade. 

Entendemos que o estudo dessas fontes documentais podem nos mostrar como as 

mortes dos deputados marcaram de forma traumática a história local da cidade, do Estado 

de Sergipe, e do país, pois o caso ganhou grande repercussão por envolver um deputado 

federal. Com esse estudo veremos como a política de Itabaiana tinha uma tradição de 

resolver problemas usando da violência e como eram poucas famílias, que disputavam o 

poder na cidade e em municípios vizinhos, esse fato nos leva a entender que a política 

coronelista e a violência em Itabaiana ultrapassavam as suas fronteiras territoriais.  

 Compreender através das mortes dos deputados Euclides Mendonça e Antonio 

Mendonça (pai e filho) como o coronelismo e a violência política predominaram por 

longas décadas na política Itabaianense. Além desse objetivo principal, discute-se: 

 

1) A disputa pelo poder entre representantes da UDN x PSD. 

      2)   A situação política de Itabaiana depois da morte dos deputados Euclides 

Mendonça e Antonio Mendonça. 

      3)  Foi um crime planejado? 

      4)  O envolvimento da Policia Militar no ocorrido. 

A pesquisa se justifica por não haver muitas pesquisas sobre a morte dos dois 

deputados, além do professor Ibarê Dantas em seu livro Coronelismo e Dominação 

(1987), que estuda o coronelismo em Sergipe e fala da cidade de Itabaiana como exemplo 

no Estado. Ibarê Dantas comenta a morte dos deputados, mas não apresenta um estudo 

detalhado sobre o caso. Outra pesquisa sobre o tema é de um escritor natural de Itabaiana 

Carlos Mendonça, 49 anos, Itabaianense, filho de Dona Maria de Mendonça e José 

Antônio de Mendonça. Ele estudou o antigo primário no Grupo Airton Teles, o ensino 

fundamental no Colégio Augusto César Leite e ensino médio no Colégio Estadual Murilo 

Braga, no seu livro Itabaiana Grande- Euclides e Manoel Teles (2014), que relata sobre 

o ocorrido em 1963 mas faz do seu livro uma apologia aos dois deputados e deixa 

transparecer como heróis na política de Itabaiana.  O fato apesar de ter se passado muitos 
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anos não desperta interesse de estudantes e professores, ainda hoje se tem medo de estudar 

o fato pois envolveu políticos que foram perigosos e violentos. 

 O ano de 1963 foi escolhido para saber como uma simples passeata de estudantes, 

envolvendo muitos políticos e a força policial do Estado, acabou com a vida de dois 

Deputados e pôs fim a uma era de dominação política em Itabaiana pelo Deputado 

Euclides Paes Mendonça. Com a sua morte se iniciou uma nova era de predomínio na 

política da cidade. Francisco Teles de Mendonça herdeiro de Euclides, dominou 

politicamente Itabaiana de 1966 até 19861. Esse fato foi o de mais notoriedade ao longo 

da história política da cidade visto que antes dessas mortes já ocorreram outras pela 

disputa do poder na cidade, podemos concluir que Itabaiana em várias décadas já vinha 

presenciando uma política violenta e coronelista. O tema foi escolhido por quem cresceu 

ouvindo falar sobre essas mortes e como era a política praticada pelos mesmos, visto que 

podemos dizer que atualmente são dois grupos que dominam a política local e que fazem 

revezamento do poder, tendo de certo modo resquícios de clientelismo ainda hoje com os 

seus eleitores. 

 Pouco foi escrito sobre o episódio da passeata que terminou na morte de dois 

deputados e nas consequências na vida política da cidade depois da morte deles. Um autor 

que escreveu sobre o tema foi Ibarê Dantas, que faz um estudo sobre o coronelismo, sua 

história, a formação e suas fases, na sua obra Coronelismo e Dominação (1987). Na 

segunda parte desse livro, ele faz toda uma análise da história da cidade de Itabaiana e 

mostra como desde antes mesmo da república já havia violência na disputa pelo poder em 

Itabaiana: “Do século passado há registro do tiroteio de 1849, travado na praça da matriz, 

entre liberais e conservadores, que resultou em morte de muitos combatentes” (DANTAS, 

1987, p.54) 

 O autor traz uma análise da dominação do poder por três famílias em Itabaiana 

desde 1940 até década de 80, Ele faz discute como o poder público foi apropriado por 

essas famílias e usado para uso particular, outra análise feita é a relação entre a política 

                                                 
1 Francisco Teles de Mendonça nasceu em 26 de abril de 1926 em Itabaiana/se, filho de Miguel Teles de 

Mendonça e Maria Angélica da Conceição. Inicialmente residia no povoado Várzea do Gama, além de 

trabalhar na roça, foi marchante e proprietário de uma bodega, tornou-se cabo eleitoral de Euclides no 

povoado e com o falecimento do seu líder em 1963, se tornou o líder da UDN e em 1966 foi eleito deputado 

estadual e começou sua era de dominação política na cidade de Itabaiana. 
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da cidade e a influência que causava no estado, tendo políticos que influenciavam em 

vários setores do estado sergipano. 

 Já Carlos Mendonça no seu livro A Itabaiana Grande: Euclides e Manoel Teles 

(2014) faz uma apologia aos políticos itabaianenses e vê um coronelismo diferente na 

cidade de Itabaiana visto que os coronéis da cidade dominavam o comércio da cidade. 

Sobre o episódio da morte dos deputados, ele diz que foi o governador do estado Seixas 

Dória (PSD) que planejou o assassinato dos dois, visto que Euclides sempre desafiava o 

governador, como em abril de 1963 quando a guarda municipal de Itabaiana entrou em 

confronto com a polícia militar e um delegado saiu morto desse tiroteio, isso prova que 

ele não media esforços quando se tratava da disputa pelo poder. A análise do processo 

crime e dos jornais da época serviram como ponto inicial para buscar entender esse 

episódio, que marcou a história política de Itabaiana. 

Trata-se de um estudo em micro história, método desenvolvido na Itália por Carlo 

Ginzburg e Geovani Levi e que modificou o estudo da história com o seu princípio de 

redução da escala de observação do objeto2, O pesquisador estuda um tema mínimo e dele 

analisa vários fatos, inspirando-se nele essa pesquisa analisa a morte dos Deputados, para 

buscar entender o coronelismo, a violência e a luta pelo poder por famílias itabaianenses. 

 A Micro História é um campo relativamente recente na Historiografia, e ainda 

hoje gera muitas polêmicas com relação às suas possibilidades de definição. Uma questão 

complicadora foi que a micro história começou a desabrochar com um grupo muito 

específico de historiadores italianos, que tem até os dias de hoje tem publicação própria 

através da revista (Quaderni Storici3), e por isto não é raro que se confunda a Micro 

História, enquanto nova possibilidade de abordagem historiográfica, com este grupo. 

 O objeto de estudo do historiador com a micro história não precisa ser o espaço 

micro recortado, pois também pode ser uma prática social específica, a trajetória de 

determinados atores sociais, um núcleo de representações, uma ocorrência ou qualquer 

outro aspecto que o historiador considere revelador em relação aos problemas sociais ou 

culturais que está disposto a examinar.  

                                                 
2 Para entender a micro história ler A micro história e outros ensaios, de Carlo Ginzburg, Lisboa, Difel, 

1990. 
3 A Quaderni Storici é uma revista fundada em 1966 na Itália e foi responsável por publicar os mais 

importantes textos metodológicos da proposta da micro história. Traçou as principais fases de 

desenvolvimento dessa indispensável corrente historiográfica.  
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 O Queijo e os Vermes (1998), de Carlo Ginzburg é uma importante obra escrita 

sobre a metodologia da micro história nela o autor analisa a história de um moleiro que 

foi acusado de heresia  no período da inquisição, Na historiografia brasileira uma obra de 

destaque  é a  do historiador Boris Fausto O Crime do Restaurante Chinês (2009), que 

retrata a história de uma chacina que ocorreu na década de 30 na cidade de São Paulo, a 

partir desse crime o autor explica o contexto histórico da cidade de São Paulo naquela 

época. 

Metodologicamente o trabalho consistirá na análise do processo crime da morte 

dos dois deputados. Esse documento que se encontra no Arquivo do Poder Judiciário de 

Sergipe e será complementado com o estudo nos jornais da época, para ver o que eles 

relataram sobre o acontecimento, além da bibliografia sobre o tema. 

 

2. CORONELISMO E VIOLÊNCIA EM ITABAIANA 

 

O coronelismo no Brasil se constituiu a partir de alguns fatores tais como: o fator 

econômico e social, destacando-se o grande proprietário de terra que mantém com seus 

trabalhadores rurais relações de produção não capitalistas e consequentemente, fazendo 

com que surja o coronel proprietário de terras que exerce sobre seus trabalhadores uma 

forma de dominação através da dependência pessoal. Relacionada a dimensão econômica 

e social atua a dimensão ideológica que é um conjunto de ideias e representações, 

veiculadas através de normas para reforçar os laços de lealdade e submissão. Outra 

dimensão que participa da constituição do coronelismo é a política. Esta se fundamenta 

na intermediação que o proprietário de terras faz entre as massas rurais e a sociedade 

política estadual, de um lado ele tem o controle das massas em suas mãos e do outro 

legitima a sociedade política4. 

A peculiaridade do coronelismo no Brasil foi que ele apresentou algumas 

variações históricas. Em um determinado período o coronelismo se fundamenta no 

controle das massas e na legitimação da sociedade política a partir de sua milícia 

particular, num segundo momento com sua força de coesão desgastada ele passa a 

                                                 
4  Sobre o coronelismo ver Coronel Coronéis: Apogeu e Declínio do Coronelismo no Nordeste, de Marcos 

Vinicios Vilaça e Roberto Cavalcanti de Albuquerque, Bertrand Brasil, 2006. 
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explorar seu prestigio construído através da sua tradição de mando e num terceiro 

momento, o voto passa a ter um papel importante dentro do coronelismo. 

O coronelismo é um fenômeno eminentemente republicano, embora comece a 

gerar-se no império quando começou a existir relações do patronato rural com os libertos, 

mas é na república que o coronelismo alcança o seu auge em todas as características. 

Embora apareça a figura do coronel desde a segunda metade do império, é na Primeira 

República que o coronelismo atinge sua plena expansão. O coronelismo é a forma 

assumida do mandonismo local a partir da proclamação da república. 

O coronel é muito mais que médico, bacharel ou padre enxertados no interior pelas 

faculdades e seminários, é um produto de seu meio e de seu tempo. O coronel tem a 

função de arbitro social, de onde decorre o seu poder associado ao medo de sua vingança. 

O coronel é juiz na sociedade que domina, resolvendo questões de terra, disputa de 

dinheiro, casos de família. Com o passar dos tempos mesmo, com a penetração do poder 

do estado, o coronel ainda continua com esse poder de juiz, de polícia, pois na maior parte 

dos casos, eles mandam nos delegados e juízes e se eles não acatarem suas ordens são 

transferidos para outro local. 

Uma diferença entre o coronelismo praticado na cidade de Itabaiana com relação 

ao praticado no restante do nordeste era que em Itabaiana a dominação se dava no meio 

urbano, diferentemente da maioria de casos que eram donos de terras e fazendeiros que 

eram coronéis segundo Carlos Mendonça em seu livro Itabaiana Grande- Euclides e 

Manoel Teles (2014): “O domínio dos coronéis itabaianenses foi através do comércio e 

foi um novo estilo de coronelismo atrelado a partidos políticos.”(MENDONÇA, 2014, 

P55) 

 

3. EUCLIDES PAES MENDONÇA X MANOEL TELES:  DISPUTA 

POLÍTICAS UDN X PSD EM ITABAIANA NAS DÉCADAS 40, 50 E 60 

 

Euclides Paes Mendonça nasceu no dia 03 de novembro de 1916, no povoado 

Serra do Machado que pertencia ao território de Itabaiana. Seus pais foram Eliziário da 

Cunha Menezes e Maria da Conceição Menezes, que ainda tiveram os seguintes filhos: 

Mamede, Pedro, Aurelino, Zé Juriti, Lourdes, Odília, Maria Josefa, Mário e outros que 

morreram cedo, totalizando doze, formando a família Paes Mendonça. 
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Foram criados praticamente sem nenhum estudo, e muito cedo começou a 

trabalhar de enxada com seu pai e irmãos, as mulheres cuidavam da casa. A sua vida 

comercial começou com as vendas de frutas de porta em porta, cujo lucro, lhe possibilitou, 

abrir em sociedade com o irmão Mamede, uma padaria em Ribeirópolis e dali para 

Itabaiana, Carira e Aracaju, obtendo também ascensão política. Casou-se com Maria de 

Oliveira Mendonça, neta de Manoel Félix e tia de Gentil Barbosa, o fundador do Grupo 

G. Barbosa S.A. Tiveram cinco filhos e deixaram quatro como herdeiros. 

Apesar de ter vindo do meio rural, de ser proprietário de terras e bois, como era a 

maioria dos coronéis no nordeste. Economicamente não se caracterizou como tal tipo de 

coronel, Euclides morava na cidade e a base de seu poder econômico não foi a terra e sim 

o comércio. O negócio da padaria cresceu muito em Ribeirópolis, tanto que Euclides e 

Mamede migraram para Itabaiana, onde fundaram o Armazém e Padaria “Sergipana’’, 

localizada na rua Coronel Sebrão. Em Itabaiana, o sucesso dos irmãos Paes Mendonça foi 

tão grande, que compraram um terreno e construíram um prédio pra um negócio 

ampliado. Com grandes lucros em Itabaiana abriram uma filial em Aracaju, que seu irmão 

Mamede ficou de posse e pouco depois migrou para Salvador, onde fundou o grupo Paes 

Mendonça. Seu irmão Euclides continuou desenvolvendo suas atividades comerciais em 

Aracaju, Carira e Itabaiana5. 

Manoel Francisco Teles, nasceu no dia 11 de novembro de 1899, no povoado 

Cova da Onça no município de Itabaiana. Filho de José Francisco Teles e Maria da Graça 

do Bonfim, criança simples do meio rural ao lado dos pais, plantava e colhia feijão, milho, 

mandioca, algodão, fava, batata, inhame, amendoim, e ajudava a tomar conta do pequeno 

rebanho. Pouco estudou e já na adolescência, com dinheiro apurado dos produtos 

oriundos do sitio, começou a negociar, prosperou e migrou para a cidade e em pouco 

tempo, já tinha montado o seu armazém de secos e molhados, montou outra casa 

comercial em Carira, comprou fazendas, casas em Aracaju. Tornou-se rapidamente o 

maior comerciante de Itabaiana, vindo a perder esse posto só alguns anos depois quando 

seu inimigo político Euclides Paes Mendonça tornou-se o maior comerciante da cidade. 

                                                 
5 Para mais informações sobre a origem comercial de Euclides Paes Mendonça ver As Origens dos Coronéis 

Euclides e Manoel Teles em A Itabaiana Grande: Euclides e Manoel Teles, de Carlos Mendonça, Aracaju, 

infographics, 2014. 
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Euclides Paes Mendonça, Acervo Secretaria Municipal de Cultura de Itabaiana 

 

Manoel Francisco Teles, Acervo Secretaria Municipal de Cultura de Itabaiana 

Casou-se com a senhora Maria Mendonça Teles, filha do Tenente Honório 

Francisco de Mendonça6, dono de grande patrimônio que quando morreu foi herdado por 

ele, teve um único filho Airton Mendonça Teles, que nasceu no dia 7 de outubro de 1924 

em Itabaiana e com o apoio do pai, formou-se em medicina em 1947 na Faculdade de 

                                                 
6 O sobrenome Mendonça é muito comum na cidade de Itabaiana e na maioria dos casos não existe relação 

de parentesco. 
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Medicina da Bahia. Carlos Mendonça fez uma pequena analise da vida política de Airton 

Teles em: A Itabaiana Grande:  Euclides e Manoel Teles (2014):  

Acompanhando a doutrina de seu pai Airton entrou na política e foi deputado 

estadual (1951-1954), e depois federal (1955-1959) e chefe de órgãos federais da 

presidência da república. Morreu em 25 de junho de 1960 num acidente aéreo no 

estado do Rio de Janeiro. (MENDONÇA, 2014, p72) 

A entrada na disputa política de Itabaiana por Manoel Teles se deu em 1935 

quando ele se candidatou a prefeito pela primeira vez, disputou a eleição com Silvio 

Teixeira, que ganhou a eleição, sendo o primeiro prefeito eleito de Itabaiana. Ele não 

desistiu da sua entrada na política e em 1942, quando Augusto Maynard Gomes7, 

Assumiu o poder estadual nomeou o chefe do PSD em Itabaiana como prefeito, cargo que 

ele ocupou até 1946. Com o fim das intervenções estaduais, ele saiu e quem assumiu em 

seu lugar foi Dr. Luiz Magalhães, então Juiz de Direito da Comarca de Itabaiana. Dr. Luiz 

assumiu a Prefeitura em 22 de novembro de 1945 e 08 de dezembro do ano corrente 

entrega novamente a Manuel Francisco Teles, que se manteve até 07 de março de 1946, 

quando é novamente exonerado pelo Interventor substituto, o Desembargador Hunaldo 

Santa Flor Cardoso.  

O novo prefeito nomeado foi Etelvino José Mendonça, no entanto, Manuel 

Francisco Teles volta a ser nomeado pelo decreto de 04 de abril de 1946. Em 24 de abril 

de 1946 o Interventor Antônio de Freitas Brandão. Exonerou Manuel Francisco Teles e 

nomeou Etelvino José Mendonça para Prefeito. Em 1947, o Governador de Sergipe, Dr. 

José Rolemberg Leite, exonerou todos os prefeitos Municipais, indicando para Itabaiana  

o Sr. Abílio de Oliveira, pelo decreto de 01 de abril de 1947. Esse ano é marcado por um 

novo processo eleitoral que culminou na vitória do Sr. Jason Correia (PSD), frente a 

Euclides Paes Mendonça, Jason empreendeu uma polícia truculenta contra os adversários 

udenistas, o que não fugiu à regra da política itabaianense que assim se caracterizava 

desde os tempos mais remotos. As perseguições novamente foram constantes aos 

opositores políticos, principalmente com os comerciantes, onde estes tinham que comprar 

no mercado do seu tio Manoel Teles e, se assim não o fizessem, eram considerados 

opositores políticos, o que ajudava para o desastre de sua imagem. 

                                                 
7 Augusto Maynard nasceu em 16 de fevereiro de 1886, no Engenho Campo Redondo, em Rosário do 

Catete, Sergipe. Filho de Manuel Gomes da Cunha e Teresa Maynard Gomes, ele faleceu em 12 de agosto 

de 1957, na cidade do Rio de Janeiro. 
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Derrotado nas urnas Euclides não desistiu, continuando a trabalhar na ajuda aos 

pobres e fazendo favores, acompanhando de perto o eleitorado para garantir votos na 

próxima eleição, com essa iniciativa dele criou desavenças com o prefeito e com o juiz 

municipal. O primeiro começou a lhe perseguir na cobrança de impostos e em numerosas 

intrigas próprias da política, ele resistiu a essas intrigas esforçando-se muito. Para ser 

candidato gastou como nunca, voltou a ser candidato em 1950 disputando a eleição com 

seu rival Manoel Teles e saiu vitorioso começando a sua história de vitorias na política 

itabaianense que acabou no dia de sua morte, também em 1950 o Dr. Airton Teles foi 

eleito Deputado estadual. 

Em 1954 Euclides candidatou-se a Deputado Estadual sendo eleito o segundo 

mais votado do estado, elegeu também o seu candidato a prefeito, Serapião Antonio de 

Góis, e a UDN elegeu Leandro Maciel ao governo estadual. Do lado do PSD foi eleito 

deputado estadual Manoel Teles e seu filho Airton ficou como suplente de federal. No 

ano de 1958 Euclides se candidatou novamente a prefeitura de Itabaiana e ganhou as 

eleições, elegendo seu irmão Pedro Paes Mendonça a deputado estadual. Esse irmão virou 

seu inimigo devido a disputa de quem ia dominar politicamente a cidade de Moita Bonita.  

Euclides em 1962 foi candidato a deputado federal, indicou o filho Antonio de 

Oliveira Mendonça para deputado estadual e para prefeito indicou seu amigo José Sizino 

de Almeida, todos foram eleitos. Nessa eleição Euclides foi o segundo deputado federal 

mais votado do estado, mostrando-se como uma grande força na política estadual. Depois 

de sua eleição em 1950, ele se tornou o homem mais poderoso de Itabaiana, influenciando 

municípios vizinhos, e até tendo uma grande influência na política estadual, mesmo o 

governo estadual tendo uma administração do PSD. “Euclides, como fez uma boa 

administração de 1950 a 54, fato que contribuiu para o seu sucesso nas outras eleições.” 

(Mendonça, 2014, p.89) 

No comércio aumentou significativamente o seu patrimônio ao longo dos anos, 

afinal não pagava impostos nem em Itabaiana nem em Carira, expandindo seus negócios 

em Aracaju. Segundo Ibarê Dantas um fato raro na década de 50 era escritório com ar 

condicionado e ele tinha um. Continuou ampliando seus negócios em Itabaiana montou 

casas de representações da Chevrolet e da Wolksvagem. Construiu um moderno posto de 

gasolina, com revenda de peças e acessórios, controlando o comércio de secos e molhados 

onde necessariamente os pequenos comerciantes se abasteciam no seu armazém. 
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Euclides foi um administrador dinâmico e esperto em suas passagens pela 

prefeitura de Itabaiana dotou ela de jipe e trator, reformou a praça da matriz, introduziu 

telefone e pleiteou a construção de um aeroporto. Há quem afirme que o dinheiro para as 

obras chegou, mas o empreendimento nunca se concretizou. Ele com sua política foi 

envolvendo grande parte da população para seu círculo além da igreja, usava a polícia 

como sua força coercitiva. Aumentou seu patrimônio particular e com o dinheiro da 

prefeitura em suas mãos continuou fazendo a sua política com os seus eleitores. Para 

continuar sendo o grande líder que era, prestava assistência social as famílias, doava 

remédios, emprestava dinheiro, arrumava emprego e esses favores ia atrelando uma 

imagem de um político destemido e poderoso. 

O emprego da violência por coronéis na política de Itabaiana se vem ao longo dos 

séculos. Fato relatado por Carlos Mendonça em Itabaiana Grande- Euclides e Manoel 

Teles (2014), onde o autor cita o caso de violência na disputa pelo poder da cidade entre 

grupos rivais durante a República Velha: 

  

 

Em Itabaiana as querelas políticas oriundas do império, continuaram mais 

efervescente durante a republica velha em 14 de junho de 1916, um atrito entre a força 

armada do Coronel Sebrão e simpatizantes do padre Vicente Francisco de Jesus, 

resultou na morte do senhor Luiz Pereira de Andrade. (MENDONÇA, 2014, p.63) 

 

As disputas entre os grupos políticos da cidade foram variados, acentuando 

durante a Primeira República e sossegando entre 1930 a 1945. Depois do fim do Estado 

Novo já se processou um clima não violento mais disputado entre os grupos, ocorrendo 

tantas mudanças na prefeitura entre 1945 e 1947 devido as trocas de interventores. Em 

1947, quando o sobrinho de Manoel Teles, Jason Correia assumiu a prefeitura depois de 

eleito, fez uma gestão violenta com perseguições aos opositores, principalmente Euclides 

que sofreu muitas perseguições. Em 1951 Euclides conseguiu chegar ao poder, passando 

então a dominar a máquina municipal, mas como o candidato eleito a governador foi 

Arnaldo Garcez (PSD) isso garantiu aos pessedistas que perderam a prefeitura 

continuarem comandando a força policial do estado, controlando a arrecadação com a 

exatoria estadual e um certo poder junto ao judiciário. Os pessedistas continuaram com 

poder e no dia da posse do governador, um pequeno comerciante Osias Lima, ligado a 
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UDN, foi morto na porta de sua casa e o crime foi atribuído a Pedro Brilhante, que era 

ligado ao PSD. E entre 1951 e 1954 ocorreram prisões arbitrarias, espancamentos e outros 

crimes que se sucederam, uns atribuídos a gente da UDN e outros do PSD. 

O clima de violência era tão constante que esse mesmo Pedro Brilhante, que foi 

acusado de matar o comerciante no dia da posse do governador, foi morto e o secretário 

de Segurança Pública, prendeu os indivíduos responsáveis pela morte dele, que 

confessaram que foi Euclides o mandante do crime, Este em julho de 1952, quando ia pra 

Aracaju recebeu voz de prisão, mas antes conseguiu descer em frente ao Tribunal de 

Justiça e solicitou um habeas corpus e este lhe foi concedido. Esses vexames que Euclides 

passou com a força policial e a perseguição do governo estadual somente acabou quando 

Leandro Maciel (UDN) ganhou a eleição. A partir daí todos os aparelhos públicos 

estavam sobre o poder do recém eleito deputado estadual Euclides Paes Mendonça, que 

usou e abusou dos meios coercitivos para aumentar o seu poderio político e 

consequentemente, o seu comércio em Itabaiana. 

Com o governo estadual do seu lado e o prefeito da cidade, Euclides passou a 

perseguir principalmente os comerciantes que não lhe apoiavam, através do controle que 

ele estava exercendo sobre a arrecadação de impostos e fiscalização, sendo que várias 

multas, embargos a mercadorias foram aplicados. Manoel Teles, chefe do PSD em 

Itabaiana, foi o mais perseguido pela fiscalização, mas como detinha um grande 

patrimônio conseguia resistir. Os comerciantes de pequeno porte, que apoiavam o PSD, 

muitos foram embora para conseguirem sobreviver, outros tiveram terras confiscadas pela 

prefeitura e foram coagidos a abastecerem seus negócios fazendo compras nos armazéns 

de Euclides. No entanto mais grave do que os prejuízos materiais eram as pressões 

psicológicas, a falta de segurança e o desrespeito a integridade física. As prisões 

arbitrárias se amiudaram e com elas os castigos, como citou Ibarê: “A humilhação de 

encher a caixa d’água do quartel com uma lata furada, enchida no tanque do povo, até 

torturas de variadas espécies”. (DANTAS, 1987, p60) 

Um grande clima de insegurança tomou conta da cidade porque todos sabiam que 

não existia concepção de delito, tudo passou a depender da vontade do chefe da UDN em 

Itabaiana que comandava a cidade. Além da possibilidade de ser preso existia o temor de 

morte, que contribuiu para essa situação de subordinação do Judiciário ao chefe político 

udenista. O juiz era ligado ao chefe do PSD, passava dias na fazenda dele e morava em 
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uma casa de sua propriedade, mas por inabilidade de Manoel Teles e a inteligência de 

Euclides, ele deixou o PSD e passou a integrar o círculo de influência da UDN, assim 

Euclides usou e abusou do Judiciário na cidade. 

Euclides contava com o respaldo do desembargador Hunaldo Cardoso e das 

principais lideranças udenistas. E ele impôs em Itabaiana a sua vontade pessoal, passando 

por cima de autoridades como juízes, advogados e promotores. Com toda essa influência 

que ele detinha favoreceu o controle eleitoral, da campanha a apuração se patenteava a 

desigualdade. Enquanto aos pessedistas dificuldades de alistamento e até de deferimento 

das petições, aos udenistas tudo se facilitava. No processo de apuração as fraudes 

existiam, anulando votos do PSD, sujando chapas, violando urnas e substituindo os votos 

pelos da UDN, nem a intervenção federal adiantava, como a ocorrida em 1958. 

Irregularidades mobilizaram chefes do PSD, que buscavam comprovar as fraudes levando 

alguns peritos para Itabaiana e Campo do Brito, num clima de ameaças de morte e 

garantia das forças federais, onde as fraudes foram comprovadas com um juiz suspenso, 

mas o resultado da eleição não foi modificado8. 

Era um domínio quase que completo que Euclides exercia sobre a cidade através 

dos seus meios coercitivos, mas mesmo assim havia um pouco de resistência da 

população urbana que estava cansada daquela dominação imposta pelo chefe da UDN 

local. A Igreja Católica também participou ativamente ajudando a dominação feita por 

Euclides, mas entre 1956 e 1957 o padre Eraldo Barbosa de Almeida, correligionário do 

chefe da UDN, viu a reação popular contra Euclides aumentando e pediu transferência 

para outro município. Com a chegada de outro padre na cidade, o pároco Artur M. Pereira 

contribuiu muito para enfraquecer o domínio de Euclides entre os fiéis e a juventude do 

Colégio Murilo Braga, onde ele era diretor. Em 1962 as coisas começaram a mudar para 

Euclides, pois Joao de Seixas Dórea criou uma cisão dentro da UDN, e quando Leandro 

Maciel, chefe de Euclides, decidiu candidatar-se ao cargo de Governador, Seixas Dórea 

e um grupo de udenistas se afastaram e com o apoio do PSD e do PR Seixas conseguiu 

se eleger. Euclides saiu eleito Deputado federal, seu filho Antônio Oliveira Mendonça 

para deputado estadual e a prefeitura ficou para seu amigo José Sizino de Almeida, mas 

a falta do suporte do governo do estado causou graves problemas a Euclides. Com seus 

métodos truculentos que causavam medo na população e nos seus concorrentes, 

                                                 
8 Sobre fraude nas eleições em Itabaiana ver Coronelismo e Dominação p. 61, de Ibarê Dantas, Aracaju, 

Diplomata,1987. 
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contribuíram para sua ascensão política, mas fez com que ele arrumasse mais dissidentes 

de seu bloco político, como por exemplo o vereador Batista Costa, Senhor de Néu e até 

seu próprio irmão Pedro Paes Mendonça, com quem ele manteve sérios entreveros. 

Com a derrota de Leandro Maciel, Euclides não admitia que a força policial agora 

recebesse ordens de Manoel Teles e não permitiu que a polícia ocupasse o prédio do 

quartel que era municipal. Foi necessário então que se alugasse um sobrado e se fizesse 

ali o quartel, para escapar da influência udenista. Inconformado em perder o domínio da 

polícia, Euclides aproveitou uma lei da década de 30 e organizou uma guarda municipal 

fardada e armada a fim de impor a orientação de sua administração através do amigo 

prefeito José Sizino. Itabaiana a partir desse momento ficou com duas forças policias 

rivais, em dia de feira por vezes perfilavam-se pelotões da polícia de um lado e da guarda 

do outro, causando até um certo temor aos feirantes que iam embora mais cedo com medo 

que acontecesse um enfrentamento entre as duas forças. A tensão estava criada e no dia 

21 de abril de 1963 aconteceu um tiroteio varando a madrugada entre a guarda e o a força 

policial do estado, do qual saíram feridos o comandante da guarda e o major José Teles, 

que hospitalizado em Aracaju faleceu, enquanto os membros da guarda eram liberados 

mediante recurso judiciário provido pela Câmara Criminal de Justiça de Sergipe, 

mostrando a forte influência que Euclides detinha sobre o Poder Judiciário de Sergipe9. 

O governador Seixas Dória foi ao quartel e sentir de perto a revolta dos oficiais 

com a morte do major Teles. E em face desses acontecimentos o governador conseguiu 

dissolver a guarda, mas a soltura dos guardas deixou a corporação extremamente irritada 

com isso, tanto é que eles lançaram um manifesto contra a decisão da Câmara Criminal 

de Justiça. A guarda foi dissolvida e desarmada, mas alguns dos seus membros 

continuaram em Itabaiana ao lado do seu chefe, faltava somente um pretexto para 

acontecer um desagravo com a polícia. Em julho outro tiroteio aconteceu no Povoado 

Serra do Machado, onde de uma discussão entre Euclides e seu irmão Pedro que viraram 

inimigos por causa da emancipação da cidade de Moita Bonita distante 17 km de 

Itabaiana, Pedro dizia-se que queria controlar e emancipar a cidade, coisa que Euclides 

não desejava, mas Moita Bonita foi emancipada assim mesmo. Desse tiroteio saíram duas 

mortes, a senhora dona Nanã e o senhor Júlio Carvalho que não tinham nada a ver com a 

                                                 
9 Sobre o tiroteio entre a guarda municipal de Itabaiana e a polícia militar do estado de Sergipe, ver o 

volume 02 do processo crime das mortes dos deputados Euclides Paes Mendonça e Antonio de Oliveira 

Mendonça que se encontra no Arquivo do Judiciário de Sergipe, ainda em fase de catalogação. 
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história. A disputa era política muito intensa e qualquer acontecimento poderia resultar 

em tiroteio, como foi citado no próprio processo crime pelo escrivão, que o clima estava 

tão tenso na região que o ocorrido no dia 08 de agosto de 1963 poderia ter acontecido 

antes10. 

  

4. PASSEATA ESTUDANTIL CONTRA A PREFEITURA DE ITABAIANA 

 

 Com todas as mudanças acontecidas no ano de 1963 com a UDN perdendo o poder 

estadual para o PSD, várias mudanças aconteceram no estado e que afetaram o líder 

udenista Euclides. Ele mais uma vez se desentendeu com o governo estadual agora com 

relação as obras de abastecimento de água na cidade. A SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste), em convênio com o DNOCS (Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas) e com recursos da AID (Agencia Internacional de 

Desenvolvimento, órgão do governo americano) estavam promovendo obras de 

canalização de água em vários municípios e Itabaiana foi contemplada com tais obras, 

água essa que o DNOCS queria trazer do povoado Ribeira para a cidade, o problema era 

que pelo convenio com AID os serviços deveriam ser explorados por empresas de 

economia mista e não pelo poder público diretamente. Os trabalhos ficaram prontos, a 

caixa d’água foi instalada e canos distribuídos na cidade, essa última parte o prefeito José 

Sizino não autorizou a empresa terminar, pois Euclides não aceitava ter um contrato de 

30 anos de exploração dos recursos hídricos por uma empresa particular e com preços 

altos, visto que o poder público poderia prestar esse serviço. 

 Com a paralização dessa obra, estudantes e professores anunciaram que iriam 

fazer uma manifestação contra a prefeitura por não deixar terminar essa obra, novamente 

o clima na cidade ficou pesado. Os Deputados Euclides e Antonio seu filho acusaram que 

essa passeata foi ideia de seus opositores de inventar e mobilizar os estudantes para obter 

ganhos políticos contra eles. Fato é que um dia antes da passeata no dia 07 de agosto de 

1963 o deputado Antonio ameaçou os estudantes na porta de um circo, acusando-os de 

fazerem essa passeata a mando de Manoel Teles. Na manhã de 08 de agosto de 1963 dia 

                                                 
10 O clima da região estava tão tenso que segundo o escrivão do processo crime das mortes dos deputados, 

o acontecido no dia 08/08/1963 poderia ter acontecido antes. Informações obtidas no volume 03 do processo 

crime das mortes dos deputados Euclides Paes Mendonça e Antonio de Oliveira Mendonça que se encontra 

no Arquivo do Judiciário de Sergipe, ainda em fase de catalogação. 
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da passeata, Euclides disse que ia preparar um carro cheio de homens e o clima ficou mais 

pesado ainda, visto os acontecimentos de abril. Os estudantes ameaçados foram pedir 

proteção ao novo delegado da cidade, o major Hermínio Florêncio da Silva, que se dispôs 

a acompanhar a passeata. Ele preparou uma guarnição com 19 membros da polícia, que 

foram fortemente armados para essa passeata, que contava com a autorização do juiz 

municipal José Bezerra dos Santos, que não apoiava Euclides. 

 Na tarde do dia 08 de agosto se iniciou a passeata saindo do Colégio Estadual 

Murilo Braga com suas faixas de queremos água, água é vida.  A passeata chegou na 

praça Fausto Cardoso11 e ia acontecendo normalmente, até quando chegaram perto da 

prefeitura. Naquele local, o deputado estadual Antonio de Oliveira Mendonça foi para o 

meio da rua fotografar a manifestação e iniciou uma discussão com o presidente da 

Câmara municipal Manoel Antonio de Carvalho vulgo senhor de Néu (PSD), Antonio 

Diniz de Santana vulgo Toinho do Bar e o lavrador Gercilio Amâncio da Silva. Do meio 

dessa discussão três tiros foram disparados de um indeterminado, do qual um desses 

atingiu o jipe da polícia e o major Hermínio comandante da tropa, prontamente os seus 

policiais revidam e Antonio de Oliveira leva uma rajada de tiros e cai no chão morto, 

Euclides vendo seu filho naquele estado sai na correria e também morre ali mesmo, os 

tiros duraram cerca de 30 segundos e deixaram os dois deputados mortos, como está 

escrito no volume 2 do processo crime que se encontra no Arquivo do Judiciário de 

Sergipe. 

 Os estudantes e populares com o barulho dos tiros evadiram-se do local, a polícia 

depois do acontecido também evadiu-se do local e não resguardou o local do crime. Fato 

esse que dificultou a perícia, que só chegou horas depois da capital à cidade de Itabaiana, 

os impactos das balas foram vistos nas paredes da prefeitura e do Banco do Brasil. O 

crime causou grande repercussão por envolver um deputado federal e um estadual e um 

chefe local famoso como Euclides. Vários deputados vieram para o seu enterro. O crime 

causou uma grande repercussão nacional, o jornal o Globo, na matéria do dia 12 de agosto 

de 1963 traz como uma das manchetes: Acusados o vigário, juiz e policiais de 

participação nas mortes dos deputados fez. A Assembleia Legislativa de Sergipe 

                                                 
11 A passeata de protesto terminou na praça Fausto Cardoso localizada no centro de Itabaiana. Fausto 

Cardoso nasceu em Divina Pastora, 22 de dezembro de 1864, foi advogado, poeta, filósofo e político 

brasileiro. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, escreveu para jornais em Recife e 

integrou o Movimento de Renovação do Pensamento Nacional. Aderiu ao movimento republicano, sendo 

eleito deputado federal em duas legislaturas e fundou o Partido Progressista. Fausto foi assassinado no 

Palácio do Governo em 28 de agosto de 1906, em Aracaju, durante o movimento de 1906. 
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declarou luto e o líder estadual da UDN responsabilizou o Governador Seixas Dória pela 

morte dos deputados, o governador mandou instaurar inquérito. 

 

 

 

Sepultamento dos deputados Euclides Paes Mendonça e Antonio Oliveira Mendonça, Acervo gazeta de 

Sergipe 

 O padre da cidade foi acusado de estar envolvido no caso das mortes, em virtude 

dessa acusação a arquidiocese divulgou nota desmentindo qualquer ligação do padre com 

o ocorrido. O destacamento policial de Itabaiana foi afastado temporariamente. No 

Congresso Nacional foi criada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para 
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investigar as mortes dos deputados. Durante a investigação, a CPI intimou e ouviu o 

governador, o comandante da polícia, Manoel Teles, Dr. Pedro Garcia Moreno, Antonio 

Boca Rica, o juiz da cidade, o motorista de Euclides, o ex-governador Leandro Maciel, o 

irmão Pedro Paes Mendonça apesar de ser inimigo de Euclides não é citado no processo 

crime, todos os envolvidos no crime foram ouvidos. O crime causou uma grande 

repercussão por se tratar de dois deputados, um federal e o outro estadual. Por isso para 

cuidar da investigação do crime foram designados o Doutor Cândido de Oliveira Neto 

Procurador Geral da República, assistidos pelo Doutor Nicolau Mader Neto, Procurador 

da República no Distrito Federal, Paulo Afonso Martins de Oliveira, assistente jurídico 

da Câmara Federal e por Jose Teles Prudente, promotor público de Itabaiana. 

 Com a investigação ocorrendo, no dia 25 de agosto de 1963 os corpos dos 

deputados foram exumados pelos Doutores Aloísio Coutinho Neves e Manoel Seve Neto, 

esse último vindo do estado do Rio de Janeiro e que após a autópsia passou mal e morreu 

em um pronto socorro de Aracaju, para continuar os trabalhos já iniciados, nomeou-se o 

Doutor Nilton Sales, considerado um dos melhores legistas do país. Depois de certo 

tempo foi enviado ao estado de Sergipe pelo IML do Rio de Janeiro as conclusões dos 

peritos sobre a morte dos deputados: o deputado Antonio de Oliveira Mendonça morreu 

por ferimentos provocadas pelas armas dos policiais, mas o deputado Euclides Mendonça 

depois de morto levou dois tiros de um revolver 38, que ninguém, durante as 

investigações, descobriu quem foi ou viu. 

 

Local onde estão sepultados os corpos dos deputados Euclides e seu filho Antonio, Acervo José Antônio 

Leal 
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Local onde está sepultado Manoel Teles, Acervo José Antônio Leal 

 O processo vai e volta da Secretaria de Segurança Pública por várias vezes, por se 

tratar de um crime militar, resultando no final em dezenove militares e três civis 

responsabilizados pelas mortes dos deputados, mas apenas quatros foram presos e 

passaram pouco tempo na prisão, com a lentidão da justiça em finalizar o processo alguns 

condenados morreram, outros evadiram-se do estado e a polícia não conseguiu efetuar as 

prisões. Com o passar do tempo o crime prescreveu e ninguém foi diretamente condenado 

pelas mortes dos deputados. Depois do falecimento de Euclides, o prefeito que era seu 

amigo, assinou o contrato com a empresa CAENE (Companhia de Águas e Esgotos do 

Nordeste) para a exploração dos serviços de água e esgoto na cidade de Itabaiana. 

 

 

 

5.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

.   

Essa pesquisa mostra como a cidade de Itabaiana foi marcada pela violência 

política, durante as décadas de 1940, 1950 e 1960. Houve uma intensa disputa de poder 

entre dois grupos que dominaram a cidade econômica e politicamente, utilizando dos mais 

diversos meios coercitivos e apropriando-se do patrimônio público para o seu uso 

particular. 
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 O assassinato dos Deputados Euclides Mendonça e Antonio Mendonça marcou a 

história da população de Itabaiana, chegando ao fim a era de políticos que fizeram o que 

queriam na cidade e contra todos os cidadãos. Com a morte deles infelizmente, ainda não 

acabou totalmente o modo coronelístico de atuar e nem a disputa entre duas famílias para 

dominar o poder da prefeitura. Atualmente, esses dois grupos políticos: o grupo dos Teles 

de Mendonça que são os remanescentes de Francisco Teles de Mendonça (Chico de 

Miguel) herdeiro político de Euclides, dominou Itabaiana até 1986, perdendo espaço com 

o surgimento do grupo Bispo de Lima que desde 1986 vem revezando o poder com o 

outro grupo. Esses grupos carregam as suas heranças coronelísticas, no entanto, aumentou 

a participação dos cidadãos. 

 O caso foi emblemático por que envolveu acontecimentos anteriores, como foi o 

caso do dia 21 de abril de 1963. Desde esse dia que a polícia queria vingar a morte do 

delegado morto pela guarda municipal, fato inédito na história do estado de Sergipe, onde 

uma guarda municipal desafiou todo o aparato da polícia estadual. Os assassinatos dos 

deputados Euclides e Antonio Oliveira culminaram anos mais tarde na morte de Manoel 

Teles, que foi assassinado na calçada de sua casa no ano de 1967, pondo-se fim a briga 

entre as famílias Paes Mendonça x Teles na disputa pelo poder da cidade de Itabaiana. 

Com a morte dos chefes políticos, surgiu um novo coronel em Itabaiana, o senhor 

Francisco Teles de Mendonça, que dominou sozinho politicamente a cidade até a década 

de 1980. 

 Pode-se dizer que a cidade de Itabaiana sempre foi marcada por uma política 

violenta e que poucos grupos fizeram parte desse domínio. A população espera que fatos, 

como os assassinatos dos deputados Euclides e Antonio, não se repitam mais na história 

política de Itabaiana. 
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6. FONTES 

 

Processo crime das mortes dos deputados Euclides Paes Mendonça e Antonio de 

Oliveira Mendonça que se encontra no Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe, ainda 

em fase de catalogação. 

Jornal Gazeta de Sergipe: Tiroteio em Itabaiana Págs., 1,3. Jornal O Globo: 

Acusados o Vigário, o Juiz e Policiais de Participação na Morte dos Deputados. Págs. 

1,3. 
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