
STOCKLER, Eustáquio Garção 

* dep. fed. MG 1911-1914. 

Eustáquio Garção Stockler nasceu em Campanha, cidade localizada no sul de Minas 

Gerais, cujo passado está atrelado à exploração aurífera. 

Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e exerceu a profissão por longos 

anos na cidade de Lambari (MG). Em 7 de outubro de 1882 assinou com o governo 

provincial um contrato para a exploração das fontes termais de Lambari. Conseguiu, em 

1885, terminar a reforma do estabelecimento balneário da cidade e também do 

ajardinamento do parque das fontes, cercando-o com grades de ferro. Na mesma época 

fundou o jornal Águas Virtuosas. Em 1887 foi eleito vereador em Campanha. Pela lei de nº 

3.561, de 1888, conseguiu o direito de explorar as águas do balneário de Lambari por 50 

anos. 

Em 1891 foi eleito deputado estadual e como tal foi um dos signatários da Constituição 

mineira. Em 1908 ocupou uma cadeira de senador estadual. Em 1911 foi eleito deputado 

federal por Minas Gerais e exerceu o mandato entre 29 de agosto e 31 de dezembro, quando 

se encerrou a legislatura. Reeleito para a legislatura 1912-1914, representou na Câmara os 

interesses da elite mineira. 

Faleceu em Lambari. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza   
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