Ferior mo est et perum quo
il maxim et quidi quatis
volorrorum in comnim qui
dolutestis eriatae cum ad

desembargador
joão manoel de
carvalho
José Eugênio Vieira
é pesquisador com
diversos livros
publicados sobre
a História do
Espírito Santo e
atualmente ocupa a
Superintendência
do Sebrae
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oão Manoel de Carvalho nasceu na cidade do Rio
de Janeiro (RJ) no dia 9 de junho de 1885, filho de
Helena Andrade de Carvalho e Joaquim Galdêncio
de Carvalho.
Casou-se com Maria Navarro de Carvalho.
Formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro em 1911, mas foi no Espírito Santo que se
realizou na profissão.
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Exerceu os cargos de secretário de Governo e de
interventor na Secretaria de Educação do Estado.
Como professor, exerceu o magistério, mas foi
como homem das leis que, em 1916, ingressou na
magistratura estadual como juiz de Direito na Comarca
de Alegre. Foi o primeiro juiz da Comarca de Domingos
Martins, de 1919 a 1926.
Atuou depois em Santa Leopoldina e Vitória.
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Quem são as personalidades que deram nome às ruas e às avenidas do Estado
e qual a importância delas para o desenvolvimento capixaba? Para responder
a essas e outras perguntas, a coluna “O Endereço da História” presta uma
homenagem às pessoas que tanto contribuíram para o Espírito Santo. Confira.

E m j ane i ro d e 1 9 3 1 foi
promovido a desembargador,
tendo exercido importante
atuação de corregedor-geral,
vice-presidente e presidente.
Pouquíssimos homens públicos
João Manuel de Carvalho
capixabas deixaram de participar
(Desembargador)
das lides políticas no Estado,
e João Manoel de Carvalho,
abandonando a magistratura, não seria exceção. Ajudou a
fundar o PL- Partido da Lavoura, em oposição à ação política do
interventor João Punaro Bley.
Faleceu em Vitória no dia 25 de novembro de 1965, aos 79 anos.
(Copidesque Rubens Pontes)
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Participe da coluna enviando sugestões para
enderecodahistoria@revistaesbrasil.com.br

Acesse, pelo seu smartphone através de um aplicativo
leitor QR Code, este e os demais conteúdos da coluna
“O Endereço da História”.
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