
BARROS, José Cesário Monteiro de  

*const. 1891; sen. ES 1891-1893. 

 

José Cesário de Miranda Monteiro de Barros nasceu em Chapéu d’Uvas, depois 

distrito de Paula Lima, atualmente incorporado à sede da cidade de Juiz de Fora (MG), no 

ano de 1846, filho de José Joaquim Ferreira Monteiro de Barros e de Maria Leonor 

Monteiro de Miranda Ribeiro. 

Formado na Faculdade de Direito de São Paulo em 1867, fixou-se em São Pedro de 

Itabapoana, no sul do Espírito Santo, onde se tornou grande proprietário rural. Membro do 

Partido Conservador, foi deputado provincial (1881-1882 e 1885-1886) no Espírito Santo e 

presidente da província de Alagoas de junho de 1888 a janeiro de 1889, durante o 

ministério de João Alfredo. 

Na República, integrou-se ao Partido Republicano Construtor (PRC), criado em 1890 no 

Espírito Santo reunindo a maioria dos republicanos, uma corrente liberal e outra 

conservadora. Liderança política influente no sul do estado, foi indicado pelo partido 

candidato a senador no Congresso Constituinte. Eleito com a menor votação entre os três 

candidatos ao Senado pelo PRC, teve um mandato de apenas três anos. Na Constituinte, 

atuou em defesa de uma legislação de terras favorável às condições do Espírito Santo, onde 

a maior parte da terra era devoluta, e as propriedades, grandes e pequenas, eram posses. No 

Senado, foi membro da Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes e da 

Comissão de Finanças. 

Em 1900, foi eleito terceiro vice-presidente do Espírito Santo, no segundo mandato do 

presidente Muniz Freire, tendo assumido o cargo a 23 de maio. Em 1906 foi nomeado 

procurador geral do estado, no governo Henrique Coutinho. Faleceu no exercício do cargo, 

em Vitória, a 3 de maio do mesmo ano. 

Era casado com Maria José Ribeiro Monteiro da Silva, nascida em Mar d’Espanha (MG). O 

casal teve oito filhos.  

 



Nara Saletto/Fernando Achiamé 

 

 

FONTES: BROTERO, F. Família; Estado do Espírito Santo (1890-1893, 1900-

1901));  Jornal Oficial (1906); PEREIRA, A. Homens. 


