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Resumo 
No dia 07 de novembro de 1831 foi promulgada a primeira lei brasileira que buscava encerrar o 
tráfico Atlântico de escravos para o Brasil. Contudo, apesar de ter surtido efeito nos primeiros 
anos, após 1835, com a ascensão do café, o desembarque de cativos no Brasil voltou a crescer. 
Assim, novos negociantes surgiram no comércio de cativos sob a forma de contrabando. Um 
destes foi Manoel Pinto da Fonseca, português erradicado no Império do Brasil, que se 
estabeleceu como um dos principais homens do infame comércio após 1840. Sendo assim, este 
trabalho tem por objetivo refletir sobre as primeiras impressões e aclarar empiricamente os 
primeiros apontamentos sobre a atuação do traficante. 
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Abstract 
On November 7, 1831 was promulgated the first Brazilian law that sought to end the 
Atlantic slave trade to Brazil. However, despite having had an effect in the early years, 
after 1835, with the rise of coffee, the slave trade in Brazil increased again. Thereby the 
new traders emerged in slave trade in form of contraband. One of these was Manoel Pinto 
da Fonseca, Portuguese eradicated in the Empire of Brazil, who established himself as one 
of the main men of the infamous trade after 1840. Thus, this work aims to reflect on the 
first impressions and empirically clarify the first notes about the form of action of this 
merchant. 
 
Keywords: Contraband. Slave trade. Coffe, Empire of Brazil. Merchant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Mestrando em História Social no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (PPGH/UNIRIO), bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Bacharel e Licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: 
joaomarcosmesquita@gmail.com 

mailto:joaomarcosmesquita@gmail.com


XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Da proibição ao contrabando: a lei de 1831 e a atuação de Manoel Pinto da Fonseca 

(1831 – 1851) 

 

 

2 

 
A criação da lei de proibição do tráfico de escravos de 1831 
  

 Em fins do século XVIII, a América Portuguesa apresentava um grande 

crescimento das plantations e nas produções voltadas para o abastecimento do mercado 

interno. O primeiro, motivado por medidas favoráveis à produção na colônia emitidas 

pela Coroa portuguesa e por fatores internacionais, como a Revolução Industrial na 

Inglaterra, resultou num largo crescimento da população – livres e escravos – no Brasil. 

Já o segundo, é resultado direto do aumento demográfico, já que com uma população 

maior era necessária uma ampliação da agricultura e pecuária voltadas para o 

abastecimento.2 

 Nesse sentido, ao longo do século XVIII, através do mercado de longa distância 

com outras colônias e com as atribuições concedidas pela Coroa, seja através da 

cabotagem, seja pelo do comércio de escravos, como também arrematando contratos e 

recebendo mercês pelos serviços prestados à Coroa, uma elite mercantil se fortaleceu e 

política e economicamente com os negócios de grosso trato na cidade do Rio de 

Janeiro.3 

 A chegada da Corte no Rio de Janeiro acentuou mais ainda o crescimento da 

região do centro-sul brasileiro.4 A escolha do local para se estabelecer não foi por acaso, 

pois o Rio de Janeiro, no período, era a Praça Comercial mais rica do Império, e a 

capitania já era a sede do Vice-reinado do Estado do Brasil, além de se constituir na 

mais rendosa das capitanias do Império Português.5 Além disso, representa o 

fortalecimento dos laços com os negociantes de grossa aventura residentes desta praça 

com a Coroa o que possibilitou fundar no Rio de Janeiro um Império baseado no livre 

comércio, na escravidão e na proteção do tráfico.6 

                                                           
2 PARRON, Tâmis. A Política da escravidão no Império Brasileiro, 1826-1865. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, p.45-47, 2011. 
3 FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça 
mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p.153-294, 1998. 
4 MATTOS, Ilmar R. A Recunhagem da Moeda Colonial. In: Idem. O Tempo Saquarema. 1ª ed. São 
Paulo: HUCITEC, 1987. 
5 GUIMARÂES, Carlos Gabriel. O rendimento da Capitania do Ouro. Revista do Arquivo Público 
Mineiro. Ensaio. Minas Gerais, v. 45, n. 1, p. 119-129, 2009. 
6 GORESTEIN, Riva. Comércio e Política: o enraizamento de interesses mercantis portugueses no Rio de 
Janeiro (1808-1830). In: GORESTEIN, Riva e MARTINHO, Lenira Menezes. Negociantes e Caixeiros 
na Sociedade da Independência. Rio de Janeiro: Sec. Municipal de Cultura, 1993; FRAGOSO, Op. Cit, 
p.210-220. 
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 Contudo, a Inglaterra, principal aliada europeia do Império português, começara 

sua cruzada contra o tráfico de escravos em 1807, com a abolição do tráfico de escravos 

para todo o seu império.7 Assim, uma das bases do novo centro político do Império 

português estava em conflito com os interesses britânicos.8 

 Nesse sentido, a segunda década do século XIX foi marcada pela negociação entre 

Inglaterra e Portugal em relação às questões do comércio de escravos. Em 1815 foi 

assinada uma convenção que tornava ilegal o tráfico de escravos ao norte da linha do 

Equador em troca da indenização de 300.000 libras a Portugal. E, dois anos depois, 

firmaram uma Convenção Adicional ao tratado anterior, que definia que ambas as 

nações poderiam abordar e fazer buscas em navios ingleses ou portugueses que 

efetuassem o embarque de escravos na área anteriormente proibida.9 

 Após a ruptura com a Coroa portuguesa, o Império do Brasil, como nação 

independente, não assumiria os tratados que haviam sido negociados entre Inglaterra e 

Portugal. Assim, a convenção de 1815 e o ato adicional de 1817 não seriam mais 

responsabilidade do governo brasileiro. Dessa maneira, novos tratados deveriam ser 

negociados entre o governo britânico e o governo brasileiro.10 

Em 1825, o Ministro Canning, enviou ao Brasil o embaixador Sir Charles Stuart 

ao Rio de Janeiro para cuidar das questões relativas ao reconhecimento da 

independência brasileira por Portugal e a renegociação da Convenção de 1815 e 1817. 

Quanto ao primeiro objetivo Stuart obteve êxito, assinando de 29 de agosto de 1825 o 

reconhecimento da emancipação do Estado Imperial do Brasil pelas autoridades 

portuguesas, com a clausula de que D. Pedro I não permitiria que outra colônia 

portuguesa se unisse ao Brasil – minando qualquer chance de uma independência 

conjunta entre Brasil e Angola.11 

                                                           
7 PEIXOTO, Rafael Cupello. O Poder e a Lei: O jogo político no processo de elaboração da lei para 
inglês ver (1826-1831). Niterói: UFF, 2013 (Dissertação de mestrado em História em História da UFF). 
p.29 
8 Para entender os interesses ingleses na abolição do tráfico Atlântico: Cf. WILLIAMS, Eric. Capitalismo 
e Escravidão. Tradução de Carlos Nayfeld. Rio de Janeiro: Editora Americana, 1975; BLACKBURN, 
Robin. A queda do Escravismo Colonial, 1776-1848. Tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 
9 BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: A Grã-Bretanha, o Brasil e a questão 
do comércio de escravos, 1807-1869. Tradução de Luís A. P. Souto Maior. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2002. pp.21-38. 
10 ALEXANDRE, Valentin. A desagregação do Império: Portugal e o reconhecimento do Estado 
brasileiro (1824-1826). Análise Social, vol. XXVIII (121), 1993 (2º). pp.309-341.  
11  BETHELL, Op. Cit., p. 72. 
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Em relação à questão da cessão do tráfico de escravos, as instruções do governo 

britânico eram para que o embaixador aceitasse nas negociações a abolição do tráfico 

em até quatro anos, no entanto, sabia que em questões práticas, tal determinação seria 

impraticável. Assim, Canning se encontrava satisfeito com qualquer que fosse o tempo 

para abolição do comércio de africanos, no entanto, entendia que a forma em que a 

transação estava sendo feita não era satisfatória, pois estava se desenvolvendo de 

maneira confusa.12 

 Dessa maneira, Charles Stuart foi enviado de volta à Grã-Bretanha em maio de 

1826. No final desse mesmo ano desembarcou no Rio de Janeiro o novo responsável por 

intermediar a negociação sobre o tráfico de escravos, Robert Gordon. Em poucos meses, 

Gordon acertou uma nova convenção com o senador, conselheiro de Estado e Ministro 

dos Estrangeiros marquês de Inhambupe, que, após ratificação das autoridades 

brasileiras e inglesas, estaria fixado o prazo de três anos para a abolição do comércio de 

africanos e o tipificou como crime de pirataria, o que significava que o julgamento dos 

contrabandistas por tribunais ingleses.13 A ratificação do Tratado Anglo Brasileiro 

ocorreu em 13 de março de 1827, assim o Império do Brasil tinha até 13 de março de 

1830 para extinguir o comércio de cativos africanos.14 

 Entretanto, a ratificação do tratado inaugurou um momento de forte tensão no 

parlamento brasileiro, pois entendia-se que a negociação não poderia ter sido acordada 

sem a aprovação da Câmara, sendo uma decisão do poder Executivo que, por 

conseguinte, estaria desrespeitando a divisão dos poderes e, sobretudo, o interesse 

nacional. Assim, a soberania do país estaria sendo afrontada pelos ingleses e por alguns 

representantes do império, inclusive o próprio imperador D. Pedro I.15 

 Após as críticas e discussões sobre a soberania nacional, o tráfico de escravos 

volta ao centro das discussões em 1827. Nesse sentido, Tâmis Parron afirma que nesse 

momento existe uma politização do tráfico negreiro. Dessa maneira, debates e 

discussões levaram a “Lei da Regência de 14 de julho de 1831, segundo a qual os 

acordos internacionais vieram a depender da aprovação da Assembleia”, o que em 

                                                           
12Ibidem, p.78. 
13  Anais da Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1827, p. 155. APUD, PARRON, Op. Cit., p. 64. 
14PEIXOTO, Op. Cit., p. 35. 
15Ibdem., pp. 72-80 
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outras palavras queria dizer que o tráfico passaria a ser questão estritamente nacional e 

evitava romper com as inversões de poderes.16 

 Nesse contexto, alguns meses após a abdicação de D. Pedro I a proposta de lei do 

Marquês de Barbacena fora debatida e aceita se tornando a norma de 07 de novembro 

de 1831. Tal lei além de coibir o tráfico de escravos, libertava os escravos trazidos 

ilegalmente para o país, o que dava um caráter extremamente liberal para o período.17 

 Essa lei ficou conhecida por certa historiografia18 como a “Lei para inglês ver”, 

devido ao fato de não extinguido o tráfico de escravos, no entanto, essa visão tem sido 

questionada. Autores como Leslie Bethell, Jaime Rodrigues, Beatriz Mamigonian e 

outros19 trouxeram uma nova visão de sobre a mesma, demonstrando que a lei não só 

funcionou como também demonstrou a preocupação do parlamento brasileiro com a 

questão da soberania nacional. 

 

 

Da proibição ao contrabando 

 

A Lei de 07 de novembro de 1831, decisivamente, representou a vitória de duas 

questões centrais que estavam no jogo político brasileiro desde meados da década de 

1820 e início da década de 1830. A primeira é a capacidade que ela teve de manifestar o 

exercício da soberania dos órgãos representativos, acabando com qualquer possibilidade 

de se entender que no Império brasileiro a monarquia constitucional era frágil, como 

pôde parecer em outros momentos, como na assinatura de um tratado internacional que 

legislaria sobre a nação sem passar pelo Legislativo.20 

 A outra é que essa deu o tom extraparlamentar do antiescravismo brasileiro21, ou 

seja, fez com que a população brasileira, desde as camadas mais pobres até os 

                                                           
16Ibdem.,p.79. 
17Ibdem., p 84. 
18Cf. COSTA, Emília Viottida.Da Senzala à Colônia. 5ª edição. São Paulo: Editora UNESP, 2012; 
PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011.  
19 Cf. MAMIGONIAN, Beatriz e GRINBERG, Keila (org.) "Dossiê – 'Para inglês ver?' Revisitando a Lei 
de1831." Estudos Afro-Asiáticos, Ano 29, n.os 1/2/3, Jan/Dez 2007,pp.87-340; RODRIGUES, Jaime. O 
infame comércio: Propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). 
Campinas-SP: Editora da UNICAMP/CECULT, 2000; BETHELL, Op. Cit. 
20  PARRON, Op. Cit., p.89. 
21  Na primeira metade do século XIX, no Brasil, as posições antiescravistas se confundiam com as 
convicções contrárias ao comércio atlântico de africanos, ou seja, até 1850 ser abolicionista significava 
ser contra o tráfico e não, necessariamente, contra a instituição da escravidão. Cf. MATTOS, Hebe. 
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negociantes de grosso trato acreditassem e aceitassem a abolição do comércio de 

africanos. Tal fato justifica que no período entre 1826 e 1835 as posições em defesa do 

fim do tráfico de escravos e, até mesmo, da própria escravidão, estava em voga nos 

diversos espaços de discussão política do império brasileiro, fossem nos jornais, nas 

Assembleias ou nas Câmaras. À luz das ideias externas e com a conjuntura nacional 

abalada pelas revoltas escravas, parecia que a “lei para inglês ver” realmente seria 

eficaz.  

 Para além das opiniões antitráfico, foi possível observar uma queda brusca na 

entrada de africanos nos primeiros três anos após a imposição da lei de 1831. Se nos 

últimos anos da década de 1820, a média de cativos desembarcados no Brasil era de 37 

mil ao ano22, entre 1831 e 1834 essa média foi reduzida para 11.500 ao ano.23Dessa 

maneira, não podemos duvidar que a lei foi de grande relevância para o momento. 

 Entretanto, não podemos esquecer que se, por um lado, a instabilidade vivida no 

país durante a década de 1830 foi incorporada pela opinião pública como argumentos 

antitráfico, por outro, ela fortaleceu os anseios de um grupo que cada vez mais via seus 

rendimentos diminuir e, diferentemente da Corte, a variedade de investimentos era 

muito menor. Um exemplo que pode ser dado nesse sentido é a decadência da produção 

algodoeira maranhense, totalmente dependente do comércio de africanos e sem 

inovações técnicas, frente à concorrência do sul dos Estados Unidos, onde a política de 

reprodução vegetativa dos escravos e as inovações manufatureiras e agrárias garantiam 

uma produção em maior escala e com menor preço, principalmente após a introdução 

das ferrovias.24 

 A situação não era diferente para os produtores açucareiros da Bahia, que 

crescera largamente nos últimos anos da década de 1810, da lavoura pernambucana, que 

em razão das questões políticas (1817 e 1824) não conseguiu acompanhar os passos 

baianos, e, ainda, da região de Campos do Rio de Janeiro. Após a reestruturação da 

                                                                                                                                                                          

“Racialização e cidadania no Império do Brasil”. In: CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lucia 
Bastos Pereira das (orgs.). Repensando o Brasil do oitocentos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2009; PARRON, Op. Cit. Capítulos 1 e 2. 
22 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: Uma História do tráfico de escravos entre a África e o Rio 
de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, p. 43-51, 1997. 
23 ESTEFANES, Bruno Fabris; PARRON, Tâmis; YOUSSEF, Alain El.  “Vale Expandido : contrabando 
negreiro, consenso e regime representativo no Império do Brasil”. In: MUAZE, Mariana; SALLES, 
Ricardo. O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da segunda escravidão. Rio de Janeiro: 
7Letras, p. 130 -159, 2015. 
24  MARQUESE, Rafael. Feitores do corpo, missionários da mente. Senhores, letrados e o controle de 
escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, p.337, 2004. 
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lavoura açucareira das Antilhas e do açúcar cubano, que contava com o desembarque 

maciço de africanos, a produção brasileira não conseguiu acompanhar a dinâmica 

estabelecida.25 

 No início da década de 1830, o café ainda não era o principal produto brasileiro, 

no entanto, já mostrava sinais de seu futuro promissor. Na contramão da produção 

açucareira e algodoeira os polos cafeeiros concorrentes, como o Suriname e a Jamaica, 

estavam em decadência. Aliados a ausência dos produtores tradicionais e a abertura 

irrestrita dos mercados após o fim das guerras napoleônicas, a produção brasileira 

tomou conta do mercado de café francês, inglês e, principalmente, estadunidense, onde 

o consumo aumentou, de 1821 a 1842, em 980%.26 

 Em 1835 já não havia mais dúvidas, o café havia se tornado o principal produto de 

exportação, sobretudo na região da Bacia do Paraíba27, e o porto do Rio de Janeiro se 

alocou como o centro das operações cafeeiras. Desse momento em diante, o 

desembarque de cativos no Império do Brasil voltou a crescer, com o ingresso de 

aproximadamente 37 mil africanos em 1835 e no ano seguinte cerca de 50 mil. Assim, o 

tráfico de escravos, novamente, se articulou em escala sistêmica, só que dessa vez sob a 

forma de contrabando.28 

 

  

A proeminência de Manoel Pinto da Fonseca no contrabando de escravos 

 

 Um ponto importante para buscar compreender o tráfico após a sua proibição em 

1831 é identificar quem eram os agentes desse comércio. Manolo Florentino, ao 

perceber que muitos traficantes venderam seus navios logo após a abolição do comércio 

infame, entendeu que a maioria dos traficantes de grosso trato abandonaram seus 

negócios referentes ao comércio com a África e voltaram seus investimentos para outras 

                                                           
25  PARRON, Op. Cit., p.92. Cf. GALLOWAY, Jock. The sugar cane industry: an historical geography 
from its origins to 1914. Cambridge: Cambridge University Press,p.159-169, 1989. 
26MARQUESE, Rafael e TOMICH, Dale.“O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado 
mundial do café no século XIX”. In: GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial, 
Volume II: 1831-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,p. 341-374, 2009. 
27Entendo como Bacia do Paraíba como Orlando Valverde, no sentido de que o Vale do Paraíba era uma 
região para além de seus limites geográficos, ou seja, também era uma região que se expandia econômica 
e socialmente. Cf. VALVERDE, Orlando. A fazenda escravocrata de café. Revista Brasileira de 
Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 29, n. 1, p. 37-81, jan.-mar. 1967. 
28 ESTEFANES, PARRON, YOUSSEF.  Op. Cit. 
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áreas, como no mercado imobiliário.29 Dessa maneira, é possível sustentar a hipótese de 

que os traficantes que faziam o contrabando formavam uma nova camada de 

empresários que ascenderam com a saída das antigas firmas que monopolizavam o 

comércio em sua época legal. 

 Nesse sentido, é válido ressaltar que a atuação dos negociantes de escravos após 

1831 não se constituiu como uma continuidade do período do tráfico legal. No entanto, 

uma estratégia na composição das firmas se manteve, elas eram, em sua maioria, 

empresas familiares. A manutenção desta estratégia se dava por questão de segurança, 

em razão da crescente repressão internacional ao tráfico no Atlântico, enquanto no 

período do comércio legal de cativos esse método era utilizado como forma de reforçar 

o monopólio familiar.30 

 Uma das diferenças entre o tráfico legal e o contrabando se dá pela forma do 

financiamento das viagens. Após 1831, uma das formas mais comuns de se atuar era 

através das joint stocks, que eram um conjunto de pequenas empresas que investiam 

recursos para a expedição negreira. O funcionamento desse esquema de financiamento 

se dava através da aquisição de fazendas a crédito em prazos dilatados com os 

negociantes estrangeiros, no geral ingleses e estadunidenses. Posteriormente reuniam os 

pequenos investidores para comparem também a crédito as mercadorias, no entanto, 

com prazos mais curtos e com altos juros, além desses fazerem o pagamento do frete 

das mercadorias para a África e dos escravos para o Brasil – independente do sucesso 

ou não da expedição. Dessa maneira, as grandes firmas efetuavam as viagens negreiras 

a partir do lucro obtido em cima dos pequenos comerciantes.31 

 Um dos traficantes de maior importância no período do contrabando foi Manoel 

Pinto da Fonseca. Natural de Portugal, filho de Francisco Pinto de Lemos e Violeta 

Ribeiro da Fonseca e irmão de Joaquim Pinto da Fonseca e Antônio Pinto da Fonseca, 

seus aliados no comércio infame. Há registros de sua presença no Império do Brasil 

                                                           
29 FLORENTINO, Op. Cit., pp.194-204. 
30FERREIRA, Roquinaldo. Dos sertões ao Atlântico: Tráfico ilegal de escravos e comércio lícito em 
Angola, 1830-1860. Dissertação. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, p.156-158, 1996. 
31Idem. Para melhor compreender as joint stocks Cf. KARASH, Mary. The Brazilian Slavers and the 
Illegal Slave Trade, 1836-1851. Madison, University of Wisconsin, 1967, pp.28-30.; ELTIS, 
David.Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade.New York, Oxford University 
Press, p. 155, 1987. 
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desde o início da década de 183032, no entanto, obteve notoriedade no período em que 

atuou no infame comércio, entre 1837 e 1851.33 

 A partir de meados desta década as publicações em jornais que fazem referência 

ao nome de Manoel Pinto da Fonseca se tornam mais frequentes e, assim, pode-se supor 

o seu enriquecimento e sua maior importância na praça comercial do Rio de Janeiro. 

Corroborando com esta ideia, na seção “Annuncios” do Jornal do Commercio, no dia 

13 de janeiro de 1835, foi publicado que a partir do dia 31 de dezembro do ano anterior 

a sociedade entre Manoel Pinto da Fonseca e Luiz Gomes dos Santos, sob a firma Luiz 

Gomes dos Santos E Comp., estava encerrada, ficando a cargo da firma de Manoel 

Pinto da Fonseca as dividas ativas e passivas de tal sociedade.34 As análises ainda são 

iniciais, no entanto, suponho que esta cisão entre as firmas tenha sido o ponto de partida 

para o enriquecimento de Fonseca, o que permitiria a aproximação de sua companhia ao 

comércio ilícito de cativos. 

 No período entre 1837 e 1851, Manoel Pinto da Fonseca foi o traficante de 

escravos que mais expedições realizou entre a África e o Brasil, acompanhado de perto 

pelas que ocorreram em nome de José Bernardino de Sá, outro homem de destaque 

nesse comércio infame.35 Fonseca, entre os anos de 1838 e 1844, foi responsável por 

22% das consignações ou propriedades de navios negreiros, sendo o sexto do Rio de 

Janeiro. Já entre 1844 e 1851 se destacou como o primeiro na quantidade de viagens, 

sendo o agente de 36% de todas as viagens negreiras em direção ao Atlântico ocidental. 

Em números totais, foram, ao menos, quarenta e três viagens realizadas às ordens do 

traficante.36 

 

Imagem 1 - Número de viagens realizadas em nome de Manoel Pinto da Fonseca 
entre 1836 e 1855 

                                                           
32JORNAL Jornal do Commercio. Editorial.16 maio de 1832, Notícias Particulares, p. 3. 
33 CAPELA, José. Dicionário de negreiros em Moçambique (1750-1897). Porto: Centro de Estudos 
Africanos da Universidade do Porto, p.13 e 224, 2007. 
34JORNAL Jornal do Commercio. Editorial, 13 de janeiro de 1835, Annuncios,p.4. 
35 CAPELA, José. Op. Cit.,p.13. 
36  MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 -
1867.Connecticut: Yale University Press, p. 149, 2016. 
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Fonte: Dados retirados do site: www.slavevoyagers.org.  
Acessado em 10/04/2017. 
 

 Um dos indicativos para perceber a grandeza da firma gerida pelo traficante 

Manoel Pinto da Fonseca é a rede de sociabilidade formada com outros negociantes 

brasileiros e estrangeiros, tanto do comércio legal quanto do contrabando, através das 

joint stocks. Há um caso em que é publicada uma petição no Jornal do Commercio, na 

seção de correspondências, no dia 14 de janeiro de 1840, uma petição garantindo a 

conduta lícita do traficante de escravos.37 O interessante dessa publicação é a grande 

quantidade de assinaturas que o abaixo-assinado obteve, sendo a maioria das assinaturas 

em nome de outras firmas, brasileiras e estrangeiras, que provavelmente tinham relações 

com a empresa de Fonseca.  

 Dentre as empresas que assinaram tal requerimento deve-se dar destaque às firmas 

norte-americanas Maxwell, Wright &Co38 e James Birckhead, pois foram as principais 

responsáveis pelas consignações de navios fretados e vendidos para traficantes nos anos 

iniciais da década de 1840, em especial o Manoel Pinto da Fonseca. Segundo Leonardo 

Marques: 

By consigning and selling ships to Manoel Pinto da Fonseca and other 
slave traders, Maxwell, Wright & Co. facilitated the transportation of 
goods and slave-trading equipment in outbound trips under the US 

                                                           
37JORNAL Jornal do Commercio. Editorial. 15dejaneiro de 1840,Correspondenciasp.2.   
38 Para uma análise da firma Maxwell Wright &Co. Cf. RIBEIRO, Alan dos Santos. “The Leading 
Comission-Gouseof Rio de Janeiro”: A firma Maxwell, Wright & Co. no comércio do império do Brasil 
(c.1827 – c.1850). Niterói: UFF, 2014. (Dissertação de Mestrado em História da UFF) 

http://www.slavevoyagers.org/


XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Da proibição ao contrabando: a lei de 1831 e a atuação de Manoel Pinto da Fonseca 

(1831 – 1851) 

 

 

11 

flag, contributing to the success of illegal slave-trading voyages in a 
context of increasing British pressure. 39 
 

 Portanto, a relação do negociante de escravos com essas firmas dava a 

possibilidade aos contrabandistas de utilizar a bandeira dos Estados Unidos da América 

em suas embarcações, o que devido ao aumento da repressão era uma estratégia para 

diminuir as investidas inglesas. Contudo, é válido ressaltar que os investimentos dessas 

firmas estadunidenses no comércio ilegal também detinha um lado lícito importante, 

pois, essas empresas se tornariam as principais exportadoras de café brasileiro para os 

Estados Unidos em meados dos anos de 1840.40 Sendo assim, talvez seja possível 

pensar que os investimentos no tráfico tinham como objetivo o comércio legal. 

  Por outro lado, não podemos esquecer que a diversificação nos investimentos é 

uma tendência das empresas do século XIX e, principalmente, para os negociantes de 

africanos após 1831. Dessa maneira, creio que seja conveniente recordar da definição de 

negociante de Théo Lobarinhas Piñeiro: 

era o proprietário de capitais que atuava na esfera da circulação, do 
financiamento, investisse no tráfico de escravos e mesmo no 
abastecimento, controlando os setores chaves da economia urbana, e 
que, por sua posição no fornecimento da mão-de-obra, influía 
diretamente na economia escravista colonial. 41 
 

Assim, o comércio lícito, não necessariamente, teria como função encobrir o ilícito e 

sim ampliar a os ganhos dos negociantes e suas firmas. 

 Entretanto, segundo Roquinaldo Ferreira, o investimento em atividades lícitas era 

um relevante método utilizado pelos traficantes e pelos financiadores do comércio de 

africanos no período da ilegalidade, já que para além de ser necessário na aquisição de 

escravos no continente africano e sua alimentação, também servia para encobrir as 

atividades ilícitas.42 Manoel Pinto da Fonseca, dessa maneira, também de utilizava desse 

método, investindo em diversas fazendas com a intenção de garantir mantimentos, como 

cereais e aguardente, por exemplo, para a execução de suas atividades, o que por sua 

                                                           
39 MARQUES, Op. Cit., p. 154-155. Em livre tradução: “Ao consignar e vender navios para Manoel Pinto 
da Fonseca e outros traficantes de escravos, Maxwell, Wright &Co. facilitavam o transporte de fazendas 
(mantimentos) e equipamentos nas viagens de volta [ao Brasil] sob a bandeira dos Estados Unidos, 
contribuindo para o sucesso das viagens do tráfico ilegal de escravos no contexto do crescimento da 
pressão britânica.”. 
40 MARQUES, Leonardo. Os Estados Unidos no Trafico de Escravos para o Brasil. VII ENCONTRO 
DE ESCRAVISMO DO BRASIL MERIDIONAL, 2013, Florianópolis. 
41  PIÑEIRO, Théo Lobarinhas. “Os simples comissários” negociantes & política no Império do Brasil. 
Niterói: Editora da UFF, p. 28-29, 2014. 
42 FERREIRA, Op. Cit., passim. 
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vez, incluía diretamente os grandes proprietários de terras neste comércio atlântico e, ao 

mesmo tempo, garantia proteção e crédito para os negociantes de escravos. 

 No continente africano, Cabinda, Ambriz e a foz do Rio Zaire eram os principais 

portos de atuação dos traficantes de escravos na década de 1830 e 1840. Cabinda era 

onde, na África, Manoel Pinto da Fonseca detinha suas relações comerciais e era tão 

respeitado quando no Rio de Janeiro. Lá era onde detinha um barracão de escravos, que 

era uma propriedade indispensável para o eficaz funcionamento do comércio ilícito, 

pois dava agilidade ao embarque dos cativos. Esse espaço funcionava como um 

armazém de escravos, enquanto esperavam os navios negreiros, e, junto a eles, ficavam 

as mercadorias estocadas para serem trazidas para o Brasil, como forma de minimizar os 

vestígios do comércio de africanos.43 

 Em 1842, o barracão de Manoel Pinto da Fonseca em Cabinda foi um dois oito a 

serem destruídos por tropas da marinha inglesa. Ao saber da destruição, o comerciante 

promoveu uma ação judicial contra os oficiais responsáveis pelas tropas e, sobretudo, 

contra lorde Aberdeen, a quem atribuía o desmantelamento de sua propriedade. 

Segundo os advogados de Fonseca, essa foi uma represália a uma tentativa frustrada de 

apreender sua embarcação John Bobb na costa da africana, que “navegava com a 

bandeira dos Estados-Unidos, e a seu bordo nada havia, segundo nos informão, que 

excitasse suspeitas”. Destarte, como não haviam conseguido apreender a embarcação 

seguiram para a destruição da propriedade de Pinto da Fonseca: 

Serião 4 horas da manhãa quando a feitoria foi sitiada por tropa, 
marinheiros e officiaes pertencentes à fragata ingleza Madagascar e 
do brigue Water Witche, os quaes, de baionetas armadas, não deixarão 
mais entrar nem sahir as pessoas empregadas na mesma feitoria, e 
tendo-a cercado completamente, começarão a assalta-la, a roubarem e 
a senhorearem-se de tudo que lhes fazia conta; Isto é, de cerca de 100 
escravos, diversos fardos, pipas de vinho e de aguardente, o que tudo 
levárão e conduzirão para bordo dos navios de guerra, deixando e 
abandonando o resto aos nativos para que o saqueassem; e 
conservando-se passivos espectadores até que a violência e o 
derramamento de sangue dos negros uns com os outros, para se 
senhorearem do espolio, tivessem acalmado. Então completando a 
obra do desenfreamento e da destruição, incendiarão e reduzirão a 
cizas tudo quanto ainda restava.44 
 

                                                           
43Ibidem, pp.31-32. 
44JORNAL Jornal do Commercio. Editorial. 09 de agosto de 1843, Publicações a pedido, p.3. Em ambos 
os fragmentos escolhi por manter a grafia original, colocando em itálico as palavras que deveriam ser 
atualizadas. 
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 As estratégias utilizadas pelos contrabandistas de escravos com intenção de fugir 

da repressão se multiplicaram e tornam-se cada vez mais dinâmicas ao longo da década 

de 1840, devido à força que a repressão ao infame comércio alcançara. Juntando-se ao 

Foreign Office e outras sociedades antiescravistas, em 1839 a Society for the Extinction 

of the Slave Trade and for the Civilization of Africa e a British  and Foreign Antislavery 

Society foram fundadas por Thomas Follow Buxton e Joseph Sturge,  respectivamente, 

com objetivo de introduzir o cristianismo e o comércio lícito e a segunda para extinguir 

a escravidão na América45. 

 Nesse sentido, Estados Unidos da América, França, Portugal e Rússia se juntaram 

à Inglaterra no combate ao contrabando de escravos, enviando tropas para a costa 

ocidental africana. A efetividade dessas medidas foi imediata, segundo Tâmis Parron, 

entre 1831 e 1838 apenas um tumbeiro brasileiro foi interceptado pelas forças 

antitráfico, enquanto nos anos entre 1839 e 1842 foram 150 apreendidos. O aumento das 

capturas dos negreiros na costa africana reverberou no número de escravos trazidos para 

o Brasil, que de 55 mil escravos desembarcados em 1839 diminui para 25 mil em 

184246. 

 Nessa perspectiva, é válido ressaltar que a ampliação da luta antitráfico levou 

problemas a Manoel Pinto da Fonseca, já que um de seus principais consignatários e 

vendedores de embarcações, a Maxwell, Wright & Co., se distanciou do comércio ilícito 

e em 1844 já não detinha nenhuma relação o comércio ilegal, devido ao aumento das 

tensões com os oficiais estadunidenses no Rio de Janeiro.47 

 Contudo, apesar de ter sido uma adversidade, longe de ter afetado negativamente 

os negócios Manoel Pinto da Fonseca. Se agora não tinha firmas americanas ao seu 

lado, outra estratégia foi adotada e que, a princípio, parece ter ampliado a importância 

de Fonseca no comércio. Este novo meio consistia na utilização de pequenos 

negociantes individuais, no geral ex-capitães e marinheiros já conhecedores das 

transações atlânticas, que se aventuravam no intermédio entre as empresas 

estadunidenses e os traficantes. Nesse contexto, é válido ressaltar que, como a maioria 

destes pequenos comerciantes era dos EUA, a utilização da bandeira desta nação 

continuou recorrente. 

                                                           
45PARRON, Op. Cit., p.197. 
46Ibdem., p.198. 
47MARQUES, Op. Cit., 160-168 
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 Nesse mesmo período, as pressões diplomáticas da Inglaterra, que em vias de 

finalizar o acordo comercial anglo-brasileiro de 1826, colocou como ponto central para 

o estabelecimento de novos tratados o fim do tráfico intercontinental de escravos. Em 

síntese, a reação brasileira se deu em duas frentes, com objetivo claro de defender a 

soberania do império quanto às decisões internas: a Tarifa Alves Branco de 1844 e o 

fim, unilateral, da convenção anglo-brasileira do tráfico de escravos.48 

 Em contrapartida, imediatamente a diplomacia inglesa respondeu com a 

promulgação da Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa abordar navios 

brasileiros que fizessem o contrabando de escravos, além de conceder aos tribunais do 

Almirantado britânico julgar os responsáveis capturados junto às embarcações. Tal 

impasse levou ao isolamento diplomático do Brasil perante as nações antitráfico, no 

entanto, as pressões inglesas foram de suma importância para manutenção do projeto 

conservador, que em nome da soberania nacional, todos os brasileiros deveriam 

defender o contrabando.49 

 Nesse sentido, é possível perceber que os contrabandistas de escravos se situavam 

em posição de destaque do império. Assim, a influência de Manoel Pinto da Fonseca 

pode ser percebida não só no plano econômico, mas também em âmbito político – 

provavelmente em razão de sua importância dentro do contrabando. Não por acaso 

Barão de Cairu se referiu ao traficante em conversa com um representante inglês, no 

ano de 1847: 

[...] Quem mais requestado, quem mais festejado nessa cidade do que 
Manuel Pinto? Todo mundo sabe que ele é o grande traficante par 
excellence do Rio. Contudo, tanto ele quanto dezenas de outros 
traficantes menores vão à Corte – sentam-se à mesa dos cidadãos mais 
ricos e respeitáveis – ocupam cadeiras na Câmara como nossos 
representantes e até têm voz no Conselho de Estado [...]. O senhor 
conheceu o meu horror a este maldito tráfico – mas com homens 
desses, que é que eu posso fazer [...]? Por onde devo começar? Com 
meus colegas – é inútil. Com o Conselho, não adianta, não me dariam 
ouvidos. Na Câmara, me chamariam traidor. Na rua, me apedrejariam 
[...].50. 
 

Talvez por esse motivo que um dos agentes de Fonseca em Cabinda afirmou em 

conversa que Manoel Pinto da Fonseca poderia fazer o que ele desejasse com brasileiros 

e americanos. 

                                                           
48Ibdem.,pp.219-230. 
49  Idem. 
50 Citado em correspondência de Hudson e Palmerston, 12 de jan., 1847, apud RODRIGUES, Op. 
Cit.,p.134. 
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 Outro fato que é oportuno comentar, em relação ao destaque de Manoel Pinto da 

Fonseca na política brasileira, é que o traficante de cativos concorreu em 1848 para 

Senador do Império brasileiro pela Província do Rio Grande. No entanto, dos sete 

concorrentes, ficou em sexto.51 

 A atuação de Manoel Pinto da Fonseca no Brasil foi até 1851, um pouco após o 

fim definitivo do tráfico de escravos com a lei Eusébio de Queirós. Segundo o Relatório 

de Joaquim de Paula Guedes Alcoforado, Fonseca e seus irmãos Antônio e Joaquim 

foram acusados de executar o tráfico ilegal de escravos e, assim, foram degredados à 

Portugal.52 

 Por fim, é possível supor que sua posição como um dos principais contrabandistas 

de escravos o fez enriquecer e aumentar o capital de sua firma. Com o término dos 

negócios negreiros para o Brasil e o degredo, os cabedais que havia acumulado durante 

os anos do comércio ilegal deve ter sido investido em outras áreas que o multiplicassem. 

Assim, outro ponto em aberto para a futura pesquisa é buscar saber em quais setores foi 

aplicada a fortuna de Manoel Pinto da Fonseca. 
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