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Sabemos que a fase moderna dos bancos se deu na Grécia, com as casas 

financeiras chamadas de “trapézios”, que significa “mesa”, na qual aparecia o contador 

como trapezista, ou seja, aquele que fica sobre a mesa, ou que negocia os contratos 

financeiros sobre a mesa, no entanto, um DOS PRIMEIROS BANCOS CONHECIDOS 

NA HISTÓRIA DO MUNDO, não data da Grécia, e sim da Mesopotâmia. 

Mesopotâmia é o nome que se dá à região do atual Iraque, - a palavra significa 

“entre rios” ou “coberta por rios”, é uma região desértica, mas localizada entre o Rio 

Eufrates e Tigre - na qual as terras eram divididas entre cidades-Estados. 

A argila era a matéria-prima principal, não apenas para escrever os balanços, mas, 

especialmente, para qualquer produção, não restrita à economia doméstica, mas à 

economia de agrimensura, engenharia, construções, etc.  

A prática religiosa era muito comum naquela região, de tal maneira que as 

operações financeiras e comerciais aconteciam também nos templos. 

As argilas, amoldadas em pequenas plaquetas, de em média 7 centímetros, eram 

materiais para a produção dos balanços em diversas unidades comerciais ou patrimoniais 

daquela cidade-Estado.  

Recentemente, cerca de 3.400 anos antes de Cristo, se reconheceu um banco que 

acontecia num templo, motivando a tese que as práticas religiosas existiam junto com as 

atividades comerciais e patrimoniais. 

A ideia foi muito bem repassada por Hilário Franco Júnior e Paulo Pan Chacon, 

confirmada em outras teses do país.   

No caso, dentro do templo, haviam operações contábeis, estas se exigiam a serem 

registradas.  

Usavam então as plaquetas de argila, para que se bem pudesse registrar os 

fenômenos patrimoniais.  

O Contabilista na época era chamado de “escriba”, tratado como um profissional 

superior, como “aquele que escreve”. Só depois que o vocábulo se modernizou 

profissionalmente para Contador (palavra vinda de “cálculos” ou “pedrinhas”), no século 

XIII, e Contabilista no século XVIII, como “aquele que registra”, ou “aquele 

especializado em Contabilidade”.  

Mas o escriba, que era ensinado na casa de Égibi, uma escola de Contabilidade, 

fazia as operações nesse banco, um Templo religioso. 

O banco era uma instituição antiga na Mesopotâmia, e aconteciam nos templos. 

Aliás o primeiro, senão um dos primeiros bancos conhecidos é o do Templo 

Vermelho da cidade de Uruk.  

Ele surge entre os anos 3.400 e 3.200 antes de Cristo.  



Geralmente, as operações nesta casa financeira e religiosa eram muito simples; 

ela recebia uma entrada de doações, ofertas, oferendas, e dízimos, e as emprestava a juros 

para os agricultores, comerciantes, produtores, industriais e famílias diversas.  

Especialmente, se faziam empréstimos aos escravos que queriam comprar a sua 

liberdade.  

Depois de mil anos, os bancos se democratizaram e vulgarizaram em 

Mesopotâmia, mas o primeiro deles foi o do Templo Vermelho.  

A prática mais democratizada, fazia com que os juros fossem de 20% sobre os 

metais e 33% sobre os cereais. Os depósitos não tinham cobrança de juros, muito menos 

taxas, eram gratuitos e guardados com segurança. Os créditos em garantia, ou as 

hipotecas, eram sobre bens moveis, imóveis, e sobre pessoas. 

As multas de infrações eram de 163 gramas de prata, para aqueles que não 

pagassem ou transgredissem as regras do empréstimo. 

Com o código de Hamurabi, houve proibições de algumas regras que eram 

praticadas, como o uso de bois como garantia, porque eram bases impreteríveis da 

produção doméstica e geral da população; devido à esta importância para a produção 

econômica e força motriz, foram proibidos de serem tratados como garantias 

patrimoniais.  

Não sabemos se estas regras já haviam no templo Vermelho, todavia, é de se notar 

que sim, ou ao menos foram modernizadas nestas cifras.   

Assim, há que ser um objeto de melhor investigação, o templo vermelho de 

Uruk, sendo um, senão o primeiro banco existente na história do mundo.  


