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1. Introdução
Um conhecimento integral sobre a banca portuguesa implica o estudo da
sua historiografia: a sua génese e respetiva evolução.
Na qualidade de primeira instituição bancária em Portugal1, o estudo do
Banco de Lisboa torna-se, neste sentido, crucial.
Apesar de já terem sido concebidos alguns estudos de índole historiográfica
sobre a instituição – muitos deles de grande mérito e considerável dimensão2 –
continua lacunar o tratamento do referido estabelecimento no âmbito jurídico.
1

Embora o Banco do Brasil, em1808, através do Alvará de 12 de Outubro, tenha sido o primeiro
banco português, uma vez que a sua atividade ficou circunscrita ao Brasil – e tendo em conta que
a economia brasileira tinha já ao momento as suas especificidades e os fins da sua criação respeitarem apenas àquele território – tomaremos aqui a palavra Portugal no sentido de Metrópole.
Para um estudo mais detalhado sobre o assunto, vide Cardoso, José Luís, O pensamento económico
em Portugal nos finais do século XVIII 1780 – 1808, Editorial Estampa, Lisboa, 1989, pp. 197 e ss.
2 A título de exemplo, atente-se nas obras Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 –
1846, vol. I, Banco de Portugal, Lisboa, 1971; Reis, Jaime, O Banco de Portugal. Das origens a 1914,
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Este estudo surge, assim, como um contributo para um estudo histórico-jurídico do Banco de Lisboa alicerçando-se em dois propósitos: i) expor compreensões já propugnadas mediante um método expositivo-analítico e ii) lançar
resposta a um conjunto de lacunas por nós previamente identificadas.
Com efeito, e como mote da presente investigação suscitamos, desde já, as
seguintes questões.
O que justificou uma materialização tão tardia da instituição a quo?
Tendo sido o Banco criado pelas Cortes e estando sob a sua proteção, qual a
necessidade de estipular uma regra de independência diante o poder Executivo?
Poderia o Banco ter sido criado pela mão do monarca ou estar sobre a sua
intendência?
Foi este um modelo importado de ordenamentos jurídicos próximos do
português?
Sabendo previamente, com base na Lei, que o Banco foi concebido
enquanto corporação, num ordenamento jurídico em que o figurino comercial
precedente era, por excelência, a Companhia mercantil e sendo escassa a legislação e escritos nacionais de índole comercial, em que consistiu e qual o regime
aplicável àquela figura?
Por outro lado, à luz dos respetivos diplomas, verificando-se que o capital
do Banco era totalmente privado, ante o silêncio normativo, qual a sua proveniência? Apenas nacional ou também estrangeira?
De igual modo, perante a omissão das normas estatutárias e na falta de um
Código que estipulasse o regime supletivo, qual o sistema eletivo presente na
assembleia geral?
Defronte de um estabelecimento tão necessário à Nação e igualmente
amparado pelo poder público, quais os principais fatores que ditaram tão curta
vigência?
Por fim, que inferências teve o Banco de Lisboa no processo de construção
do sistema bancário português?
Tendo em conta que, em nosso entender, as referidas matérias constituem substância fundamental para uma prévia compreensão do funcionamento
Banco de Lisboa – aquele que ditaria o início do sector bancário em Portugal –
debruçar-nos-emos sobre o assunto tentando encontrar possíveis respostas para
as questões colocadas.

vol. I, Banco de Portugal, Lisboa, 1996; Borges, José Ferreira, Do Banco de Lisboa, Tipographya
de António Rodrigues Gallardo, Lisboa, 1827; Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa,
Instituto Superior de Comércio de Lisboa, 1919 e Breve ensaio para servir à História do Banco de Lisboa, Impressão Régia, Lisboa, 1828.
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2. Dos primórdios da atividade bancária em Portugal ao Banco de
Lisboa
Pese embora a criação do primeiro banco3 em Portugal – de forma institucionalizada – só tenha ocorrido no início do século XIX4, a historiografia do sistema financeiro português mostra-nos a existência precedente de um conjunto
considerável de experiências bancárias.
Primeiramente, salientamos que durante a Idade Média não foram desconhecidas em Portugal as atividades de receção de depósitos e concessão de
empréstimos, quer ao nível particular5, quer ao nível estadual. Sobretudo já
finais da Baixa Idade Média, durante o século XV, é visível o envolvimento da
Coroa no mercado creditício, ora assumindo um papel preponderante na concessão de crédito, ora, frequentemente, recorrendo ao crédito de particulares
– sobretudo judeus e estrangeiros6 – para financiar as suas despesas maioritaria-

3

Na esteira de Pereira e Sousa, a palavra “banco” era verdadeiramente polissémica. Assim, no que
concerne ao sentido comercial, designava o conjunto de balcões de negociantes ou banqueiros
que exercitavam o Comércio do Direito cambial na Praça Pública. Cada comerciante teria um
banco de madeira sobre o qual contava o dinheiro ou escrevia letras de câmbio. Por outro lado,
numa aproximação ao sentido hodierno, banco poderia ser entendido como uma associação de
pessoas que entrava com determinada soma de capital para, dessa forma, poderem fazer operações de comércio e repartirem os lucros entre si. Vide Sousa, Joaquim José Caetano Pereira e,
Esboço de hum Diccionario Juridico, Theoretico, e Practico, Remissivo ás Leis Compiladas e Extravagantes,
tomo I, Typographia Rollandiana, Lisboa, 1825.
4 Por iniciativa de Rodrigo de Sousa Coutinho, o Governo português, em 1808, promoveu a
constituição de um banco público no Brasil designado “Banco do Brazil”. Tendo em conta a
dimensão e objeto deste estudo – e sem prejuízo de mais informação apresentada ao longo do
refeirdo – daremos apenas breve nota quanto à sua existência. Autorizada a sua criação pelo Alvará
supra referido, o Banco do Brasil iniciou atividade em dezembro de 1809 com um capital realizado de 100.000$000, não obstante de ter sido estipulado, no artigo IV dos respetivos estatutos,
um capital de 1.200.000$000 (repartido em 1200 ações de 1.000$000). Teve como principal função a concessão de empréstimos ao Governo – primeiramente ao Governo português sediado no
Brasil, posteriormente ao Governo brasileiro. O Banco do Brasil teve um período de vigência
bastante efémero liquidando-se a 23 de outubro de1829. Para uma análise mais pormenorizada
sobre o assunto, entre outra bibliografia relevante, vide Cardoso, José Luís, “Novos elementos
para a história do Banco do Brasil (1808-1829)”, in Revista Brasileira de História, v. 30, n.º 59.º, São
Paulo, 2010, pp. 167-192 e Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João
VI no Brasil, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 60 e ss.
5 Sobre o empréstimo entre privados na Idade Média vide, Barata, Filipe Themudo, Negócios e
crédito: a complexidade e flexibilidade das práticas creditícias (século XV), in Análise Social, vol. XXXI,
n.ºs 136-137,1996, p. 696.
6 Neste sentido, Barata, Filipe Themudo, Negócios e crédito: a complexidade e flexibilidade das práticas
creditícias (século XV), op. cit., p. 691.
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mente relacionadas com encargos militares7. Refira-se, ainda, que a influência
do pensamento doutrinal da Igreja na sociedade medieva portuguesa, acabando
por condicionar um desenvolvimento mais célere do comércio bancário, não o
erradicou. Na verdade, as necessidades financeiras do quotidiano fizeram com
que, por vezes, apenas se verificasse uma receção parcial da doutrina na legislação régia e, noutros casos, fossem concedidas exceções legais sobre normas
precedentes8. Não obstante, a própria Igreja fora também, por vezes, um dos
principais meios creditícios especialmente ao conceder empréstimos aos mais
pobres que não conseguiam pagar as suas dívidas9.
Posteriormente, nos finais do século XVI10, o investimento considerável
que os Descobrimentos acarretaram não só foi suportado pela Coroa mas também, e sobretudo, pela nobreza recorrendo-se, para tal, a atos bancários e a
contratos de afretamento de navios11.
No século subsequente, a existência de uma situação financeira delicada
– em grande parte provocada pelas despesas bélicas com as guerras da Res-

7

Consulte-se, a este respeito, Almeida, Fortunato, História das Instituições em Portugal, 2.ª ed.,
Livraria Magalhaes & Moniz – Editora, Porto, 1903, p. 102; Gonçalves, Iria, Pedidos e empréstimos públicos em Portugal durante a Idade Média, in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.ºs 52, 53,
54 e 56-57 (abril, maio, junho e agosto-setembro de 1963), Lisboa, 1964, p. 33; e Albuquerque,
Ruy e Martim de, História do Direito Português 1140-1415, vol. I, 10.ª ed., Lisboa, 1999, p. 671.
8 Para um desenvolvimento e evolução das práticas creditícias no período medievo, vide, Barata,
Filipe Themudo, Negócios e crédito: a complexidade e flexibilidade das práticas creditícias (século XV), op.
cit., pp. 685 e ss; Gonçalves, Iria, Pedidos e empréstimos públicos em Portugal durante a Idade Média,
op. cit., pp. 21-41 e Costa, Mário Júlio Almeida, Raízes Do Censo Consignativo – Para A História Do Crédito Medieval Português, Atlântida, Coimbra, 1961, pp. 10-23, a partir dos quais se pode
aceder a uma vastíssima bibliografia sobre a temática.
9 Como bem refere Filipe Themudo Barata, este papel creditício da Igreja, articulando-se com
a cobrança de juros, situar-se-ia entre uma associação de solidariedade e um banco, sendo esta
a génese dos Montepios e das Misericórdias no âmbito dos empréstimos. Cfr. Barata, Filipe
Themudo, Negócios e crédito: a complexidade e flexibilidade das práticas creditícias (século XV), op. cit.,
pp. 694 e 695. Também a este respeito, Leite, João Pinto Da Costa, Organização Bancária Portuguesa, Coimbra Editora, Coimbra, 1926, pp. 20-21.
10
Não deixa de ser oportuno fazer aqui uma breve menção ao aparecimento da atividade bancária fora de Portugal neste período. Segundo os ensinamentos de Ferreira Borges, o motivo da
criação de bancos particulares na Europa nos séculos XV e XVI “taes como os Bancos de Veneza,
Genova, Amsterdam, Hamburgo e Nuremberg, foi o prover, em beneficio do commercio, uma moeda d’um
padrão determinado e invariavel. Antes deste periodo a moeda destas Praças era indecifravel em meio d’uma
innundação de cunhos irregulares, e cerceados por todos os Estados adjacentes; e o commercio de cambio via-se
obstruído pela falta d ‘alguma medida certa de valor”. Vide Borges, José Ferreira, Do Banco de Lisboa,
Typografia de Antonio Roeridues Galhardo, Lisboa, 1827, p. 7.
11 Azevedo, J. Lúcio de, “Organização Económica” in História de Portugal – Edição Monumental,
dirigida por Damião Peres, vol. III, Barcelos, 1946, pp. 636-637.
RDS X (2018), 1, 79-133

Book Revista de Direito das Sociedades 1 (2018).indb 82

19/04/18 10:55

Contributo para um estudo histórico-jurídico do Banco de Lisboa

83

tauração da Independência – reclamou novos meios de financiamento. Entre
outras12, salientamos a proposta de D. Diogo Preston para a constituição de
um banco propriamente dito. Este negociante irlandês apresentando a D. João
IV uma proposta de criação de um “Banco, Sociedade ou Companhia” destinado ao “desempenho das rendas desta minha coroa13”, conjeturou um fundo
de antecipação de receitas públicas através da sua capitalização cuja conceção,
através dos Alvarás 31 de dezembro de 1653 e de 25 de junho de 1655, acabou
por ser autorizada mas não concretizada14.
Ainda durante o século XVII, por força de um atraso na cunhagem de
moeda, a necessidade de emitir certificados de depósito de metais preciosos
com poder liberatório legal mostrava aproximações da atividade bancária. No
entanto, mais uma vez, não se tratou de uma iniciativa dessa índole nem de
emissão de papel-moeda, na sua verdadeira aceção, mas tão só de uma mera
representação provisória de moeda em vias de fabrico15.
Em pleno século XVIII, a Junta do Comércio, as Companhias pombalinas
e as Misericórdias eram chamadas a cumprir funções creditícias sempre que o
Erário Régio assim o solicitava. Todavia, continuávamos ainda no campo de
experimentações.
Com natureza verdadeiramente bancária surgiu, em julho de 1797, a proposta de D. Rodrigo de Sousa Coutinho visando a criação do Banco Nacional
Brigantino16.
12 José Luís Cardoso destaca dois projetos anteriores, um da autoria de Duarte Gomes Solis outro
de Pe. António Vieira. Cfr. Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de
Portugal – Projectos de Banco, 1801-1803”, História Económica, Banco de Portugal, Lisboa, 1997,
p.7. Por sua vez, Amzalak refere ainda a Carta Régia de 4 de maio de 1688 através da qual D.
Pedro II tentava combater o excessivo cerceio da moeda com base em medidas idênticas às apresentadas por D. Diogo Preston, em 1653. Vide Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa,
Instituto Superior de Comércio de Lisboa, 1919, pp. 14-15.
13 Neste sentido, e para aceder a uma reprodução do Alvará de 25 de dezembro de 1655, vide
Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa, op. cit., pp. 11-14.
14
Na esteira de Amzalak, a falta de subscritores não permitiu a materialização do projeto. Idem,
p. 15.
15
Vide Valério, Nuno (coordenador), História do Sistema Bancário Portugês, vol. I, Lisboa, Banco
de Portugal, 2006, p. 17; Cordeiro, António Menezes, Direito Bancário, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2014, pp. 100 e ss.
16 Em bom rigor, este não seria o primeiro projeto apresentado por D. Rodrigo para fazer face
à crise financeira em Portugal nos finais do século XVIII. Assim, possivelmente em outubro de
1796 (ausência expressa de data), Sousa Coutinho remetera ao Presidente do Real Erário uma
missiva acompanhada de um Projecto de Carta de lei sobre o crédito público que, no fundo, consistia
num embrião de um banco público de crédito e circulação composto por acionistas e independente do Estado com a função de gerir a dívida pública. Vide Cardoso, José Luís, O pensamento
económico em Portugal nos finais do século XVIII 1780-1808, Editorial Estampa, Lisboa, 1989, p.147.
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A responsabilidade governativa de Sousa Coutinho, então Ministro da
Marinha e dos Negócios Ultramarinos, levara-o a apresentar o referido projeto
como meio de resolução dos problemas financeiros da Coroa.
Inspirado no modelo do Banco de Inglaterra de 1694 e nos ensinamentos
doutrinários de Adam Smith17, o banco deveria ter um capital de 4 milhões
de cruzados: uma metade subscrita por negociantes, outra pela Fazenda Real
à qual caberia a função de suprema inspeção e vigilância sobre as suas operações18. A administração do banco seria uma competência exclusiva da direção
nomeada pelos acionistas particulares cujos nomes constavam já em lista anexa
apresentada por Sousa Coutinho. Nessa lista estava indicado o montante de
capital que cada acionista teria de subscrever19.
As funções deste banco passariam, em primeiro plano, pela concessão de
um empréstimo de 10 milhões de cruzados ao Estado – em papel ao juro de 5%
– a fim de se consolidar a dívida flutuante. Entre outras, não menos importantes, teria a possibilidade de emitir “cédulas monetárias”, isto é, emissão de notas
de banco – representando verdadeiros títulos de crédito sobre o banco que as
emitiria e as garantiria através de um fundo em metal precioso ou/e de outros
valores facilmente realizáveis – passíveis de conversão do valor correspondente
em prata ou ouro a pedido do portador20.
Uma vez mais, não logrou este projeto por motivos de vária ordem. Por
um lado, a administração da Fazenda Real parecia não perfilhar a relutância
que D. Rodrigo demonstrava diante da emissão de papel-moeda como medida
solucionadora dos problemas financeiros – pois só assim se pode entender a
abertura consecutiva de dois empréstimos na sequência das suas cartas dirigidas
ao Presidente do Real Erário: o primeiro, em outubro de 179621, no valor de
10 milhões de cruzados; o segundo, em julho de 179722, que aumentou para
12 milhões o empréstimo inicial instituindo que circulassem obrigatoriamente

17

Smith, Adam, Riqueza das Nações, Vol. I, 7.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, pp. 560
e ss. Sobre a história deste estabelecimento, vejam-se ainda as obras Carneiro, Manuel Borges,
Do Banco de Lisboa, Tipographya de António Rodrigues Gallardo, Lisboa, 1827 e, de autor anónimo, Breve Ensaio para servir á Historia do Banco de Lisboa, Impressão Regia, Lisboa, 1828.
18 Martins, J. P. Oliveira, O Artigo “Banco”, extraído do Diccionario Universal Português Ilustrado,
Tomo I, Vol. II, Lisboa, 1887, pp. 38-39.
19 Idem p. 31.
20 Cfr. Fiduciária in Dicionário de História de Portugal, Direção de Joel Serrão, Vol. II, Iniciativas
Editoriais.
21 Cfr. Decreto de 29 de outubro de 1796.
22 Cfr. Alvará de 13 de julho de 1797.
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“sem endosso ou cessão e que fossem aceites pelos serviços do Estado e entre particulares como
se fossem dinheiro de metal”23.

Por outras palavras, os títulos de dívida pública revestiam a autêntica forma
de papel-moeda, inconvertível e, por isso, com curso forçado.
Por outro lado, e atentando nas palavras de José Luís Cardoso24, os potenciais acionistas não terão tido especial interesse em aplicar ali o seu capital. Ao
invés, ter-lhes-á suscitado maior interesse uma eventual circulação fiduciária
– como de resto ocorreu – podendo, dessa forma, entesourar moeda metálica
proporcionando-lhes maior liquidez.
Contudo, as propostas de criação bancária não ficaram por aqui. Na verdade, Sousa Coutinho, durante o período de 1801 a 1803, aquando da sua
passagem pela presidência do Real Erário, recebeu e analisou alguns projetos
de bancos que a si foram remetidos. De fato, a sua importância política25, a
par dos seus ideais pro-bancários, previamente demonstrados, justificaram esta
afluência de propostas.
O primeiro desses projetos foi apresentado por Feliciano António Nogueira,
em 1801, com o nome de “Plano para formar um Banco Nacional”. No ano
seguinte Henrique Playart de Clamouse expôs um projeto para a formação
do Banco de Portugal estabelecido em Lisboa. Por último, no ano de 1803,
João Rodrigues Sequeira ofereceu a sua proposta para a criação do Banco de
Empréstimo sobre Penhores.
Não sendo objetivo do presente estudo efetuar uma descrição exaustiva
sobre cada proposta, apresentaremos apenas os aspectos que consideramos singulares e, assim, de maior relevância para compreensão deste estudo26.
O primeiro projeto, apresentando uma constituição comum, mormente
baseada em capitais privados – 6 milhões de cruzados –, previa a particularidade
23

Idem.
Cardoso, José Luís, O pensamento económico em Portugal nos finais do século XVIII 1780-1808,
op. cit., pp.149-150.
25
Na verdade, as novas funções de Sousa Coutinho conferiam-lhe um lugar privilegiado no gabinete do Príncipe de Regente. Não quer isto dizer que aquele não tivesse já uma relação peculiar
com D. João VI. Na verdade, através da troca de correspondência entre ambos, enquanto Ministro
da Marinha e dos Negócios Ultramarinos, podemos verificar a sua intenção de aceder à administração financeira do reino, ambição essa acolhida em 1801, através da sua nomeação para Presidente do Real Erário. Sobre este ponto, Cardoso, José Luís, O pensamento económico em Portugal
nos finais do século XVIII 1780-1808, op. cit., pp.144-145.
26 Para uma análise mais detalhada, poder-se-á consultar a transcrição dos respetivos projetos,
elaborada por José Luís Cardoso, em Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História
Bancária de Portugal – Projectos de Banco, 1801-1803”, op. cit., pp. 26 e ss. Constituiu esta transcrição uma das nossas fontes na investigação.
24
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de a percentagem de capital público – que rondaria os 2 milhões de cruzados
– ser efetuada através de um depósito de valor correspondente em diamantes
brutos. Estipulava-se, assim, a habitual forma de subscrição de capital, desta
feita, com o correspondente juro de 5%.
A preocupação com a convertibilidade da moeda fiduciária estava acautelada através da relação de paridade estabelecida entre os bilhetes do banco e a
moeda metálica. Dispunha-se, para tal, que
“todo o crédito do banco será estabelecido na honra que deve fazer aos seus bilhetes”27.

A par das principais atribuições do banco – descontar letras de câmbio e
adiantamentos de fundos – tinha especial relevo a concessão privilegiada de
crédito (a 6%) que o banco teria para com o sector agrícola, permitindo que os
lavradores não tivessem de se entregar
“nas mãos dos usurários e monopolistas, em gravíssimo prejuízo do bem publico”28.

Em último lugar, permitir-se-ia a exploração, em regime de exclusividade,
durante 8 anos, do comércio de panos brancos de Bengala.
Projeto mais extenso e complexo foi o de Henrique Palyart de Clamouse.
Descendente de duas importantes famílias de negociantes franceses a residirem em Lisboa – tendo possivelmente um relacionamento privilegiado com
Sousa Coutinho29 –, no ano de 1802, Palyart apresentou o seu projeto dividido
em duas partes: a primeira, sobre a epígrafe “Condições Públicas”30, estipulava
as condições do banco para com o público, ao passo que a segunda, intitulada
de “Condições entre os interessados do banco”31, estabelecia as regras entre os respetivos acionistas.
Desta forma, no que respeita à primeira parte, os artigos 1.º a 4.º estipulavam o desconto de letras de câmbio e bilhetes à ordem e papel moeda; depósitos, cobranças, pagamentos, transferências e aplicações de fundos, emissão e
27 Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de Portugal – Projectos de
Banco, 1801-1803”, op. cit., p. 27.
28 Idem.
29 Para mais informações de índole biográfica vide Labourdette, Jean-François, La nation Française à Lisbonne. Entre Colbertisme et Liberalisme, Fundação Calouste Gulbenkian, Paris, 1988, pp.
503-504 apud Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de Portugal –
Projectos de Banco, 1801-1803”, op. cit., p. 19.
30 Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de Portugal – Projectos de
Banco, 1801-1803”, op. cit., p 44.
31 Idem, p. 46.
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circulação de bilhetes de banco e adiantamentos de fundos dos efeitos que lhes
parecessem bons e válidos32.
Quanto à sua constituição, previa-se, na segunda parte, as condições de
subscrição de capital no valor de 4.800 contos, correspondendo a 10.000 ações
de 480$000. Por sua vez, esta subscrição seria totalmente realizada através de
fundos privados33 mas apenas 1/10 constituiria o capital de entrada provindo o
remanescente da conversão em bilhetes de banco, pagos ao portador, emitidos
para circularem como moeda34.
Os 48$00 em dinheiro entregues ao banco, correspondente à décima parte
de cada ação, teriam o pagamento de 5% de juro ao ano. Peculiar era a nomeação dos três diretores executivos os quais, nos termos do artigo 14.º, seriam
sorteados por períodos de tempo para presidir todos os dias no banco a fim de
fazerem transações ou outros atos comerciais com os particulares35. Quinzenalmente, ocorreria a renovação de um dos interessados a fim de todos presidirem,
obrigatoriamente, no dito banco36.
A par das restantes normas de funcionamento – de certa forma com carácter mais vulgar – salientamos, por último, o sigilo bancário assegurado através
do artigo 12.º37 e a não realização de operações cuja legalidade fosse suspeita
prevista no artigo 11.º38.
Em terceiro e último lugar, o projeto do Banco de Empréstimo sobre
Penhores apresentado por Henriques Sequeira, oficial da Secretaria de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, figurando-se como o mais conciso dos
três apresentava, assim, um objeto de negócio limitado.
Não obstante, a sua conceção não deixa de ser bem demonstrativa do peso
que as operações de pequeno endividamento39 e respetivo crédito a curto
prazo40 tinham na economia portuguesa nos primórdios do século XIX41.
32

Idem, pp. 44-45.
Como já referido, esta subscrição de entrada era assegurada por um conjunto de dez “interessados” cujos nomes constavam já em anexo ao projeto. Cfr. Cardoso, José Luís, “Novos Elementos
para a História Bancária de Portugal – Projectos de Banco, 1801-1803”, op. cit., p 50.
34 Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de Portugal – Projectos de
Banco, 1801-1803”, op. cit., p 46.
35 Idem, p. 48.
36 Idem.
37 Idem, p. 46.
38 Idem, p. 45.
39 De forma peculiar, dispunha o artigo 2.º do projeto que “Não se avançará mais que 50 mil réis sobre
um penhor que valha menos de 1 cruzado novo, tudo em dinheiro metal”. Cardoso, José Luís, “Novos
Elementos para a História Bancária de Portugal – Projectos de Banco, 1801-1803”, op. cit., p. 36.
40 Previa o artigo 4.º que “Os proprietários empenhados, terão 1 ano para remir ou desempenhar
a sua fazenda, ou poderão prolongar pagando o juro do ano vencido [...]”. Idem.
33

RDS X (2018), 1, 79-133

Book Revista de Direito das Sociedades 1 (2018).indb 87

19/04/18 10:55

88

João Andrade Nunes

A não concretização de qualquer dos referidos projetos – até ao momento,
ausentes de qualquer justificação expressa – tem desencadeado, ainda que den41
tro do domínio conjetural, a oferta de possíveis justificações.
No que respeita ao projeto de Feliciano António Nogueira, defende José
Luís Cardoso42 que talvez a contrapartida de exploração exclusiva do comércio
de panos de Bengala, pelo período de 8 anos, fosse considerada excessiva ou
até desproporcional face aos proveitos que o Estado obteria com a alienação
dos diamantes.
Quanto ao Banco de Portugal estabelecido em Lisboa, a situação mostrou
contornos diferentes.
Desde logo, o recetor da proposta recusou-o expressamente deixando nota
de que a mesma seria “inatendível”43.
Entendeu José Luís Cardoso que D. Rodrigo de Sousa Coutinho teria quatro motivos justificativos de tal conduta.
Primo, não acharia conveniente que a subscrição de capital de entrada ficasse
limitada apenas a dez interessados – talvez com a agravante de aqueles representarem um grupo social fechado com bastante poder económico que poderia, em
primeiro plano, visar os seus próprios interesses – tendo em conta que no seu projeto para a fundação do Banco Nacional Brigantino tivera proposto um total de 83
acionistas. Secondo, o Estado não entraria como acionista impedindo, assim,
qualquer vantagem direta sobre o negócio.
Tertio, não era feita referência expressa ao principal desiderato de Sousa
Coutinho: a extinção progressiva do papel-moeda e financiamento do Estado44.
Por último, o projeto de João Henriques Sequeira, ao visar apenas a concessão de pequeno crédito sobre penhores, ter-se-á afastado, possivelmente, das
ambições do Presidente do Real Erário por não tocar em qualquer dos pontos
nevrálgicos propostos e defendidos por aquele.
Face ao apresentado mostra-se, nesta sede, especialmente ajustada a seguinte
consideração do ilustre historiador Joaquim Pedro Oliveira Martins:
“Portugal apesar de ser sido herdeiro do comércio veneziano do Oriente no século XVI
e de, no século XVIII, ter explorado o vasto comércio do Brasil; apesar de ter sido um
momento a primeira das nações mercantis e coloniais; apesar de ter no século XIV iniciado
um rudimento de banco marítimo com a legislação de D. Fernando, e de possuir nas suas

41 Neste sentido, Cardoso, José Luís, “Novos Elementos para a História Bancária de Portugal –
Projectos de Banco, 1801-1803”, op. cit., p. 18.
42 Idem, p. 17.
43 Idem, pp. 20-21.
44 Ibidem.
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Misericórdias rudimento também de bancos agrícolas, apesar de tudo isso, o primeiro banco
nascido entre nós foi-o somente em 1822”45.

Deste modo, não descurando a existência de todos estes projetos antecedentes, qual a explicação para uma materialização tão tardia de tais desideratos?
No nosso entender, possíveis explicações poderão ser extraídas através de
uma análise do contexto político-financeiro na transição do século XVIII para
o século XIX. Eis a temática que analisaremos seguidamente.

2.1. O contexto político-financeiro na criação do Banco de Lisboa
Sendo certo que a vida económica das nações se encontra ladeada da sua
vida política, apresentaremos, neste ponto, alguns dos principais factores económico-financeiros e políticos que, em nosso entender – sem esgotar a enorme
paleta que a História nos fornece – se mostraram mais relevantes para o aparecimento do já referido Banco de Lisboa.
De certa forma, podemos já afirmar que o Banco de Lisboa foi criado num
contexto socioeconómico peculiar – se não mesmo paradoxal.
Se, por um lado, a instabilidade política e económica que marcou os finais
do século XVIII, e se arrastou pelo século XIX, pode ser apontada como uma
das causas para um aparecimento tão tardio do primeiro banco em Lisboa, por
outro lado, sabemos que a instituição em análise foi justamente criada para responder ao fator mais agravante da crise económico-financeira: o problema da
circulação fiduciária46. Vejamos de mais perto a génese e evolução das referidas
adversidades.
No ocaso do século XVIII, as diversas revoluções liberais marcaram o fim
do Ancien Régime destituindo, dessa forma, os regimes absolutistas. No entanto,
e recorrendo às palavras de Amado Mendes entre os

45

Martins, J. P. Oliveira, O Artigo “Banco”, op. cit., p. 89.
Visando minorar estado caótico das finanças públicas propuseram as Cortes Constituintes de
1821-22 a criação de um Banco. Esta ideia de criação de um banco de empréstimo, depósito e
desconto foi inicial e formalmente apresentada através do Parecer da Comissão da Fazenda. Vide
Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821. Assim, na redação final do artigo 24.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821
lia-se que “Em compensação das prerrogativas, que a Nação concede ao Banco, deverá este concorrer para a
amortização do papel moeda, emprestando à Nação, no primeiro anno das sua operações, dois mil contos de
reis em notas de Banco (...)”.

46
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“finais do século XVIII e inícios do XIX, a conjuntura político-militar, além de ter acelerado
o processo em curso, contribuiu para o agravamento da crise económica”47.

É certo que durante a transição para oitocentos, a participação de Portugal
em várias contendas militares despoletou sérios prejuízos de índole financeira e
social. O envolvimento de Portugal na campanha do Roussillion (1793-1794),
o conflito luso-espanhol, também designado por Guerra das Laranjas (1801), a
Guerra Peninsular em que os principais episódios remontam às invasões francesas (1807, 1809 e 1810), a Revolta de Gomes Freire de Andrade (1817) e a
consequente Revolução Liberal de 1820 são exemplos bem demonstrativos de
uma verdadeira atmosfera beligerante que implicou uma recessão económica
contrariando a expansão económica dos finais de setecentos48. Consequentemente, estas campanhas militares reclamaram novos meios de financiamento,
mormente efetuados através da criação de novos impostos e agravamento de
outros já existentes. Assim, para custear as despesas que avultavam com a preparação das campanhas militares, agravando o deficit das receitas públicas, D. Maria
I mandou, por Decreto de 29 de outubro de 1796, abrir um empréstimo até 10
milhões de cruzados (4.000 contos de réis) que deveria ser expresso em apólices
não inferiores a 100$000, endossáveis, podendo ser aplicadas como dinheiro
nos pagamentos de dívidas do Estado aos seus credores que assim o aceitassem49.
Não se mostrando suficiente para responder a todos os pagamento do Real Erário, em 10 de março de 1797, por meio de Alvará, criou-se um novo imposto
– designado de Papel Selado – a par de uma ampliação do primeiro empréstimo
– o de 10 milhões de cruzados – para 12 milhões, esta através do Alvará de 13
de março de 1797, uniformizando-se o juro à taxa de 6%50. Por Alvará de 13 de
julho do mesmo ano, sob o pretexto de haver falta de numerário metálico para
as transações, ordenou-se que, dos 12 milhões de cruzados, 3 milhões (1.200

47

Mendes, Amado J., “Evolução da Economia Portuguesa” in História de Portugal, José Mattoso
(dir.), Vol. 5, ed. 2408, Círculo de Leitores, Lda. e Autores, p. 315. Para concretizar estas palavras,
podemos apresentar os dados revelados por Espinha da Silveira considerando terem representado
os gastos com a defesa uma percentagem na ordem dos 56% a 78% da despesa efetiva durante os
anos de 1800 – 1827. Cfr. Silveira, Luís Espinha da, “Aspectos da evolução das finanças públicas portuguesas nas primeiras décadas do século XIX (1800-27)” in Análise Social, vol. XXIII, n.º
97, 1987, pp. 516 e 528.
48 Idem.
49 Vide Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, Vol. I, Banco de Portugal,
Lisboa, 1971, pp. 38-39. De igual modo, Carmo, J. A. Meira Do, “Apólices Pequenas – Papel
Moeda” in Dívida Pública Portuguesa, Lisboa, 1947, p. 6 e ss, designadamente, para um estudo mais
pormenorizado sobre a dívida portuguesa oitocentista.
50 Carmo, J. A. Meira Do, “Apólices Pequenas – Papel Moeda”, op. cit., p. 8.
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contos de reis) fossem lavrados em apólices de menor valor às quais se conferia
curso forçado, em metade dos pagamentos,
“como se fossem dinheiro de metal, pelo seu valor numeral”51.

Estas apólices de menor valor, pela sua natureza de curso forçado e poder
liberatório limitado, viriam a ser equiparadas ao papel-moeda. Todavia, esta
substituição de moeda metálica pelo papel-moeda, ainda que parcial, não deixou de alarmar a vida económica tendo em conta a insegurança52 que lhe
subjazia na garantia de pagamento em moedas de metal ou em novas apólices
aquando do seu vencimento. Tal como explanado no antecedente ponto 2., e
tendo em conta o desinteresse que D. Rodrigo de Sousa Coutinho demonstrava pela emissão do papel-moeda – consequentemente pelo aumento exponencial de preços que aquela acarretava – tentou o mencionado responder à
situação em causa, ao longo de dois anos, com base em quatro escritos: i) “Plano
sobre o modo de segurar o Crédito Público”, de 6 de dezembro de 1798; ii) “Plano de
Fazenda”, de 14 de março de 1799; iii) “Plano sobre o modo de reduzir a circulação
do Papel-Moeda”, sem data; iv) “Plano sobre o meio de estabelecer o Crédito Público e
de assegurar recursos para as grandes despesas”, datado de 29 de outubro de 179953.
Desse modo, no ano de 1801, em 7 de março, os ideais de Sousa Coutinho
para a consolidação da dívida pública foram acolhidos através da contração
de um novo empréstimo no valor de 12 milhões de cruzados, em apólices de
240$000, para custear, em parte, as despesas militares que advinham não só da
proteção das nossas fronteiras bem como as resultantes da Esquadra do Marquês
de Niza que tinha prestado auxílio à Grã-Bretanha54.
Apesar de a medida ter sido bem idealizada – subscrevendo-se títulos no
valor de quase metade do empréstimo permitindo assim recolher e queimar

51

Cfr. Alvará de 13 de julho de 1797.
No entanto, a insegurança não resultava apenas do fator supra exposto. Como refere Mário S.
De Almeida, a falsificação do papel moeda era também um problema considerável gozando de
um ambiente favorável, isto é, de uma emissão descontrolada. A título de exemplo, se o Decreto
de 13 de julho de 1797 previa a emissão de 3 milhões de cruzados (1.200 contos de reis) em papel
moeda, certo é que em dezembro de 1799, aquando da suspensão da emissão daquele, verificava-se um valor superior a 41 milhões de cruzados (mais de 16.500 contos de reis). Cfr. Almeida,
Mário, S. de, “Apólices do Real Erário mandadas emitir por D. João, Príncipe Regente – O
problema das apólices falsas”, in NVMMVS, 2.º S. XII/XIII, Porto, S.P.N, 1989-1990, pp. 94-95.
53 Todos estes escritos encontram-se disponíveis in O Conde de Linhares, Lisboa, s/d. (1908), publicados pelo Marquês do Funchal, apud Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846,
op. cit., p. 42.
54 Vide Carmo, J. A. Meira Do, “Apólices Pequenas – Papel Moeda”, op. cit., p. 23.
52
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577.245$200 contos de réis de papel-moeda entre 23 de abril e 11 de novembro do mesmo ano55 – a desordem financeira permanecia e, em 1803, com
a saída de Sousa Coutinho do exercício de funções como Presidente do Real
Erário, em 15 de novembro, as finanças públicas resvalaram para novo desequilíbrio56. Novos empréstimos foram contraídos, mas o problema do deficit,
aliado à necessidade de amortização do papel-moeda, persistia. Neste seguimento, os projetos para a constituição de um banco que obviasse os problemas
financeiros continuavam a surgir57. Contudo, se da parte governativa existira
vontade na sua concretização, veio a mesma ser impossibilitada com a Guerra
Peninsular.
Em 1807, as invasões napoleónicas implicaram a deslocação da Corte para
o Brasil mantendo-se a soberania régia através da nomeação de um Conselho
de Regência na Metrópole. Naturalmente que as finanças públicas conheceram
efeitos perniciosos não só pelo agravamento das despesas militares mas também
pela desorganização económica que recaiu sobre aquela dificultando, em primeira linha, a cobrança de impostos.
A estas dificuldades juntou-se a precariedade da atividade agrícola, em grande
parte resultante da devastação causada pela guerra e da falta de mão-de-obra.
Se até 1810 a estada dos franceses não facilitou a criação de um banco em
Lisboa, tal situação não se inverteu com a predominância de ingleses no reino.
Na verdade, estes pressionaram as entidades estaduais para que continuassem a
aplicar os recursos financeiros na manutenção de um exército capacitado capaz
de responder a uma eventual invasão58. Deste modo, facilmente se percebe que
as despesas militares, absorvendo significativa parte da receita, contribuíram em
grande medida para o agravamento da despesa pública. Só neste quadro se compreendem as sucessivas aberturas de empréstimos. Ao ser assim, a Portaria de 23
de março de 1812 abriu um novo empréstimo que visou, entre outros aspectos,
o pagamento os juros do primeiro e do segundo empréstimo59 ao passo que a Por55

Neste sentido, Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 47.
Assim, Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 48.
57
A prova de que o assunto constava na agenda governativa é visível através da criação do Banco
do Brasil por Alvará de 12 de outubro de 1808.
58 Ilustrativo é o aumento de despesa que ocorreu em 1816 com a reforma militar imposta pelo
general Beresford. Vide Silveira, Luís Espinha da, “Aspectos da evolução das finanças públicas
portuguesas nas primeiras décadas do século XIX (1800-27)”, op. cit., p. 517.
59 O empréstimo contraído em 1796 através do Decreto de 29 de outubro foi batizado de primeiro
empréstimo pelo se terem emitido outros, sucessivamente. O empréstimo de 7 de março de 1801,
pelas semelhanças que apresentava face ao de 1796, viria a ser conhecido pelo nome de segundo
empréstimo. Neste sentido, Carmo, J. A. Meira do, “Apólices Pequenas – Papel Moeda”, op. cit.,
pp. 6 e 23.
56
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taria de 8 de julho de 1817 abriu um novo de 4 milhões de cruzados para, no
fundo, responder, mais uma vez, à situação deficitária do Erário Régio.
Apesar de todos estes esforços, o papel-moeda permanecia do âmago da
crise económico-financeira como um dos principais males, se não mesmo o
principal.
Através do Parecer da Comissão da Fazenda sobre o desconto e amortização lenta do papel-moeda, apresentado e discutido nas Cortes Constituintes em
11 de outubro de 1821, verificamos que os esforços para a amortização daquele,
não raras vezes, foram efectuados em vão. Ilustramos o exposto com a seguinte
passagem:
“Os rendimentos applicados para a amortisação do Papel Moeda servirão para o pagamento dos juros destes novos títulos. Eis aqui distraidos da amortisação do Papel Moeda mais
de milhão e meio desde Abril de 1812 até ao de 1821. [...] Desgraçadamente a imposição
[de novos tributos sobre bens para pagamento de juros que a já referida Portaria de
8 de Julho de 1817prescreveu] sobre a manteiga, queijos, carne secca, e bolaxa apenas
chega a 99:084$914 rs., rendimento medio dos últimos tres annos; são necessariamente
precisos para completar os 200 contos 100:915$086 réis. Foi pois necessario ir buscar mais
esta quantia á caixa destinada á amortisação do Papel Moeda; e com effeito tem-se della
distraido mais de 1 milhão de cruzados que se tem applicado a este empréstimo. Estes os mais
principais abusos, porque tem um trato successsivo, que tem desviado de seu legitimo destino
fundos applicados á amortização do Papel Moeda”60.

Em boa verdade, esta
“illegal applicação [...] contribu[íra] para o descrédito do Papel Moeda”61

agravada pelos negócios dos traficantes que procediam à exportação de moedas
de ouro e de prata, por meio de letras de câmbio passadas sobre Lisboa, mormente em Londres62.
A necessidade premente de encontrar uma eficaz solução para o problema
do papel-moeda63 rapidamente entrou na ordem do dia das Cortes Constituintes que, após a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820, iniciaram os seus
trabalhos em 24 de janeiro de 1821. No seio da ordem de trabalhos, indagaram60

Vide Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, sessão n.º 197, de 11 de
outubro de 1821.
61 Idem.
62 Neste sentido, Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 52.
63 A título de exemplo, era o papel moeda acusado de embaraçar a circulação, de criar inflação,
fazer desaparecer a moeda metálica do giro e assim afetar o crédito público.
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-se as causas do aumento do desconto do papel-moeda bem como os remédios
a aplicar para a extinção daquele. Curiosamente, as várias propostas e soluções
apresentadas, pese embora as suas especificidades, mostravam-se consentâneas64
quanto um ponto: a criação de um Banco para promover uma eficiente extinção do papel-moeda65. Estavam, assim, lançadas as primeiras pedras do Banco de
Lisboa.

3. A criação do Banco de Lisboa
A Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821, no seu artigo 1.º, mandava
erigir
“na cidade de Lisboa huma Corporação, denominada de Banco de Lisboa”66.

Concretizava-se, desta forma, um dos anseios verdadeiramente propugnado
ao longo dos séculos da História de Portugal, como previamente já exposto.
Fruto do labor das Cortes Gerais e Extraordinárias de 1821-1822, o Banco
de Lisboa nasceu, primordialmente, para resolver a questão da circulação fiduciária, isto é, para resgatar e amortizar o papel-moeda que se encontrava em
circulação. Contudo, a ação do Banco, compreendia também atividades tipicamente bancárias.
Logo no preâmbulo da Carta de Lei mencionava-se a
“publica vantagem [a constituição] de hum Banco de Emprestimo, Deposito, e Desconto,
que, desterrando a usura, e promovendo as commodidades das transacções entre os particulares, [fosse] simultaneamente applicavel á amortização do Papel Moeda”67.

Aqui chegados, urge levantar as seguintes questões: porque motivo estaria
a iniciativa de criação de um Banco dependente das Cortes? Não poderia este
64

Através da análise da sessão n.º 249 do Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação,
de 13 de dezembro de 1821, p. 3400 – dia em que foi entrou em debate a criação de um banco
público nacional – concluímos que, aparentemente, apenas o deputado Luiz Monteiro se opôs à
criação do banco nos moldes e no momento em que estava a ser pensado.
65 A título de exemplo, entre outras, podemos citar as sessões do ano de 1821, n.º 28, de 5 de
março; n.º 58 de 14 de abril; n.º 139 de 30 de julho e, de maior relevo, a n.º 197 de 11 de outubro
na qual foi apresentado um Parecer da Comissão da Fazenda propondo o estabelecimento de um
banco nacional bem como a supra referida sessão n.º 249 de 13 de dezembro.
66 Cfr. Artigo 1.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
67 Cfr. Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
RDS X (2018), 1, 79-133

Book Revista de Direito das Sociedades 1 (2018).indb 94

19/04/18 10:55

Contributo para um estudo histórico-jurídico do Banco de Lisboa

95

desiderato ser levado a cabo pelo poder executivo? Por outro lado, não poderia
ser criado através de iniciativa privada?
Para responder ao primeiro quesito socorrer-nos-emos das Bases da Constituição na redação do artigo 35.º. Na verdade, aí estipulava-se que a Constituição reconhecia a dívida pública e que, nesse sentido, as Cortes estabeleceriam
todos os meios adequados para o seu pagamento. Estavam, desta forma, as
Cortes possibilitadas de elaborar e aprovar um projeto para a constituição de
um banco público, com capital privado, com o fito de solucionar um dos problemas mais gravosos da dívida pública: a amortização do papel-moeda.
Também neste sentido se pronunciou o deputado Borges de Carneiro,
relembrando que
“[...] dispõem as Bases da Constituição [...] que as Cortes devem promover todos os estabelecimentos de utilidade publica”68.

Por outro lado, e já desvelando um pouco da resposta subsequente, seria
esta uma maneira de, ab initio, alhear e distanciar o poder Executivo da instituição a criar.
Em bom rigor, e principiando já a resposta ao segundo quesito, as Bases da
Constituição não previam tal possibilidade ao Rei nem seus Ministros. Ainda
que estas fossem omissas quanto às atribuições do poder Executivo, o seu espírito não deveria divergir da solução posteriormente materializada na Constituição de 1822 ao longo do artigo 123.º, ou seja, a atribuição de estabelecer
meios adequados para o pagamento da dívida pública não constava no elenco
do referido artigo. Ao invés, ele continuava a vigorar como uma das faculdades
do poder Legislativo, maxime das Cortes, conforme o artigo 103.º, XI.
Sob o prisma político-ideológico, sem prejuízo de densificarmos a questão
infra, no ponto 4, poderemos, desde já, apresentar o seguinte argumento: apontando os deputados constituintes a ingerência dos Governos como causa da
falência dos demais bancos europeus, não seria sensato fazer decorrer a criação
do banco do poder Executivo nem dele estar dependente69.

68

Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de 1821,
p. 3405.
69 Afi rmava Borges Carneiro que “nenhum Banco pode medrar nem durar, em terra de governos despóticos. [...] Nos governos constitucionaes he necessário ficar esta materia [da independência do Banco] muito
bem declarada; aliás o Governo, se achar alguma portinha aberta, ainda dirá: isto não está expressamente prohibido, e irá ingerendo-se no banco”. Vide Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 255,
de 20 de Dezembro de 1821, p. 3482.
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Quanto à última questão, a priori, não se verificaria qualquer barreira à iniciativa privada. Ademais, ao longo dos tempos foram sendo apresentadas várias
propostas dessa natureza para criação de bancos. Contudo, se o Governo já ao
longo do século XVIII tinha de conceder a sua licença para a instituição de
Companhias – por estar em causa o interesse público70 – pouco plausível seria
a atribuição de uma isenção dessa natureza ao Banco de Lisboa.
Por outro lado, estando em causa a conceção de um banco dotado de
privilégios por ser de grande utilidade pública – derrogando, assim, o disposto
nas Bases da Constituição – haveria, forçosamente, de ser objeto da autoridade
legislativa71.
Respondidas as questões levantadas cabe, por ora, fazer a devida referência
aos dois documentos que se encontram no substrato do Banco de Lisboa.
Em favor da verdade, não obstante o mérito das Cortes Constituintes na
concepção do Banco de Lisboa, não podemos discorrer acerca deste feito sem
primeiramente fazermos devida referência aos dois escritos que se encontraram
na sua base: o Parecer da Comissão da Fazenda e o Relatório do Ministro da
Fazenda.

3.1. O Parecer da Comissão da Fazenda e o Relatório do Ministro da Fazenda
Se ao longo do primeiro semestre do ano de 1821 várias propostas72 para
a criação de um banco foram submetidas às Cortes, foi, por certo, no último
trimestre que o debate se intensificou.

70

O sistema de outorga para as companhias comerciais era o vigente em Portugal. Assim Freire,
Pascoal José de Mello, Instituições de Direito Civil Português, livro I, título VIII, § XXVI, versão
portuguesa de Miguel Pinto de Meneses, BMJ, 1966, p. 81. Disponível em http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verobra.php?id_obra=76.
71
Veja-se, neste sentido, o discurso do deputado Ferreira de Moura in Diário das Cortes Gerais
e Extraordinárias, sessão n.º 251, de 15 de dezembro de 1821, p. 3422.
72
A título de exemplo, refira-se a proposta apresentada pelo deputado Francisco António dos Santos no âmbito do seu “Projecto para a amortização da Divida Pública” na sessão n.º 28, de 5 de
março de 1821, p. 210; as Memórias sobre o “Estabelecimento de um Banco Nacional em Lisboa”
apresentadas pelo Primeiro Tenente da Marinha José Pedro de Sousa e Azevedo e pelo deputado
Ferreira Borges na sessão n.º 31, de 10 de março de 1821, p. 239; a proposta sobre um “Banco de
Socorro ou Banco de Empréstimos sobre penhores” oferecida por João Henriques de Sequeira
na sessão n.º 38, de 21 de março de 1821, p. 299; a leitura de um Ofício do Ministro Secretário
de Estado dos Negócios da Guerra em que remetia um “Plano para sujeitar o papel moeda a um
Banco Nacional” na sessão n.º 58, de 14 de abril de 1821, p. 575, todas elas do Diário das Cortes
Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa.
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Foi no seio da lide parlamentar, na sessão de 5 de outubro, que o ilustre deputado Ferreira Borges solicitou ao Ministro da Fazenda, José Inácio da
Costa, a elaboração de um parecer
“1.° Sobre a causa do augmento do descredito do papel-moeda.
2.º Sobre o remedio proprio de minorar, ou destruir este mal, indicando medida particular, ou geral, que convenha tomar-se a esse fim”73.

Sem demora, a dia 8 do mesmo mês, José Inácio da Costa redigiu um
documento – designado “Relatório do Ministro da Fazenda” – respondendo aos
dois quesitos que lhe haviam sido remetidos.
Apresentado a debate na sessão de 12 de outubro74, este relatório não só
fornecia uma detalhada exposição dos fatos geradores do problema fiduciário
do papel-moeda como previa, também, um considerável elenco de soluções75.
Entre elas, constava a possibilidade76 de criação de um Banco de depósito a que
se atraísse o papel-moeda a um juro de 5% a 6% na mesma espécie77.
Entre as principais ideias expostas para a conceção daquele, destacamos as
seguintes78: i) todos os particulares poderiam ser acionistas do banco desde que
subscrevessem ações de quantia não inferior a 400$000 réis das quais se passaria
um conhecimento em forma; ii) não haveria vencimento de juro antes de três
meses decorridos; iii) o banco seria completamente particular – repousando
sobre a fé da Direção – não lhe sendo possível estabelecer relações com o
Governo, salvo as necessárias para a requisição dos fundos aplicáveis ao pagamento dos juros e despesas da administração; iv) e, por último, não se estipulava
qualquer duração do banco fazendo-a depender do poder legislativo tendo em
conta o seu eventual sucesso.

73

Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 192, de 5 de outubro de 1821, p. 2523.
Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 198, de 12 de outubro de 1821, pp.
2618 e ss.
75
Entre outras, a admissão do papel moeda no pagamento de sisas de todo o reino, a venda de uma
porção de bens nacionais na mesma moeda amortizando de imediato o seu produto, consolidação
anual duma porção de papel reduzindo-o a apólices grandes, etc. Cfr. Diário das Cortes Gerais e
Extraordinárias, sessão n.º 198, de 12 de outubro de 1821, pp. 2618-2619.
76 No nosso entender, o termo “Estabelecer talvez um banco de deposito [...] ”– sublinhado nosso –
juntamente com a disposição do respectivo artigo, conferiam à medida um carácter residual.
Porém, não deixou o Ministro da Fazenda de apresentar um cuidado esboço para a criação de
um Banco de depósito. Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 198, de 12 de
outubro de 1821, pp. 2619 e ss.
77 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 198, de 12 de outubro de 1821, p. 2619.
78 Idem.
74
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Como veremos adiante, as medidas apresentadas pelo Ministro da Fazenda,
na sua maioria, divergiam das propugnadas pela Comissão da Fazenda79. Na
verdade, no dia 11 de outubro80 – dia antecedente à apresentação do referido
Relatório – a Comissão apresentara no Congresso um “Parecer sobre o desconto
e amortização lenta do Papel Moeda”81 com o qual defendera uma amortização
célere e eficaz através da criação de um banco nacional de desconto.
Assim, anunciava-se que
“A Commissão da fazenda vai expor ás Cortes, e á nação inteira a sua opinião; e
convencida do patriotismo dos Portuguezes, nenhuma duvida lhe resta de serem coroados seus
desejos, e trabalhos”82.

Diversamente do defendido no Relatório, previa a Comissão a criação de
um banco nacional de desconto com um capital de 4 mil contos, em metal,
dividido em ações de um conto de réis cada83.
Se o principal objetivo da criação do banco era acreditar o papel-moeda,
amortizando-o, tal seria alcançado efetuando o Tesouro Nacional todos os seus
pagamentos em bilhetes do banco pagáveis à vista em metal84. Por outras palavras, o Tesouro, sempre que tivesse de efetuar pagamentos em bilhetes do
banco, descontaria a seu favor 4 a 5% das quantias pagas atendendo ao facto de
o pagamento ocorrer todo em espécie metálica.
Se todo o papel-moeda que entrasse no Tesouro pelos pagamentos recebidos seria queimado, todo o metal que entrasse no Tesouro passaria de imediato
para o banco85. Dava-se, desta forma, um forte contributo para a resolução
do problema da circulação fiduciária, pois limitando-se a circulação do pape79

Integravam esta Comissão os seguintes deputados: Manuel Alves do Rio, Rodrigo Ribeiro
Telles da Silva, José Joaquim de Faria, Francisco de Paula Travassos, Agostinho José Freire e
Francisco Xavier Monteiro.
80 Na introdução do Parecer justificava-se a urgência desta apresentação através da seguinte forma:
“Quando um ilustre Deputado [Ferreira Borges] pediu a opinião do Ministro da fazenda sobre o melhoramento, e credito do Papel Moeda, já a Commissão da fazenda tinha dos seus trabalhos muito adiantados
a este respeito. Tem duvidado apresentalos, esperando o parecer do Ministro; mas como se tem demorado, e a
necessidade de se tomar em consideração este objecto he tão evidente, julgou não dever espaçar por mais tempo
a apresentação da sua opinião já de muito tomada”. Vide, Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias,
sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821, p. 2606.
81 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821, pp.
2606 e ss.
82 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821, p. 2608.
83 Idem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
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l-moeda não só se procederia à sua valorização como se conseguiria destruir
uma grande parte das espécimes falsas86.
Por outro lado, a entrada de metal no banco permitir-lhe-ia ter liquidez
e, por meio de adiantamentos, suprir a falta de pagamento de inúmeros de
bilhetes emitidos pelo Tesouro87. Poderia ainda o banco descontar, se quisesse,
o papel-moeda em circulação, bem como efetuar as demais operações que
entendesse88.
Porém, apesar da concessão destas significativas e diversificadas valências a
sua subsistência estaria, desde logo, acautelada pelo fato de
“nunca poder emiti[r] mais bilhetes que o duplo do seu capital”

e
“todas as operações, que fize[sse], se[rem] destinadas a diminuir o agio do papel”89.

Finalmente, de modo semelhante ao previsto no “Relatório do Ministro da
Fazenda”, também o Governo não teria qualquer ingerência no banco estando
este apenas debaixo da proteção das Cortes90.
Delineadas as bases para a conceção de um banco na metrópole, mandara-se
que os dois documentos fossem remetidos à Comissão a fim de se elaborar um
terceiro.
Assim, a 7 de dezembro de 1821, a Comissão da Fazenda apresentou às
Cortes Constituintes o projeto de um decreto cuja redação esteve a cargo do
deputado Xavier Monteiro,
“para a organização de um banco nacional, o qual se mandou imprimir para entrar em discussão na sessão de quinta-feira 13 do corrente”91.

86

O combate à falsificação do papel-moeda também fora tido em consideração pela Comissão.
Para tal, o banco disporia de um selo próprio com o qual marcaria o papel moeda antes de entrar
em circulação. Certificar-se-ia, assim, que aquele papel era verdadeiro. Cfr. Diário das Cortes
Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821, p. 2608.
87 Porém, estipulavam-se, desde logo, garantias. Na verdade, por todos os adiantamentos efetuados ao Tesouro e seus juros ficaria a nação em dívida para com o banco, hipotecando todos os
rendimentos aplicados por diversas leis à amortização do papel moeda, entre os demais.
88 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 197, de 11 de outubro de 1821, p. 2608.
89 Idem.
90 Idem.
91 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 245, de 7 de dezembro de 1821,
p. 3358.
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Constituído por 31 artigos, este projeto de decreto, alvo de acesos mas profícuos debates – como revelaremos ao longo do ponto 4 –, teve a aprovação da
redação final, com alteações pouco significativas, a 29 de dezembro.
Sucessivamente, a Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 promulgou o
decreto das Cortes, surgindo assim, formalmente, o Banco de Lisboa.

4. O Banco de Lisboa
O Banco de Lisboa, durante os seus dois primeiros anos de existência
(1822-1824), encontrou a sua regulação prevista na já referida Carta de Lei de
31 dezembro de 1821 e no Regulamento de 25 de junho de 1822. Contudo,
em 1824, tendo
“consideração às reconhecidas utilidades, e vantagens gerais, que tem resultado do estabelecimento do Banco de Lisboa, e esperando que da constituição do mesmo Banco se seguirão
ainda maiores vantagens”92

estipulou-se nova regulação atribuindo-se novas valências ao Banco de Lisboa
pela Carta de Lei de 7 de julho, respetivamente densificada pelo Regulamento
de 4 de novembro de 1824.
Ainda que mencionados os vários diplomas estatutários, ao longo de todo
o presente ponto, apenas será analisada a orgânica do Banco de Lisboa à luz dos
primeiros dois supra referidos93, designadamente cotejando-se a Carta de Lei de
31 de dezembro de 1821 com o projeto de decreto, ambos clarificados com a
apresentação e análise dos debates constituinte a eles inerentes.
Iniciada a discussão do projeto de decreto debateu-se, primeiramente, sobre
o sentido de oportunidade da fundação do Banco.
Malgrado a invocação de alguns argumentos desfavoráveis94 à sua criação
– entre os quais o fracasso do homónimo Banco do Brasil – a apresentação de
92

Cfr. Preâmbulo da Carta de Lei de 7 de julho de 1824.
A devida referência aos ulteriores diplomas far-se-á no ponto 5 versando este sobre a instituição
sub judice no espaço temporal compreendido entre 1822 a 1846.
94 Com base no Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão de 13 de dezembro, concluímos que apenas o deputado Luiz Monteiro se opôs à criação do banco nos moldes em que estava
a ser delineado e quanto ao sentido de oportunidade. Entre outros argumentos, lembrava as consequências do Banco do Brasil denunciando, em simultâneo, o extravio dos fundos que estavam
destinados à amortização do papel moeda na metrópole. Replicava o deputado que “em quanto elles
[os fundos] não forem applicados para a sua verdadeira applicação assento que nem em boa fé, nem em politica
se pode estabelecer um banco. O Congresso tem a obrigação de fazer executar as leis; portanto faça-as executar
93
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fundamentos favoráveis foi manifestamente maioritária entrando-se, seguidamente, na discussão do artigo 1.º, mais concretamente sobre a denominação
e tempo de duração da instituição. Dispunha-se assim no projeto de decreto:
“1.º Erigir-se-ha na cidade de Lisboa uma corporação denominada banco publico nacional,
que existirá por espaço de 20 annos, debaixo da immediata protecção das Cortes”95.

A denominação proposta pelo projeto – banco publico nacional –, por sugerir
uma ingerência do Estado numa instituição que se pretendia privada, não foi
acolhida.
Desde logo, através da discussão do primeiro artigo conseguimos vislumbrar o ímpeto revolucionário impregnado nas Cortes Constituintes. Por outras
palavras, a pretensão de um total afastamento do poder Executivo do Banco,
na opinião maioritária dos deputados constituintes, seria a pedra de toque para
o sucesso daquele96. Assim, aventaram-se novas designações – através das quais
se pretendia que fosse explícita a ideia de banco privado97 – tais como: “Banco
de Portugal”, “Banco de Circulação” ou “Banco de Lisboa” acabando a última
por ser acolhida e aprovada.
Curiosamente, os intentos de dotar esta instituição de total independência
não ficariam salvaguardados apenas pela sua denominação. Pretendia-se, desta
forma, que também fossem excluídas do artigo 1.º as palavras

a este respeito primeiro do que tudo. [...] por tanto opponho-me á existencia de um banco no momento atual,
em que o credito ainda não se acha consolidado ainda [...]”. Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de 1821, p. 3400.
95 Cfr. Artigo 1.º do projeto de decreto apresentado pela Comissão de Fazenda em 7 de dezembro de 1821 in Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de
1821, p. 3404. Para uma leitura completa de todo o projeto, consultar Peres, Damião, História do
Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 331 e ss.
96
A título de exemplo, atentemos nas palavras do deputado Xavier Monteiro: “[...]O Banco do
Rio de Janeiro foi positivamente arruinado pelo Governo; no que vamos estabelecer, não ha de o Governo
ter influencia alguma[...]”, cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de
dezembro de 1821, p. 3401 e nas palavras do deputado Pinto Magalhães “[...] não considero este
banco, nem como publico, nem como nacional; não he publico, porque o Governo não tem sobre ele influencia
alguma; não he nacional, porque as acções são dos accionistas, e não da Nação. O dar-se-lhe a denominação
de publico nacional, poderia trazer a idéa de que o Governo terá sobre elle alguma influencia”, cfr. Diário das
Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de 1821, p. 3404. Neste sentido,
também se pronunciaram os deputados Ferreira de Moura, Peixoto e Rodrigues de Brito. Idem.
97 Designações que, identicamente e com semelhante fito, já tinham sido adoptadas em outros
ordenamentos. A título de exemplo, veja-se o caso do Banco de San Cárlos de 1782; Banque de
France de 1800, e o Banco do Brasil de 1808.
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“debaixo da imediata protecção das Cortes”98.

Não tendo sido submetida a especial debate tal proposta, acabou por não
lograr. Ademais, lembrou o deputado Borges Carneiro que
“as Cortes devem promover todos os estabelecimentos de utilidade publica”99.
Chegados a este ponto, e efetuada uma necessária análise a instituições
semelhantes, ainda que de outros ordenamentos, concluímos que enquanto
algumas das referidas soluções encontravam paralelo – se senão mesmo influências – em outros ordenamentos jurídicos, outras mostravam-se, efetivamente,
percursoras. Deste modo, se a criação do Banco de Lisboa, com recurso a
capital exclusivamente privado, apresentava semelhanças à solução adotada para
o Banco de San Cárlos100, Banque de France101 e Banco do Brasil102, não só a sua
génese como a sua proteção pelo poder Legislativo se mostravam verdadeiramente peculiares. Em rigor, enquanto aquelas instituições bancárias tinham
sido constituídas pelo poder Executivo – encontrando-se também sob sua pro-

98 Cfr. Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de 1821, p.
3405. Esta designação já se encontrava presente, de modo semelhante, no artigo I da Real Cédula de
2 de junho de 1782 que institui o Banco de San Cárlos: “Este Banco se estabelece baxo mi Real proteccion
y de los Reynes mis succesores para asegurar su subsistencia y la confianza pública, y tendrá la denominacion
de Banco de San Cárlos”. Disponível em https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10072657.
99 Idem.
100
O Banco de San Cárlos foi criado por Carlos III, através da Real Cédula de 2 de Junho de 1782,
como um banco de capital privado sob proteção da Coroa. Vide, artigos V e VI do mesmo diploma.
Respetivamente: “El Banco Y Caxa general de reduccion, baxo patrocinio y advocacion de San Cárlos,
compondrá sus fundos de ciento y cincuenta mil acciones [...]” e “Toda a especie de personas de qualquiera
estado, calidad ó condicion que fueren, sin exceptuar las Ordenes Regulares y sus individuos, podrán adquirir
estas acciones, y cederlas ó endossarlas libremente [...]”.
101 O Banque de France foi instituído por Napoleão Bonaparte concedendo-lhe os Statuts Primitifs a
13 de fevereiro de 1800. Com vigência efémera, em 1803, através da Loi du 14 de avril, os estatutos
precedentes foram modificados. Assim, contrariamente ao disposto no artigo 1.º dos Statuts Primitifs onde se lia “Il sera établi une Banque publique sous la dénomination de Banque de France. Les fonds
en seront fait par actions”, o artigo 1.º da Loi du 14 de avril apenas dispunha “L’association formée à Paris
sous le nom de Banque de France [...]”. O capital, aumentado de 30 mil para 45 mil ações de 1000
francos cada uma, continuava a ser privado. A legislação estatuária do Banque de France encontra-se
disponível em https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/statuts-lois.pdf.
102 No que respeita à criação do Banco do Brasil, vide, supra, nota de rodapé n.º 4.
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teção – o Banco de Lisboa emergia tão somente do poder Legislativo e a ele se
submetia103.
Quanto à duração da instituição, foi aquela concebida tendo em conta o
prazo de vinte anos104. Ainda que não tenha sido consensual a estipulação do
referido – argumentando-se que tal deveria caber à vontade dos acionistas não
sendo conveniente, por isso, determinar-se105 –, foi acolhida na redação final.
Ainda no campo analítico sobre a génese do Banco de Lisboa, apesar de não
ter sido debatido nas Cortes, pela relevância que representa no estudo, possibilitando uma melhor compreensão da instituição, não podemos deixar de fazer
uma breve referência à sua qualificação jurídica.
Do artigo 1.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 resulta ser o
Banco de Lisboa uma Corporação106.
De fato, Borges Carneiro, no ano de 1828, nas suas lições sobre corporações, recorreu ao Banco de Lisboa, a par do Banco Brasil107, para ilustrar os seus
ensinamentos a elas concernente.
Desvelando um pouco mais, na esteira do referido autor, as “corporações
financeiras”108 seriam uma subcategoria das designadas “corporações não eclesiásticas”109 ou “profanas”110.
Mas em que consistiam as referidas corporações?

103

Sobre este ponto, tenha-se ainda em conta a singularidade de a Carta de Lei de 31 de dezembro
de 1821 nem sequer ter sido sancionada pelo poder régio, como se explicará infra.
104 Embora nos Estatutos para o Banco Publico, Estabelecido em virtude do Alvará de 12 de Outubro de
1808 – doravante Estatutos do Banco do Brasil – não se fizesse menção expressa à sua duração, o
artigo II, indiretamente, apresentava o mesmo prazo, de 20 anos, relativamente aos privilégios,
findo o qual o Banco dissolver-se-ia ou renovar-se-ia, ficando a solução à mercê dos intentos
régios. Os Estatutos do Banco do Brasil de 1808 encontram-se editados in Marcos, Rui Manuel
de Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 123 e ss.
105 Neste sentido, a posição dos deputados Peixoto e Rodrigues de Brito in Diário das Cortes
Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 249, de 13 de dezembro de 1821, p. 3404.
106 O artigo V dos Estatutos do Banco Brasil designava o Banco como corpo moral, assim como o
artigo 3.º dos Statuts Primitifs de La Banque de France de 1800 se referia ao Banco como corps moral.
107 Carneiro, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal contendo três livros: I das Pessoas: II Das
cousas: III Das obrigações e acções, tomo III, § 302.º, Typographia António José da Rocha, Lisboa,
1828, pp. 273.
108 Recorremos à terminologia avançada por Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa coletiva e sociedades
comerciais: dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, Almedina,
Coimbra, 2015. Tese de doutoramento em Ciências jurídico-civis apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, p. 422.
109 Idem.
110 Ibidem.
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Para responder a esta questão, socorrer-nos-emos dos ensinamentos doutrinários do referido jurista e de Coelho da Rocha, duas incontornáveis figuras da
primeira metade do século XIX, no que à presente matéria respeita.
Borges Carneiro, entendendo as corporações como “pessoas moraes” ou
“corporaes”111, definia-as como uma
“associação de muitas pessoas instituida para algum fim honesto, com estatutos ou regimento
e approvação da Autoridade publica”112.

Por sua vez, Coelho da Rocha, no ano de 1844, na obra Instituições de
Direito Civil Portuguez, revisitou o conceito anteriormente apresentado por
Borges Carneiro definindo corporações como “sociedades de interesse público”
que careciam de aprovação do Governo113.
No fundo, Coelho Da Rocha partiu da classificação alvitrada por Borges Carneiro entendendo, também, estar em causa uma espécie de “pessoas
moraes”114. Porém, a sua classificação de pessoa moral apresentava-se já bastante
mais precisa. Na verdade, segundo o autor, existiam dois tipos de pessoas: a
“pessoa fysica” e a “pessoa moral ou jurídica” correspondendo esta última classificação a
“seres capazes de Direitos e obrigações, considerados em abstracção dos indivíduos, como uma
sociedade, a herança jacente”115.

Assim, em jeito de resumo e tendo em conta a tipologia oferecida por Coelho da Rocha116, somos capazes de afirmar que as corporações seriam “pessoas
moraes”, de índole privada, podendo ser genericamente designadas por sociedades
111

No entendimento de Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa coletiva e sociedades comerciais..., op. cit.,
p. 420, estes conceitos foram uma das primeiras formas de personificação coletiva em Portugal.
Na verdade, Borges De Carneiro, no tomo III, Livro I, Das Pessoas, influenciado pela doutrina
gálica e germânica, estabeleceu uma divisão entre pessoas como indivíduos – onde encontramos
direitos relativos a pessoas singulares – e pessoas moraes ou corporaes que, sem densificar estes conceitos, inclui neles figuras muito próximas das que hoje designados por pessoas coletivas. A título
de exemplo: bancos, companhias comerciais, associações, entre outros. Cfr. Carneiro, Manuel
Borges, Direito Civil de Portugal, III, op. cit., § 302.º, p. 273.
112 Vide Carneiro, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, III, op. cit., § 297.º, p. 261.
113 Vide Rocha, Manuel Coelho da, Instituições da Direito Civil Portuguez, Tomo I, § 74.º, 6.ª ed.,
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1886, p. 48.
114 Idem, p. 47. Para uma melhor compreensão da evolução dogmática do conceito pessoas moraes,
vide Gonçalves, Diogo Costa, Pessoa coletiva e sociedades comerciais..., op. cit., pp. 420 e ss.
115 Vide Rocha, Manuel Coelho da, Instituições da Direito Civil Portuguez, op. cit., § 54.º, p.34.
116 Idem, p. 47.
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não comerciais117 dado não terem como objeto negocial a busca de lucro. Sendo
assim, não seria, por certo, este o conceito de corporação subjacente aquando
da criação do Banco de Lisboa. Certo é não ter sido concebido como uma
corporação enquanto sociedade não comercial, ou seja, sem interesse lucrativo.
Remontando a criação do Banco de Lisboa ao ano de 1821, logicamente, o
conceito de corporação mais próximo da realidade será o de Borges Carneiro.
Ademais, sabemos ter sido ele um dos deputados constituintes mais participativo no processo de elaboração do projeto de decreto do Banco de Lisboa.
Com base nas exposições antecedentes, se efetuarmos agora uma análise à
Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821, verificamos que a instituição sub judice
tem cabimento na definição de corporação apresentada pelo referido autor.
Vejamos.
Primeiramente, através dos artigos 2.º e 3.º da Carta, concluímos ser o
Banco de Lisboa uma associação de muitas pessoas118, isto é, uma instituição constituída, no mínimo, por cento e cinquenta subscritores de ações os quais têm a
função de nomear um presidente e dezasseis diretores.
Por outro lado, a licitude – fim honesto – subjaz aos motivos de criação do
Banco, desde logo elencados no preâmbulo da Carta.
Quanto ao último requisito – approvação da Autoridade publica – verificamos
que apenas este não foi formalmente cumprido. Com justeza, a Carta de Lei
de 31 de dezembro de 1821, fundadora do Banco de Lisboa, aprovada pelas
Cortes Constituintes a 29 de dezembro do referido ano, não foi sancionada
pela Autoridade legitima (El Rei)119 pelo fato de tal procedimento violar o disposto no artigo 23.º, in fine, das Bases da Constituição, isto é, todas as Leis ou
outras disposições emanadas pelas Cortes Extraordinárias e Constituintes não
se encontrarem dependentes de sanção Real120. Assim, a supressão deste último
requisito, de índole formal, não se mostrou bastante para inviabilizar a qualificação do Banco de Lisboa alvitrada por Borges Carneiro e, de resto, acolhida
pela legislação.

117

Designação nossa.
Sobre este ponto, referia Borges Carneiro que as corporações se constituíam com um número
mínimo de três pessoas. Cfr. Carneiro, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, III, op. cit., §
297.º, p. 262.
119 Idem.
120 Esta seria a fórmula adoptada na redação do artigo 112.º, II, da Constituição de 1822. De igual
modo, o artigo 113.º do mesmo diploma, in fine, referia que “As leis independentes de sanção serão
publicadas com a mesma fórmula, suprimidas as palavras: e eu sancionei”, como, de resto, ocorreu no
preâmbulo da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
118
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4.1. Capital e processo de constituição do Banco
Analisado o artigo 1.º da Carta, cumpre, por ora, proceder à análise dos
artigos ulteriores, nomeadamente, os relativos ao capital e processo de constituição do Banco.
O artigo 2.º da Carta de Lei de 1821 estipulou um capital de 10.000 ações,
cada uma no valor de quinhentos mil reis, pagos em partes iguais de papel-moeda e moeda metal.
Curiosamente, tanto a Carta de 1821 como o Regulamento de 1822, não
faziam referência, de forma expressa, à natureza e proveniência do capital.
Porém, analisados os mencionados diplomas, concluímos ter sido aquele exclusivamente privado conquanto, ao contrário do estipulado nos diplomas constitutivos do Banco de San Carlos121, do Banque de France122 e do Banco do Brasil123,
nenhuma norma fizesse menção expressa sobre a sua proveniência, ou seja, de
forma alguma, expressamente, se estipulava a obrigatoriedade da nacionalidade
portuguesa para a sua subscrição.
Certo é que se o artigo 3.º da Carta apenas exigia a nacionalidade portuguesa como um dos requisitos para a nomeação de determinados cargos – como
de seguida se explanará – não vislumbramos que a nacionalidade fosse conditio
sine qua non para uma mera subscrição de capital, subscrição essa que ocorreria a
partir do dia 1 de janeiro de 1822, debaixo da inspeção de três pessoas nomeadas pelo Presidente das Cortes124. No entanto, o artigo 21.º da Carta, de forma
indireta, confirmava esta solução ao referir que as ações, lucros ou fundos de
estrangeiros seriam invioláveis em caso de guerra.
Assim que o seu valor atingisse dois mil e quinhentos contos de reis, cento
e cinquenta subscritores que tivessem assinado para um maior número de ações
ficariam encarregues de se reunir em assembleia geral do banco nomeando, à
pluralidade dos votos, um presidente e dezasseis diretores125. No entanto, para
121

Cfr. artigo VI da Cédula Real de 1782 em que se menciona, expressamente, a possibilidade de
subscrição de ações por estrangeiros.
122 Cfr., no mesmo sentido que o anterior, o artigo 4.º dos Statuts Primitifs. Porém, na Loi du 14
de avril de 1803 tal menção já não ocorre, apenas é referido no artigo 14.º que “Nul ne pourra être
menbre de l’Assemblée générale s’il ne jouit des droits de citoyen française”. Ora, tendo em conta que apenas
integravam a Assemblée générale os duzentos maiores acionistas, não é líquido que daquele preceito
decorresse um princípio de exclusividade.
123 Cfr. artigo V dos Estatutos do Banco do Brasil segundo o qual era indiferente a proveniência
do capital.
124 Cfr. artigo 3.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
125 Idem. Diferentemente, os Statuts Primitifs estipulavam, no artigo 12.º, que, somente para a constituição do Banco, os primeiros sete Regents seriam nomeados pelos próprios Estatutos, sendo os
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que essa nomeação ocorresse teria de se verificar a existência de dois requisitos.
A saber: i) tanto o presidente como os diretores teriam de ser cidadãos portugueses, por nascimento ou naturalização, e ii) teriam de deter, no mínimo, doze
ações126. Uma vez mais, parece ter sido este regime decalcado de experiências
próximas a Portugal127.
Sem prejuízo de retomar a matéria relativa à assembleia geral em sede pró128
pria diremos ainda que era incumbência desta primeira assembleia designar o
dia e lugar em que se iniciariam as operações do Banco129, bem como elaborar
um Regulamento para a sua administração e escrituração em conformidade
com o disposto no presente decreto e demais leis existentes130.
Concluída a feitura do regulamento a administração do Banco seria entregue ao presidente e diretores dissolvendo-se a assembleia geral131.
Esta matéria, presente nos artigos 2.º a 5.º do projeto, foi aprovada, na
totalidade, sem discussão.

4.2. Da assembleia geral
Feita a apresentação da primeira assembleia geral cumpre, neste ponto, analisar a constituição e regime das assembleias gerais ordinárias encontrando-se
este previsto no artigo 6.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1831 e densificado pelo Regulamento de 25 de junho de 1822132.

restantes oito posteriormente eleitos, por maioria absoluta, em assembleia de acionistas. A renovação dos cargos seria sucessivamente efetuada em Assemblée générale, como dispunha o artigo 14.º.
Da mesma forma dispunha o artigo XIII dos Estatutos para o Banco do Brasil de 1808.
126 Idem.
127 A Real Cédula de 1782, no artigo XVI, estipulava critérios objetivos e subjetivos. Assim, respetivamente, um Director não só tinha de ser proprietário de, no mínimo de 50 ações, como teria
de demonstrar inteligência e probidade para o exercício do cargo. De modo semelhante os Statuts
Primitifs, no artigo 10.º, impunham como requisitos para o cargo de Régent e Censeur a detenção
de, no mínimo, 30 ações e possuir cidadania francesa.
128 Este tema será desenvolvido no ponto 4.2.
129 De modo distinto, o artigo 1.º dos Estatutos do Banco do Brasil previa o início do giro logo
que em Caixa houvesse cem ações. Também sem depender de deliberação em assembleia geral,
os Statuts Primitifs, no artigo 2.º, dispunham que “Les opérations de la Banque commenceront le 1er
ventose an VIII”.
130 Cfr. artigo 4.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
131 Cfr. artigo 5.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
132 Este diploma pode ser consultado in Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846,
op. cit., pp. 339 e ss.
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Desde logo, em jeito de antecipação das conclusões do presente ponto,
podemos afirmar que a previsão deste órgão coletivo nas normas estatutárias do
Banco de Lisboa configurou uma das principais inovações na organização dos
modelos societários do ordenamento jurídico português oitocentista133.
De acordo com artigo IV do Regulamento, integravam a assembleia geral
os cem maiores acionistas preferindo, em caso de igualdade de ações, os que
fossem mais antigos134-135. O quantitativo de cento e cinquenta acionistas previsto no artigo 6.º da Carta apenas ocorreria quando o número de ações fosse
igual ou superior a cinco mil.
A assembleia geral, então formada por uma parte dos sócios, compreendia
um presidente, um vice-presidente e dois secretários, todos eleitos anualmente
por escrutínio secreto à pluralidade dos votos, com possibilidade de reeleição136.
Face ao exposto, seria este um dos primeiros passos para a concepção e consolidação137 do primordial órgão deliberativo das sociedades anónimas?
A resposta parece mostrar-se afirmativa.
Na verdade, o Código de Veiga Beirão de 1888, no capítulo III, sobre a
epígrafe Das sociedades anonymas – na secção IV – viria a estipular uma mesa da
assembleia geral com constituição e funções muito semelhantes e, bem assim, o
artigo 374.º do atual Código das Sociedades Comerciais.
133

Tenha-se em conta que durante o século XVIII e início do século XIX a Junta era o órgão em
que, por excelência, residia o poder deliberativo. Sobre a orgânica e funcionamento da Junta vide
Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas, Contributo para a História das
Sociedades por Acções em Portugal, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 690 e ss.
134 Esta limitação do número de acionistas que integravam a assembleia geral já decorria, de forma
análoga, em regimes antecedentes. Veja-se, a título de exemplo, o artigo XX da Real Cédula de
1782 segundo o qual, para evitar confusões decorrentes de assembleias numerosas, estipulava
um mínimo de 25 ações para integrar a Junta General. Sobre o modelo de gestão do Banco de San
Carlos vide García-Chicote, Francisco Mayordomo e Vilaplana, Encarnación Peyró, La
reglamentacíon del control interno del Banco de San Carlos entre 1782 y 1789: funciones de la Junta General, la Junta de Direccíon y la teneduría General de Libros, De Computis, Revista Española de Historia
de la Contabilidad, n.º 7, Diciembro 2007. De igual modo, o artigo 8.º dos Statuts Primitifs e o
artigo 11.º da Loi du 14 avril 1803 previam uma assembleia geral formada pelos duzentos maiores
acionistas, indo o artigo IX dos Estatutos do Banco do Brasil em sentido semelhante. O critério
da antiguidade também se encontrava previsto no regime francês.
135 Com o passar dos tempos, a tendência foi a de concretizar o princípio da igualdade e assim permitir que todos os sócios pudessem ter assento na assembleia geral. Neste sentido, ver o artigo 24.º
do Código das Sociedades Comerciais. Sobre o princípio da igualdade nas sociedades anónimas,
vide Cordeiro, António Menezes, Manual de Direito das Sociedades Comerciais – Das Sociedades
em especial, Vol. II, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, pp. 575-577.
136 Cfr. artigo V do Regulamento de 25 de junho de 1822.
137 Veja-se que a figura da assembleia geral já estava prevista no artigo IX dos Estatutos do Banco
do Brasil. Contudo, aqueles ainda previam a figura da Junta, ainda que já com contornos distintos.
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Nesta sede, não poderemos continuar a desenvolver a matéria relativa à
assembleia geral sem dar nota sobre o sistema eletivo subjacente.
Primeiramente, cumpre dizer que ao longo da Carta de Lei de 31 de
dezembro de 1821 e do Regulamento de 25 de junho de 1822 não se encontra
nenhuma norma atinente à referida matéria. Dessa forma, estaria implícito um
“sistema eletivo de voto único”138, um “sistema de voto baseado na proporcionalidade
mas com travão”139, ou um sistema de pura proporcionalidade140 em que a cada
ação corresponderia um voto?
Com o propósito de encontrar uma resposta a esta questão efetuaremos,
novamente, um breve exercício comparativo com instituições bancárias análogas e com as Companhias pombalinas, estas um verdadeiro paradigma de
sociedades de capitais do século XVIII141 que em parte o Banco de Lisboa142 se
aproximava.
Seguindo os ensinamentos de Figueiredo Marcos, as referidas Companhias
tinham afirmado o “princípio de voto único”143, isto é, o pacto social fazia corresponder um só voto a um determinado número de ações144. Desta forma, o
sistema de voto encontrava-se circunscrito num determinado número de acio-

138 Expressão utilizada por Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João
VI no Brasil, op. cit., p. 63.
139 Idem.
140 É esta a regra do atual regime vigente nas sociedades anónimas, também designado por one
share, one vote. Cfr. artigo 384.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais. Sobre esta temática, veja-se Oliveira, Madalena Perestrelo de, “Direito de voto nas sociedades cotadas: da
admissibilidade de categoria de ações com direito de voto plural às L-shares” in Revista de Direito
das Sociedades, n.º 2, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 435-470.
141
Sobre este tema, vide Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas, Contributo para a História das Sociedades por Acções em Portugal, op. cit..
142
Tenha-se presente que Borges Carneiro, ao lado do Banco de Portugal, classificava as Companhias Pombalinas como corporações, submetendo-as ao mesmo regime jurídico. Vide Carneiro, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, III, op. cit., § 302.º, p. 273. Seguindo esta linha
de entendimento, Borges, José Ferreira, in Diccionario Juridico-Commercial, Typographia da
Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, Lisboa, 1839, p. 59., in lato senso, sem efetuar
qualquer menção ao Banco de Lisboa, designava por Banco Público uma companhia formada por
ações, debaixo da autoridade do Governo, administrada por Diretores formando uma Mesa de
Administração. Na mesma obra, na p. 103, entendia serem as Companhias associações, formadas
por concessão régia, através de Alvarás ou Cartas Régias, designando-as por sociedades anonymas.
143 Vide Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil, op. cit.,
p. 63.
144 Este sistema encontrava-se, por exemplo, na Companhia Geral de Pernambuco de 1759.
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nistas. Aos pequenos acionistas restava-lhes a possibilidade de se reunirem a fim
de perfazerem o valor mencionado145.
Afastando-se desta solução, o Banque de France, através do artigo 9.º dos
Statuts Primitifs consagrara um “sistema de voto baseado na proporcionalidade mas
com travão”, ou seja, de modo semelhante ao praticado pelas Companhias pombalinas, a uma determina quantia de ações correspondia um voto, podendo ser
proporcionalmente aumentado até um limite máximo de quatro votos. Foi este
o princípio também acolhido no artigo XI dos Estatutos do Banco do Brasil146.
Por fim, o Banque de France, três anos após a sua criação, alterara o sistema
eletivo da Assemblée générale consagrando expressamente a regra de voto único
através da fórmula:
“Chacun d’eux n’aura qu’une voix, quelque nombre d’actions qu’il possède”147.

Face ao exposto, não se mostra viável concluirmos pela existência de uma
linha evolutiva consistente que nos permita sustentar uma resposta unívoca e
explicativa do sistema de votos do Banco de Lisboa. Contudo, no silêncio da
lei, e respeitando melhor opinião, entendemos que terá sido praticado o “sistema de voto baseado na proporcionalidade mas com travão”.
Por um lado, era o sistema herdado do Banco do Brasil – cronológica e
geneticamente mais próximo do Banco de Lisboa – por outro, foi o princípio
mais tarde consagrado no artigo 193.º, § 3.º do Código Comercial de 1888.
Em bom rigor, o sistema de uma ação um voto apenas foi consagrado com a
instituição do Código das Sociedades Comerciais, em 1986. Até lá, permitiam-se os privilégios de voto.
Retomando a matéria respeitante às competências dos órgãos da assembleia geral, de acordo com o previsto no artigo VI do referido Regulamento,
entre outras, pertencia ao presidente fazer as convocações da assembleia – fosse
ordinária ou extraordinária –, abrir e fechar as sessões, conceder a palavra, fazer
executar as resoluções da assembleia, e corresponder-se com as Cortes quando
fosse necessária alguma proveniência legislativa. Ao vice-presidente competiam

145 Neste sentido, Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas..., op. cit.,
pp. 685-686.
146 Para uma leitura mais detalhada sobre o Banco do Brasil, veja-se Marcos, Rui Manuel De
Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil, op. cit., pp. 62 e ss.
147 Cfr. artigo 13.º da Loi du 14 de avril de 1803.
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as mesmas atribuições do presidente no impedimento deste148. Por sua vez,
ficavam reservadas aos dois secretários tarefas de índole administrativa149.
A assembleia geral seria convocada, ordinariamente, no dia 3 de janeiro150,
para proceder à eleição de presidente e diretores, prestar contas do ano antecedente, corrigir abusos perpetrados na administração e solicitar às Cortes melhoramentos que dependessem do Corpo legislativo151.
Para examinar o balanço e a escrituração do Banco – entre outros assuntos
de administração – apresentados pelos diretores, era eleita, dentro da assembleia
geral, à pluralidade relativa de votos secretos, uma comissão constituída por
cinco dos seus membros152. Findos os trabalhos da referida comissão e convocada a assembleia, poderiam os acionistas examinar os livros e contas que
lhes importasse, salvo as dos particulares153. Ouvido o relatório da comissão,
a assembleia discutia-o e pronunciava-se como entendesse, lavrando-se nessa
conformidade a respetiva ata154. No fim de esta ordem de trabalhos, proceder-se-ia a eleições, quando elas tivessem lugar155.
Para finalizar o que se vem expondo, discorreremos ainda, com alguma
brevidade, quanto ao seu modo de funcionamento.
Logo que chegada a hora indicada, se estivessem presentes mais que a terça
parte dos seus membros, a assembleia geral tinha-se constituída. No entanto,
nenhuma resolução seria aprovada sem que estivesse presente a quarta parte
do conjunto dos cem acionistas156. Sendo obrigatória a presença dos acionistas
convocados, uma eventual falta de comparência deveria ser comunicada ao
presidente para que este pudesse convocar outro acionista com direito a permanência157,vedando-se, assim, a possibilidade de voto por meio de procuração158.
Por fim, toda a informação que assembleia julgasse conveniente para o crédito do Banco seria publicada na Imprensa159.

148

Cfr. Artigo VII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
Cfr. Artigo VIII do Regulamento de 25 de junho de 1822. A título de exemplo: fazer a chamada, redigir cartas, regular todo o expediente, funções arquivísticas, entre outras.
150 Cfr. Artigo XI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
151 Cfr. Artigo 6.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
152 Cfr. Artigo XI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
153 Cfr. Artigo XIII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
154 Cfr. Artigo XIV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
155 Cfr. Artigo XV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
156 Cfr. artigo IX do Regulamento de 25 de junho de 1822.
157 Cfr. artigo X do Regulamento de 25 de junho de 1822.
158 Esta regra encontra-se de modo análogo no artigo 13.º da Loi du 14 avril 1803. Em sentido contrário dispunha o artigo XX da Real Cédula de 1782 e o artigo 8.º dos Statuts Primitifs.
159 Cfr. Artigo XXVI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
149
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4.3. Da direção
Partindo do artigo 3.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 ficamos
a saber que a direção do Banco era constituída por um presidente e dezasseis
diretores, os quais tinham de ser portugueses e proprietários de doze ações160.
As normas respeitantes aos serviços de direção do Banco encontram-se
densificadas no Título III – ao longo dos artigos XXVII a LI – do Regulamento de 25 de junho de 1822.
Uma vez mais, como se exporá, este modelo de administração mostrava-se
inovador face ao praticado nas Companhias pombalinas.
Num movimento paralelo ao número de acionistas participantes na assembleia geral, também o número de diretores seria aumentado de oito para dezasseis assim que o capital ultrapassasse as 5.000 ações161. De acordo com o disposto
no artigo XXVIII do Regulamento, havia dois diretores suplentes e quando
estes não bastassem, proceder-se-ia a nova eleição. Na ausência do presidente
caberia ao diretor presente com com maior número de votos na eleição proceder à devida substituição.
No que respeita ao modo de funcionamento, à luz do artigo XXXIII do
Regulamento, verificamos que a direção se reunia na Casa do Banco, em sessão geral, nas terças e quintas-feiras de cada semana. Verificado algum impedimento, a direção reuniria de véspera. As resoluções apenas poderiam ser
tomadas se estivessem presentes mais de metade dos seus membros. O método
eletivo era baseado na pluralidade de votos podendo os membros vencidos
declarar o seu no livro competente162.
Em todos os dias que não fossem domingos ou dias santos de guarda, pelo
menos dois diretores assistiriam no Banco das 9 horas da manhã até às 3 horas da
tarde, hora a que encerravam negócios públicos, e só abandonariam o edifício
após concluída a conferência da tesouraria, das outras caixas e da escrituração
que deveria estar sempre em boa ordem163.
O respetivo regulamento neste título previa ainda, com bastante minúcia,
demais situações que visavam não apenas a segurança do Banco mas também
das respetivas operações, designadamente medidas que tinham em vista uma
minoração de falsificação de notas164 as quais também decorriam das competências da direção.
160

Sobre este assunto, vide, supra, o ponto 4.1.
Cfr. Artigo XXVII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
162 Cfr. Artigo XXXIV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
163 Cfr. Artigo XXXVII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
164 Sobre esta matéria, vide os artigos XXXVIII a XLIX do Regulamento de 25 de junho de 1822.
161
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Neste sentido, com base no Título III do supra referido Regulamento, verificamos que à direção competiam funções de administração em sentido lato,
as quais, no nosso entendimento, poder-se-iam especificar como i) funções de
administração em stricto senso165 e ii) de segurança/vigilância166. A cada um dos
diretores competia, também, a chefia de um dos serviços do Banco167. No final
de cada ano civil proceder-se-ia ao balanço geral o qual seria apresentado a 10
de janeiro à assembleia geral acompanhado de todas as explicações necessárias
para a sua ilustração, interpondo a direção o seu parecer sobre o dividendo168
e tudo o mais que entendesse ser conveniente ao bem do Estabelecimento169.
No que respeita às competências do presidente da direção do Banco, o
Regulamento de 25 de junho de 1822 apenas lhes faz menção expressa no
artigo LXXXI.
De todo o modo, através do referido artigo, sabemos que cabia àquele
órgão tomar juramento a todos os empregados que servissem a instituição.
Com base no disposto no artigo 7.º da Carta de Lei de 31 de Dezembro de
1821 percebemos ainda que, juntamente com o presidente da assembleia geral,
competia-lhe efetuar a correspondência com as Cortes, sempre que necessário.
Verificamos, assim, que o modelo de administração do Banco de Lisboa,
ainda que seguindo a matriz de outros estabelecimentos anteriores, mostrou-se
significativamente inovador dentro do ordenamento jurídico nacional. Se o
Banco do Brasil, em 1808, dera os primeiros passos de afastamento do modelo
de governo das grandes sociedades portuguesas setecentistas por ações – concentrando estas todo o poder de administração na designada Junta170 – o modelo

165

A título exemplificativo das funções de administração o artigo XXX do Regulamento de 25
de junho de 1822 refere a administração dos fundos do Banco, a direção de operações e negócios. A regulação dos gastos da Administração, com a devida economia, também lhe pertencia,
de acordo com o artigo LXXX. Por sua vez, o artigo LXV previa a determinação do ágio a estabelecer pelas vendas e compras do papel moeda como competência da direção. A nomeação de
alguns empregados do Banco, bem como o seu despedimento também lhe competiam segundo
o disposto nos artigos LXXVII e LXXIX.
166 No que à função de segurança respeita podemos destacar o artigo XXXVIII que estipulava os
procedimentos diários de abertura do Banco. Por sua vez, o artigo XLI determinava que as três
chaves da casa forte do Banco ficariam ao cuidado da direção. Competia também à direção adotar
medidas contra a falsificação de notas, artigo XLII. Por fim, também incumbia à Direção vigiar
os seus empregados para que os clientes fossem aviados com civilidade e atenção, artigo LXXXII.
Todos os artigos citados pertencem ao Regulamento de 25 de junho de 1822.
167 Cfr. Artigo XXXII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
168 Sobre a partilha de lucros, vide, infra, o ponto 4.4.
169 Cfr. Artigo XLVII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
170 Assim, e para melhor entendimento deste órgão administrativo, vide Marcos, Rui Manuel de
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de governança adoptado pelo Banco de Lisboa cortou, definitivamente, as últimas amarras.
Esta linha evolutiva nacional não pode, contudo, deixar de ser entendida à
luz de experimentações além-pirenaicas.
Com efeito, em 1800, o modelo de administração implementado no Banque de France não só se apresentava inovador171 face ao implementado pelas
Companhias portuguesas como estava já bastante próximo do regime que viria
a ser estipulado, anos mais tarde, para as sociétés anonymes no Code de Commerce172, regime esse que, de igual modo, veio encontrar acolhimento no nosso
ordenamento jurídico173.

Figueiredo, Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil, op. cit., pp. 62-63. Ainda do mesmo autor,
veja-se a obra As Companhias Pombalinas..., op. cit., pp. 685 e ss.
171 Em comparação com as Companhias, o arquétipo da Junta era substituída por uma Assemblé
générale e por um Conseil général – este formado quinze Régents e três Censeurs – o qual elegia três
Regénts, entre os quinze, para formar um Comité Central, órgão responsável por todas as operações
do Banco mas sob tutela do Conseil général. A par do Comité Central existiam vários Comités – constituídos pelos referidos Regénts – que administravam os vários serviços do Banco.
172 Code de Commerce, o primeiro Código Comercial francês, surgiu no ano de 1807. A matéria relativa às sociedades comerciais encontrava regulação no Título III – Des Sociétés – no qual
se reconheciam três tipos de sociedades comerciais: sociedade em nome coletivo, sociedade em
comandita e sociedade anónima, cfr. artigo 19.º do Code de Commerce. Efetuada uma comparação
entre os Statuts Primitifs e os artigos 29.º a 37.º do Code de Commerce – os quais dispunham sobre
as sociedades anónimas – concluímos ter sido o regime jurídico do Banque de France, em grande
parte, próximo de uma sociedade anónima. A título de exemplo, e de forma resumida, destacamos
os seguintes aspetos: associação constituída sob autorização do Governo cujo capital se encontra
dividido em ações (cfr. artigo 1.º dos Statuts Primitifs com os artigos 34.º e 37.º do Code de Commerce);
responsabilidade limitada à entrada de cada sócio (cfr. artigos 3.º, 4.º e 22.º dos Statuts Primitifs com
o artigo 33.º do Code de Commerce); responsabilidade dos administradores (cfr. artigo 22.ºStatuts
Primitifs com o artigo 32.º do Code de Commerce); qualificação resultante do objeto negocial (cfr.
artigo 1.º dos Statuts Primitifs com o artigo 30.º do Code de Commerce); administração efetuada por
mandatários eleitos para o efeito, de forma gratuita ou remunerada (cfr. artigos 10.º e 19.º dos
Statuts Primitifs com o artigo 31.º do Code de Commerce). Para um estudo mais detalhado sobre as
sociedades anónimas no Code de Commerce vide Fournel, M., Code de Commerce: accompagné de
notes et observations, Ant. Bavoux, Paris, 1819, pp. 26 e ss.
173 Ferreira Borges, em 1839, descrevendo o regime jurídico das Companhias efetua uma correlação com as sociedades anonymas aludindo ao regime jurídico vertido no Code de Commerce. Vide
Borges, José Ferreira, in Diccionario Juridico-Commercial, op. cit. pp. 107-108. Anos mais tarde,
no mesmo sentido, Duarte, Ricardo Teixeira, Commentario ao Titulo XII, Parte I do Livro II
do Codigo Commercial Portuguez que se inscreve das Companhias, Sociedades, e Parcerias Commerciais,
Imprensa Nacional, Lisboa, 1843.
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4.4. Dos acionistas
As disposições legais sobre os acionistas encontraram tratamento no Título
I do Regulamento de 25 de junho de 1822.
De acordo com o artigo I, os acionistas dividiam-se em duas classes: originários e cessionários174. Uma vez adquiridas as ações, elas não teriam de permanecer na titularidade das mesmas pessoas. Assim, seriam originários os que
subscrevessem qualquer número de ações, ao passo que cessionários seriam os
que as detivessem por intermédio de outrem fazendo o devido registo no Livro
do Banco e colocando a verba do registo na mesma ação175. Esta transmissão,
já permitida nas Companhias pombalinas176, uma vez mais, estava prevista de
forma expressa nos estatutos do Banque de France177 e no Banco de San Carlos178.
Inversamente, os Estatutos do Banco do Brasil não previam, explicitamente,
tal possibilidade. Não obstante, no âmbito nacional179, foram eles percussores
na definição do princípio da responsabilidade limitada180 em sociedades por
ações181, princípio esse posteriormente acolhido no artigo II do Regulamento
de 25 de junho de 1822.
Por fim, os acionistas participavam, por direito, na partilha de lucros, esta
regulada no artigo XXII da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 e no
artigo XXII do Regulamento de 25 de junho de 1822182. Em ambos os artigos
se referia que o produto líquido seria todos os semestres repartido pelos acio174

Neste sentido, também o artigo 20.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
Cfr. artigo I do Regulamento de 25 de junho de 1822.
176 Vide Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas..., op. cit., pp. 629 e ss.
Consolidava-se, desta forma, para o princípio da livre transmissibilidade, de resto acolhido no artigo
328.º do atual Código das Sociedades Comerciais.
177 Cfr. artigo 17.º dos Statuts Primitifs.
178 Cfr. artigo VI da Real Cédula de 1782.
179 Entenda-se aqui Brasil e Metrópole.
180
Sobre o acolhimento deste princípio nos estatutos do Banque de France, veja-se a nota de rodapé
n.º 164.
181
Na esteira de Figueiredo Marcos, o regime de responsabilidade nas sociedades portuguesas
por ações do século XVIII não era uniforme. Se em alguns casos os sócios respondiam de forma
solidária e ilimitada, noutros, respondiam de forma solidária mas limitada ao valor da sua entrada.
O princípio da responsabilidade limitada não era assim um critério que permitisse distinguir regimes de sociedades e só se impunha quando previsto expressamente. Vide Marcos, Rui Manuel
De Figueiredo, As Companhias Pombalinas..., op. cit., pp. 555-558. Do mesmo autor, reiterando
o caráter inovador dos Estatutos do Banco do Brasil, Rostos Legislativos de D. João VI no Brasil, op.
cit., p. 62.
182 De modo semelhante se previa a partilha de lucros no artigo XVIII dos Estatutos do Banco
do Brasil; artigo 18.º dos Statuts Primitifs. Sobre o direito aos lucros nas Companhias pombalinas,
vide Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas..., op. cit., pp. 572 e ss.
175

RDS X (2018), 1, 79-133

Book Revista de Direito das Sociedades 1 (2018).indb 115

19/04/18 10:55

116

João Andrade Nunes

nistas. De forma peculiar se previa a conversão do excesso de lucros num fundo
de reserva do Banco, por intermédio da assembleia geral, quando o valor anual
daqueles excedesse os 7%.

4.5. Do pessoal
O título V do Regulamento de 25 de junho de 1822 regulava as matérias
respeitantes aos empregados do Banco.
Enquanto o artigo LXXIV dispunha sobre os vários cargos e respetivos
salários, o artigo subsequente estipulava a forma de pagamento.
Como já referido ao longo do ponto 4.3, competia ao diretor do Banco
a nomeação dos funcionários, excetuando os fiéis de caixa os quais eram inicialmente escolhidos pelo tesoureiro geral e posteriormente sancionados pela
direção183.
Ao contrário dos Estatutos do Banco do Brasil, o Regulamento em apreço
impunha aos empregados que tivessem responsabilidade pecuniária a obrigação
de prestarem fiança idónea184 como condição de admissão.
Por um lado, de modo similar ao que já ocorria nas Companhias pombalinas185, também esta responsabilidade decorria, desde logo, da existência de
uma relação entre a instituição e os seus empregados cuja origem advinha do
juramento de servir bem e fielmente o Banco, efetuado diante do presidente
aquando do empossamento186.
Por outro, esta fórmula, no que concerne à estipulação de uma caução,
mostrava-se singular. Diante de um desfalque, independentemente de outra
forma repreensiva187, a caução prestada pelo funcionário seria a primeira a responder salvaguardando-se, assim, os interesses do Banco e dos particulares.
Igualmente interessante foi a estipulação expressa do sigilo bancário188
no âmbito das operações, bem como as respetivas sanções a aplicar aos que o
violassem.
183

Cfr. artigo LXXVII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
Cfr. artigo LXXVIII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
185 Vide Marcos, Rui Manuel De Figueiredo, As Companhias Pombalinas..., op. cit., pp. 768-772.
186 Cfr. artigo LXXXI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
187 A este título, veja-se a possibilidade de livre despedimento prevista no artigo LXXIX do Regulamento de 25 de junho de 1822.
188 A prática de segredo bancário parece ter uma existência tão longa quanto a profissão de banqueiro, ainda que não institucionalizada. Todavia, o aparecimento de instituições bancárias formais tornou necessária a positivação expressa deste dever em textos estatuários. Curiosamente, a
estipulação do sigilo bancário já havia sido proposta no projeto de Henrique Playart de Clamouse
184
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Ao mesmo tempo que o artigo LXXIII do Regulamento de 25 de junho
de 1822 impunha a obrigação de os seus funcionários guardarem segredo previa, consequentemente, duas formas de sanção para os prevaricadores. Assim,
se um segredo revelado não acarretasse dano, seria o empregado, apenas, alvo
de repreensão. Por sua vez, verificada a existência de um dano, seria expulso.
Por fim, de forma invulgar, dispunha aquele Regulamento que para comodidade do público, no expediente, se possibilitava tanto àquele como aos
empregados estarem cobertos189.

4.6. As operações do Banco
O proémio da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821, ainda que de certa
forma abreviado, é bastante enunciativo das operações inerentes ao Banco de
Lisboa.
Partindo da referida base, ficamos a saber que o empréstimo, o depósito e
o desconto de letras se apresentavam como operações cardeais da instituição190.
Contudo, sendo elas bem mais diversificadas, encontraram estatuição ao
longo dos artigos 8.º a 13.º da referida Carta, estes detalhadamente esmiuçados
no Título IV do Regulamento de 25 de junho de 1822 através de mais de três
dezenas de artigos. Cumpre, dessa forma, analisá-las neste ponto. Para tal, elencar-se-ão com sequência similar à estipulada na Carta de Lei. Observaremos,
então, a seguinte ordem: i) desconto; ii) empréstimo; iii) compra e venda de
títulos públicos, papel moeda, ouro e prata; iv) depósito; v) cobrança de letras;
vi) tomar dinheiro a juro.

i) Desconto
Dispunha o artigo 9.º do projeto de decreto apresentado às Cortes pela
Comissão de Fazenda que o Banco poderia descontar e negociar letras de câmpara a formação do Banco de Portugal estabelecido em Lisboa. Vide nota de rodapé 37. Sobre o
assunto, Sousa, Rabindranath Capelo de, “O segredo bancário” in Estudos em homenagem ao
Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles, Almedina, Lisboa, 2002, pp. 157-225; Saraiva, Rute, Direito
dos Mercados Financeiros, op. cit., pp. 217 e ss.
189 Cfr. artigo LXXXIII do Regulamento de 25 de junho de 1822
190 Todas estas operações constam hoje, com as devidas adaptações, no elenco do artigo 4.º,
n.º 1 alíneas a), b), d), e) e k) do Decreto-Lei n.º 298/92 de 31 de dezembro que aprovou o Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras com a alteração do Decreto-Lei
n.º 20/2016 de 20 de abril, doravante “RGICSF”.
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bio, bem como todos os papéis de crédito que se usassem no comércio sendo
afiançados pelo número e qualidades de assinaturas estipuladas no Regulamento
respetivo.
Para garantir o cumprimento da obrigação de pagamento ficariam os bens
dos aceitantes e fiadores tácita e especialmente hipotecados191.
Foi este tema, por certo, um dos mais controvertidos192 no momento da
elaboração da Carta de Lei nas Cortes Constituintes. Na verdade, a estipulação de uma hipoteca especial em favor do Banco – a qual se sobrepunha aos
direitos dos demais credores hipotecários possibilitando o Banco tirar da massa
dos devedores, em primeiro lugar, a sua dívida total – despoletou acesos e profícuos debates sobre a forma mais persuasiva de assegurar o cumprimento das
obrigações dos devedores. A título de exemplo, nos debates da sessão de 15 de
dezembro de 1821, encontram-se alocuções de deputados manifestando o seu
agrado no restabelecimento de prisão por dívidas193 – o qual tinha sido abolido
pela Lei de 20 de junho de 1774194 – em detrimento da estipulação de um privilégio como a referida hipoteca!
Finda a discussão, o artigo acabou por ser aprovado com a ressalva de a
hipoteca não prejudicar as demais
“Leis que regulam os concursos nas falências dos negociantes”195.

À luz do Regulamento supra referido, entre demais informação de caráter
procedimental, sabemos que o desconto era a principal operação do Banco para
a qual os diretores aplicariam a maior parte dos seus fundos196. A sua taxa seria
de 5% ao ano e na mesma moeda que se pagasse a letra ou bilhete197.

191

Cfr. artigo 9.º do projeto de decreto apresentado pela Comissão de Fazenda em 7 de dezembro
de 1821 in Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 333.
192 A título de exemplo, vejam-se as alocuções mais carismáticas dos deputados Luiz Monteiro,
Ferreira Borges, Borges Carneiro, Xavier Monteiro e Fernandes Thomaz in Diário das Cortes
Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 251, de 15 de dezembro de 1821, pp. 3420 e ss.
193 Neste sentido se manifestaram os deputados Ferreira Borges e Peixoto. Para consultar os
motivos subjacentes às referidas posições, vide Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão
n.º 251, de 15 de dezembro de 1821, pp. 3421-3422.
194 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 251, de 15 de dezembro de 1821, p. 3422.
195 Cfr. artigo 8.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
196 Cfr. artigo LII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
197 Cfr. artigo LIV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
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Em último lugar, poderia também o Banco descontar os recibos dos
soldos do Exército pagáveis em Lisboa ou nas terras onde o Banco tivesse
correspondentes198.

ii) Empréstimo
Mais que um Banco de circulação e de depósito199, o Banco de Lisboa também tinha a capacidade de conceder empréstimos200.
Como já referimos, essa possibilidade não só estava prevista, desde logo, no
preâmbulo da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 como também estava
desenvolvida ao longo dos artigos 9.º e 10.º do mesmo diploma, também estes
densificados no Regulamento de 25 de junho de 1822201.
Pese embora a ausência de consensualidade202 aquando da aprovação do
artigo 10.º do projeto de decreto – no qual se previa esta operação bancária
– acabou aquele por ser aprovado, na íntegra, sem alterações. Desse modo,
partindo da redação do artigo 9.º da Carta de Lei, ficou ao Banco de Lisboa
possibilitado de conceder empréstimos sobre toda a espécie de géneros, mercadorias e bens móveis, os quais ficariam em depósito.
Logicamente, o Regulamento de 25 de junho de 1822 assegurava a solvabilidade do seu crédito estipulando não só uma lista de bens susceptíveis de
penhor203 mas também um conjunto de regras conferentes da validade daqueles.

198

Cfr. artigo LVI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
Como ensinava Ferreira Borges, a distinção entre Banco de depósito e Banco de circulação
nem sempre se mostrava facilitada pois, na prática, não raras vezes se verificava uma miscigenação
das funções. Vide Borges, José Ferreira, in Diccionario Juridico-Commercial, op. cit. p. 58.
200
Como referimos ao longo do ponto 2, as operações creditícias não surgiram com o Banco de
Lisboa. O Banco de Lisboa, nestas lides, tão só, possibilitou que os particulares tivessem um igual
acesso ao crédito, de forma institucionalizada, desterrando a usura do mercado.
201
Cfr. artigos LVII a LXIV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
202
Em sentido desfavorável à concessão de empréstimos manifestou-se o deputado Peixoto Sarmento, reiterando que o fito inicial era a criação de um Banco de circulação. Tudo o mais estaria
fora do objeto. Com uma posição mais moderada manifestou-se o deputado Rodrigues de Brito.
Concordando com a essência do artigo 9.º do projeto de decreto apenas salientava a necessidade
de fazer limitar a concessão de empréstimos sobre qualquer espécie de géneros aos Diretores do
Banco. Vide Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 255, de 20 de dezembro de
1821, p. 3478 .
203 O artigo LVII do Regulamento de 25 de junho de 1822 previa a possibilidade do Banco
emprestar dinheiro sobre penhor de ouro, prata, brilhantes e géneros depositados nas alfândegas
sem que estes pudessem sofrer deterioração.
199
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Ocorrendo incumprimento contratual, poderia o Banco proceder à venda,
em leilão, do penhor depositado publicando, oito dias antes, o respetivo
anúncio.
A concessão de empréstimo também poderia ocorrer sobre hipoteca de
bens de raiz seguindo-se, nesse caso, semelhante fórmula em caso de incumprimento do devedor204.
Querendo o Governo contratar algum empréstimo com o Banco, a direção
convocaria a assembleia geral a fim de obter a necessária autorização205. Reiteramos que, tendo em conta o disposto no artigo 16.º da Carta de Lei, uma
concessão dessa natureza teria, obrigatoriamente, de passar pelo consentimento
das Cortes. Todavia, esta questão será abordada com maior detalhe em sede
própria206.

iii) Compra e venda de títulos, papel-moeda, ouro e prata
À direção do Banco era permitida a compra ou venda dos títulos da dívida
do Estado, assim como de ouro e prata, debaixo de qualquer fórmula, espécie
ou qualidade207.
Em bom rigor, seria a direção a determinar o ágio que se deveria estabelecer pelas compras e vendas do papel-moeda208.
De salutar, foi a exigência de publicidade do ato uma vez que o valor do
referido teria de ser escrito numa tabela e afixado no Banco para que o público
dele tomasse conhecimento209.
Para finalizar esta operação bancária, referia o artigo LXVI do Regulamento de 25 de junho de 1822 que as compras e vendas de outro e prata, em
peças ou em barras e, bem assim, das moedas estrangeiras, far-se-iam com exato
conhecimento do toque desses materiais à vista dos ensaios e pelos preços que
a direção julgasse convenientes210.

204

Cfr. artigo 10.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821. Todavia, neste caso, ressalve-se a
estipulação de um prazo mais dilatado para o anúncio público.
205 Cfr. artigo LXIV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
206 Vide infra, ponto 4.7.
207 Cfr. artigo 11.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
208 Cfr. artigo LXV do Regulamento de 25 de junho de 1822.
209 Idem.
210 Cfr. artigo LXVI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
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iv) Depósito
Podia o Banco de Lisboa receber dinheiro dos particulares com o qual abriria uma conta corrente, pagando à vista, sob ordem, a parte das quantias depositadas que lhe fosse determinado211. Era este o princípio estipulado pela Carta
de Lei de 31 de dezembro de 1821. No entanto, qual seria o procedimento a
observar em tal operação?
Desde logo, através do artigo LXVII do Regulamento de 25 de junho de
1822 sabemos que dependia da direção do Banco a aceitação de determinado
depósito, de forma gratuita, não sendo a quantia a depositar menor que 500$00
reis – pela primeira vez – abrindo-se uma conta para pagar à vista as ordens que
passassem até à quantia depositada.
Para controlo das operações seria fornecido um livro de ordens impressas
para os saques e outro para a conta corrente creditando neste as quantias depositadas e debitando as ordens ou letras pagas pelo Banco212.
Para o conhecimento das firmas dos depositantes, escrever-se-iam os respetivos nomes num livro disponibilizado pela instituição213.
Por último, caso o depositante sacasse maior quantia que a disponível na sua
conta não seria honrada a sua firma214.

v) Cobranças de letras
Esta operação tinha previsão no artigo LXX do Regulamento de 25 de
junho de 1822.
De modo análogo ao instituto da sub-rogação do credor ao devedor, o
Banco de Lisboa poderia encarregar-se se cobrar as Letras dos mesmos depositantes por conta deles, sendo dentro de Lisboa e estando para esse fim indicada
na letra a residência do aceitante.

211

Cfr. artigo 12.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
Cfr. artigo LXVII do Regulamento de 25 de junho de 1822. Curiosamente, estabelecendo
um paralelo com o sistema vigente, podemos afirmar que esta operação em muito se aproxima
do atual contrato de depósito bancário o qual surge sempre associado a um contrato de abertura
de conta. De igual modo, também no atual contrato de abertura de conta pode ser exigida uma
quantia inicial. Neste sentido, Cordeiro, António Menezes, Direito Bancário, op. cit., pp. 532-533 e 612-613.
213 Cfr. artigo LXVIII do Regulamento de 25 de junho de 1822.
214 Cfr. artigo LXIX do Regulamento de 25 de junho de 1822.
212
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Por sua vez, a importância recebida seria posteriormente creditada na conta
do depositante e as letras que não fossem pagas aquando do seu vencimento
seriam registadas e entregues ao seu dono215.

vi) Dinheiro a juro
No âmbito das suas operações, se a Direção do Banco achasse conveniente,
poderia tomar dinheiro a juro pelo tempo que lhe parecesse e ao menor prémio
que pudesse ajustá-lo216.

4.7. Das relações do Estado com o Banco e suas prerrogativas
Cumpre, por ora, discorrer sobre as relações do Estado com o Banco de
Lisboa e privilégios a este concedidos.
Primeiramente, no que respeita à relação em análise, se efetuada uma abordagem menos cuidada sobre o assunto, à luz do artigo 16.º da Carta de Lei de
31 de dezembro de 1821, parecer-nos-á esta questão paradoxal.
Se, por um lado, o referido artigo não permitia o Governo ter ingerência
alguma no Banco, por outro, deixava uma janela aberta através da possibilidade de concessão de empréstimos ao Governo mediante consentimento das
Cortes217.
No fundo, como temos vindo a sustentar, esta independência diante do
poder executivo conferida ao Banco era justificada com o fito de assegurar o
bom funcionamento e longevidade da instituição.
Este seria o ponto de partida.
Contudo, seria necessária a concessão de mais privilégios para garantir a
prosperidade da instituição – se não mesmo a sua subsistência – criada num
período da História de Portugal tão volúvel.
Analisemos, então, as várias prerrogativas consagradas ao longo da Carta de
Lei de 31 de dezembro de 1821.
Desde logo, de acordo com artigo 14.º do referido diploma, o Banco de
Lisboa estava isento de impostos em todas as suas operações.

215

Cfr. artigo LXXI do Regulamento de 25 de junho de 1822.
Cfr. artigo LXXII do Regulamento de 25 de junho de 1822
217 Sobre esta temática, remetemos para o já exposto no ponto 3.
216
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No entanto, a concessão de um privilégio de tal forma expressivo, rapidamente suscitou a sua conformidade com a ratio da norma do artigo 34.º das
Bases da Constituição218.
Dentro das demais posições apresentadas219, entendemos ter sido a posição
do deputado Rodrigues De Brito220 a mais esclarecedora.
Na sua esteira, não configurava esta isenção um privilégio mas antes uma
compensação pelos encargos suportados tornando-a, dessa forma, viável. Na
verdade, logo no primeiro ano de atividade, deveria o Banco emprestar à Nação
dois mil contos de reis, em notas de Banco, para concorrer à amortização do
papel-moeda, a juro de 4%221.
Afora a questão de conformidade constitucional – a qual será aqui trabalhada por a remetermos para trabalhos futuros – as regalias conferidas à instituição não ficavam por aqui.
Tal como já anteriormente referido, o Banco não só ficaria numa posição
monopolista durante vinte anos222 – o que lhe permitiria obter uma vantagem
bastante significativa no mercado de capitais – como, para poder efetuar o seu
giro, conferir-se-lhe-ia a possibilidade de emitir uma quantidade de notas de
Banco – pagáveis ao portador em metal – ou de letras à ordem223.

218

Dispunha o artigo 34.º das Bases da Constituição que pessoa alguma ou corporação estaria
isenta do pagamento de tributos diretos.
219 Contra a isenção de pagar tributo, imposto ou contribuição – afi rmando ser aquela violadora
das Bases da Constituição, a saber, o artigo 34.º – manifestou-se o deputado Luiz Monteiro, tendo
efetuado uma declaração de voto no mesmo sentido os deputados Francisco António dos Santos, José Rodrigues de Bastos, José Afonso Freire, António Osorio Cabral e Caetano Rodrigues.
Vide Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 256, de 21 de dezembro de 1821, pp.
3482 e 3488.
220 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 255, de 20 de dezembro de 1821, p. 3482.
221
Cfr. artigo 24.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1831. Este procedimento estava estipulado com bastante detalhe ao longo dos artigos 24.º a 31.º do mesmo diploma.
222
Cfr. artigo 23.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1831. Neste sentido, também dispunha
o artigo 31.º da Loi du 14 avril 1803 e o artigo II dos Estatutos do Banco do Brasil.
223 Contudo, ressalvava-se a emissão controlada daqueles títulos de maneira a que nunca tivessem
de ser diferidos ou interrompidos os pagamentos da instituição. Cfr. artigo 17.º da Carta de Lei
de 31 de dezembro de 1831. Foi este um dos artigos mais debatidos nas Cortes Constituintes,
dando-nos a conhecer não só as variantes do pensamento jurídico-económicas num Portugal
oitocentista bem como a literatura estrangeira por nós acolhida. Veja-se, para tal, o Diário das
Cortes Gerais e Extraordinárias, sessão n.º 257, de 22 de dezembro de 1821, pp. 3499 e ss. Numa
perspectiva analítica, Cardoso, José Luís, “A legislação económica do vintismo: economia política e política económica nas Cortes Constituintes”, in Análise Social, vol. 26, n.ºs 112-113, Lisboa,
1991, pp. 471- 488.
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Por último, estas notas deveriam ser recebidas e consideradas em todas as
Repartições de Fazenda Pública como dinheiro metal, isto é, teriam curso forçado perante o Estado mas não diante dos seus credores224.

5. O Banco entre 1822 e 1846: um projeto fracassado
Apresentado e analisado todo o processo constitutivo do Banco de Lisboa
– formando este o âmago do presente trabalho – cumpre ainda, neste último
ponto, efetuar uma síntese sobre a curta vigência da instituição, esta compreendida entre o ano de 1822 – marco histórico do início das suas operações – e o
ano de 1846 – momento da sua extinção ao fundir-se com a Companhia Confiança Nacional dando forma ao atual Banco de Portugal.
Porém, tendo já sido este período alvo de análises bastante minuciosas e de
grande dimensão225 – constituindo ele mesmo objecto de trabalhos independentes – deixaremos, tão só, nota dos principais marcos histórico-jurídicos que
entendemos serem de maior relevo para a compreensão do presente objeto de
estudo.
Dando cumprimento ao disposto no artigo 3.º da Carta de Lei de 31 de
dezembro de 1831 e demonstrando o anseio em iniciar as operações do Banco,
o Presidente das Cortes, a 1 de janeiro de 1822, nomeava António Francisco
Machado, Joaquim da Costa Bandeira e José Bento de Araújo226 para o exercício de funções no cargo de Inspetores do Banco de Lisboa competindo-lhes a
superintendência da subscrição de ações para formação do capital227.

224

Cfr. artigo 18.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821. Esta atribuição de curso forçado
às notas do Banco já se verificara nas várias emissões de apólices no tempo de D. Maria I. Vide
o ponto 2.2.
225 Por todos, salientamos a imponente História do Banco de Portugal, de Damião Peres, por efetuar,
em mais de 500 páginas, uma narração exaustiva sobre a história do Banco de Lisboa. Vide Peres,
Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit. Sobre a mesma temática, vejam-se,
ainda, por exemplo, as obras Reis, Jaime, O Banco de Portugal. Das origens a 1914, vol. I, Banco
de Portugal, Lisboa, 1996; Borges, José Ferreira, Do Banco de Lisboa, Tipographya de António
Rodrigues Gallardo, Lisboa, 1827; Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, e Breve
ensaio para servir à História do Banco de Lisboa, Impressão Régia, Lisboa, 1828.
226 Cfr. Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 63.
227 Cfr. artigo 3.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821.
RDS X (2018), 1, 79-133

Book Revista de Direito das Sociedades 1 (2018).indb 124

19/04/18 10:55

Contributo para um estudo histórico-jurídico do Banco de Lisboa

125

No mesmo sentido, a Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822, mandando
encerrar a primeira fase de subscrição de ações a 20 do mesmo mês 228, agendava
para 1 de março a primeira reunião da assembleia geral229.
Neste sentido, “considerando as ponderosíssimas vantagens”230 em iniciar-se o
funcionamento do Banco Público, as Cortes prescindiam de duas condições
que haviam sido estabelecidas no já referido artigo 3.º da Carta de Lei de 31
de dezembro de 1821. Por um lado, a de se verificar a subscrição de cinco
mil ações; por outro, a necessidade de estarem reunidos os cento e cinquenta
maiores acionistas231.
Na primeira assembleia geral deveria ainda ser eleita uma comissão para
continuar a receber, em separado, a subscrição de ações até ao dia 1 de julho de
1822. Estas ações, contudo, não seriam incorporadas às da primeira subscrição
sem que os novos subscritores tivessem pago ao Banco o interesse das quantias
assinadas à razão de 6% ao ano, contado desde 20 de fevereiro de 1822 até ao
dia que fizessem a efetiva entrada232. Se com estas subscrições se atingisse a
quantia de cinco mil ações o Banco poderia começar as suas operações. Se o
total de subscrições não excedesse o referido número, as Cortes tomariam em
consideração, depois de 1 de julho, qualquer proposta de banqueiros ou companhias estrangeiras que tivesse por base i) subscrever um número de ações que
não fosse inferior a quatro mim e oitocentas; ii) ser-lhes concedida a nomeação
de um diretor por cada mil e duzentas ações233. A vontade de colocar o Banco
de Lisboa em funcionamento era, de facto, manifesta!
Reunida a assembleia geral, no dia aprazado procedeu-se não só às eleições
para a referida comissão bem como para a constituição dos órgãos diretivos do
Banco. Assim, foram eleitos para presidente o acionista Barão de Porto Covo,
Joaquim da Costa Bandeira. Para o cargo de diretores, foram eleitos os acionistas António Esteves Costa, Manuel Gonçalves Ferreira, José Bento de Araújo,
Jacinto José Dias de Carvalho, João Rufino Basto, Pedro de Sousa, Fernando
Cardoso Maia e António Francisco Machado234.

228

Cfr. artigo 1.º da Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822.
Cfr. artigo 2.º da Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822.
230 Cfr. preâmbulo da Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822.
231 Como viria a dispor o artigo IV do Regulamento de 25 de junho de 1822, o número de acionistas baixava para 100.
232 Cfr. artigo 4.º da Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822.
233 Cfr. artigos 5.º e 6.º da Carta de Lei de 2 de fevereiro de 1822.
234 Vide Peres, Damião, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 64.
229
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A 21 de agosto de 1822, o Banco de Lisboa iniciou as suas operações no
edifício dos Paços do Concelho235, conquanto não completara ainda um ano de
existência e já transformações nele ocorriam.
De fato, o golpe absolutista Vilafrancada, em 27 de maio de 1823, não só
implicou a derrogação da Constituição de 1822 como toda a legislação decretada pelas Cortes através do Alvará de 5 de junho236.
Ainda que o referido Alvará tenha excecionado a derrogação das normas
estatutárias do Banco de Lisboa, a Direção – agradecendo tal privilégio a Sua
Majestade – realizou, em simultâneo, uma lista de modificações desejáveis à
vida da instituição. Nesse seguimento, pediu que se conservassem os artigos
10.º a 19.º, 21.º e 23.º e que se abolissem os artigos 5.º, 7.º, 24.º e 25.º por
serem relativos ao processo de constituição do Banco.
De igual modo, a par de reformulação na redação de alguns artigos, solicitou-se a inserção da matéria contida no Decreto de 4 de abril de 1823 – obrigação de depositar no Banco os fundos do Depósito Público – e a redução do
capital do Banco para dois mil e quatrocentos contos237.
Todos estes pedidos foram atendidos pela Carta de Lei de 7 de junho de
1824, através da qual D. João VI rehabilit[ou] o Banco de Lisboa por um espaço
de 30 anos.
Se ao nível das atribuições e funções do Banco não se verificaram alterações
de maior relevo, quando em comparação com a anterior Carta de Lei de 31
de dezembro de 1821 – e partindo proémio da Carta de 1824 – damos conta
da primeira grande transformação no plano jurídico: o Banco continuava a ser
uma corporação, mas jamais sob a proteção das Cortes.
A fórmula legal agora prescrita deixava patente a dependência que o Banco
tinha diante do Rei devendo fazer-lhe chegar toda a informação por meio do
Ministro e Secretário d’Estado dos Negócios da Fazenda.
A imprescindível independência, face ao poder executivo, propugnada na
Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821 – tida como a pedra de toque para a
tão desejável prosperidade do Banco – fora completamente relegada238.
235

Idem, p. 94.
Idem, p. 95.
237 Ibidem. Neste sentido, veja-se também a obra Breve Ensaio para servir á Historia do Banco de Lisboa,
Impressão Regia, Lisboa, 1828, pp. 6 e ss.
238 O artigo 16.º da Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821, proibindo a ingerência do Governo
no Banco e fazendo depender qualquer empréstimo àquele do consentimento das Cortes, foi substituído pelo artigo 13.º da Carta de Lei de 7 de junho de 1824 com a seguinte redação: “Querendo
o Governo contractar algum empréstimo com o Banco, a Direcção convocará logo a Assembleia Geral para
auhtorizar a mesma Direcção a pode-lo fazer; e sem seu prévio consentimento não se poderá contractar”. É
certo que o presente artigo fazia depender a gerência do Banco dos seus órgãos. Contudo, estando
236
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Representariam estas alterações o prenúncio do decesso do Banco de
Lisboa?
Prosseguiremos com a exposição de mais fatos com o intuito de chegarmos
a uma resposta convincente.
De modo semelhante ao disposto na Carta de Lei de 31 de dezembro de
1821, também a Carta de Lei de 7 de junho de 1824 previa a elaboração e
aprovação de um novo Regulamento em assembleia geral239.
Não se afastando substancialmente do regime estipulado no anterior, o
novo Regulamento foi aprovado a 4 de novembro de 1824.
Vejam-se, de seguida, as principais inovações nele introduzidas.
No âmbito das operações do Banco, dispunha agora o Regulamento, no
artigo LII, que a direção teria de ter presente o estado das contas dos negociantes, que costumavam descontar as suas letras, para servir de base no crédito que
havia de conceder aos passadores, aceitantes e endossantes que interviessem nas
letras apresentadas.
Era esta uma das primeiras medidas a visar a solidez e o crédito do Banco.
Por sua vez, as operações de desconto dos recibos dos soldos do Exército
pagáveis em Lisboa, como previa o artigo LVII do Regulamento de 1822, era
agora alargado a todos os recibos notados nas repartições públicas pagáveis em
Lisboa, precedendo as autorizações competentes para a segurança do Banco,
como dispunha o artigo LVI do novo Regulamento.
Por último, destacamos a peculiar norma prevista no artigo XVI que proibia os eclesiásticos de exercerem funções diretivas por desconformidade com os
cânones da Igreja implicando, por exemplo, o afastamento do Pe. José Isidoro
Gomes da Silva da direção240.
Apesar das referidas alterações, a vida do Banco corria próspera e, por Alvará
de 16 de março de 1825, não só se criava, no Porto, uma Caixa Filial do Banco

agora o Banco sob proteção do Rei – representante do poder Executivo – na prática, a relação
entre Governo e Banco viria tornar-se mais facilitada e, de certo modo, comprometedora como,
de resto, nos mostrou a História. Também neste sentido, Damião Peres, in História do Banco de
Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 96-96 ao preferir as seguintes palavras: “Não se julgue, porém, que
tudo isso se concedera por um impulso de desinteressado apreço, pois já ao comunicar, em 9 de Junho, terem
sido atendidas as últimas observações, dizia o Ministro da Fazenda esperar que o Banco continuaria a cooperar
quanto lhe fosse possível no crédito do Estado [...]. E que não se tratava de meras palavras sem algum concreto
fito, logo se viu, quando, ainda em Junho, o Governo pediu o auxílio do Banco para uma operação de resgate
geral do empréstimo publico emitido em 8 de Julho de 1817 [...]”.
239 Cfr. artigo 4.º da Carta de Lei de 7 de junho de 1824.
240 Vide Damião Peres, in História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p. 98.
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como o Governo, por intermédio do Banco, no ano seguinte, viria a amortizar
mil contos da emissão que havia feito o Tesouro Público em agosto de 1797241.
Todavia, a crescente afluência de papel-moeda às caixas do Banco voltava
a dar sinais de preocupação.
A amortização efetuada no ano de 1823 não tinha sido suficiente e como o
papel-moeda se acumulava nas caixas do Banco, implicando sérias consequências, o Banco propunha ao Governo que este abrisse um empréstimo de mil
contos em papel-moeda, com juro de 5%, a fim de ser todo queimado não se
iniciando as amortizações do capital emprestado senão depois de totalmente
concluído o resgate do empréstimo de 1817242.
A sobreposição de empréstimos públicos efetuados ao Banco começava
a ser prática recorrente num período muito pouco estável do ponto de vista
económico e político-social243. Concretizando, em 1827, com a inesperada
saída de prata para o estrangeiro em troca de notas de Banco, sofreu o Banco a
primeira crise ao ver-se impedido de poder continuar a trocar aquelas244.
De imediato, a direção do Banco fez chegar a informação a S.A. a Senhora
Infanta Regente D. Maria II que efetuou todas as diligências para que, com a
maior brevidade, pudesse o giro voltar ao normal.
No rescaldo de tal incidente, após acusações régias de leviandade e de inépcia na gestão do Banco, tomaram-se medidas para conseguir o equilíbrio da
instituição.
Assim, afora os remédios aventados pelo próprio Banco, afiançaram-se
letras, notas e ações, o Governo transferiu para o Banco a verba que tinha disponível e a Infanta Regente ofereceu as suas joias e o seu cofre particular em
benefício daquele245. Embora o Banco, com estas medidas, tivera conseguido
manter o giro durante mais um período de tempo, com o fim da Guerra Civil,
em 1834, voltara nova instabilidade, designadamente no ano subsequente ao
perder a exclusividade de emissão de notas – privilégio fundamental – com
criação do Banco Comercial do Porto, por meio do Decreto de 13 de agosto
de 1835246. Tal extinção não apenas violara disposições legais – como as estipu241 Neste sentido, Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 34 e Damião Peres,
in História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 105-106.
242 Cfr. Damião Peres, in História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p.106.
243 A este título, tenha-se em conta a outorga da Carta Constitucional de 29 de abril de 1826,
por D. Pedro IV, tendo abdicado do trono português em favor da sua fi lha D. Maria II que tinha
apenas seis anos de idade.
244 Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 34. Vide Damião, Peres, in História
do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., p.125.
245 Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 37.
246 Damião, Peres, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 193 e ss.
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ladas na Lei de 19 de dezembro de 1834 – como ferira o prestígio da instituição
entrando-se no pernicioso caminho da pluralidade de emissões de notas247.
Se em 1827 o Banco de Lisboa começara a ter a sua vida financeira periclitante, situação que se agudizou com a mencionada criação do Banco Comercial
do Porto, o ano de 1846 fora letal no seu destino.
Por um lado, no primeiro semestre de 1846, a circulação fiduciária assumia
valores muito superiores em relação às reservas do Banco. Por outro, a situação
financeira de Portugal, em grande parte provocada pelas sucessivas revoluções,
estava completamente debilitada, senão à beira da bancarrota.
Para infortúnio do país e da instituição não ficaram por aqui os fatores
agravantes.
Na verdade, o crédito no estrangeiro havia-se extinguido; a corrupção
política era transversal em todos os quadrantes e o Governo de Costa Cabral
havia iniciado a empreitada de modernização de Portugal com a construção da
primeira linha de caminho-de-ferro e da primeira rede de estradas.
Com o fito de obter os fundos de que carecia criaram-se várias Companhias248 que mais não eram do que verdadeiras intermediárias para obter
empréstimos, isto é, um elo de ligação entre o poder público e capital privado249. As palavras de Amzalak são bem elucidativas da situação em preço. Na
verdade, trava-se de
“casos de verdadeira agiotagem de que o Governo era o cúmplice principal”250.

E se
“O espírito público já andava desassossegado, com estas combinações financeiras”251

proporcionou-se
“uma corrida ao Banco de Lisboa obrigando-o a trocar mais de metade da sua emissão”252.

247

Idem, pp. 200-201.
A título de exemplo, Companhia Confiança Nacional, Companhia das Obras Públicas, Companhia do Tabaco, Sabão e Pólvora, entre outras. Vide Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de
Lisboa op. cit, p. 44.
249 Damião Peres, História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 303 e ss e Amzalak,
Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 43.
250 Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 44.
251 Idem.
252 Idem, p. 45.
248
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Como tal, ainda no ano de 1846, em maio, o Banco de Lisboa teve de
suspender os seus pagamentos obtendo do Governo uma moratória para as suas
notas que deixavam de ter de ser trocadas por metal, isto é, em virtude de uma
significativa conversão de notas em metal e alegando ter em espécies e em valores de carteira o dobro do valor da suas notas em circulação, o Banco de Lisboa
pediu ao Governo que fosse conferido, de novo, curso forçado às suas notas, o
que veio a acontecer através do Decreto de 23 de maio de 1846.
A Companhia Confiança Nacional, uma das recém criadas, solicitou, de
forma análoga, ao Governo que as suas promissórias tivessem igual curso.
O Decreto de 29 de maio deferiu o pedido253.
Fora esta concessão prudente?
Nas palavras de Oliveira Martins,
“estender esta medida a uma companhia bancaria abusava da autoridade em favor dos especuladores perdidos, agravando assim uma crise que se queria mitigar ou extinguir”254

pois tendo o Governo que intervir deveria proteger o Banco e impor responsabilidades à Companhia, porquanto as notas daquele exerciam uma função
coletiva ao passo que os título de crédito daquela seriam apenas uma operação
de foro individual255.
A crise marcava cadência e os decretos sobre o curso forçado das notas, por
falta de sanção, eram letra morta.
Um Banco de capital privado que incialmente se encontrava totalmente
afastado do poder Executivo via-se agora, mais do que nunca, dependente de
um Governo falido.
Nas palavras Adriano da Costa,
“O Banco de Lisboa, a não ser com o Governo, não pode tirar do seu negócio com o
Comércio, nem para o custeio do seu escritório”256

Urgia, portanto, tomar medidas estruturantes para que o Governo pudesse
iniciar os pagamentos aos seus credores institucionais.

253

Amzalak, Moses Bensabat, O Banco de Lisboa op. cit, p. 45.
Martins, Oliveira, J. P., A circulação fiduciária, 2.º ed., Lisboa, 1899, p. 115.
255 Idem.
256 Costa, Claudio Adriano Da, Princípios da Sciencia Aplicados à Criação da Companhia Confiança
Nacional e do Banco de Portugal, Typografia de Silva, Lisboa, 1847, p. 22, apud Reis, Jaime, O Banco
de Portugal. Das origens a 1914, op. cit., p. 108.
254
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Assim, com o intento de salvar o pilar do sistema de crédito em Portugal,
através do Decreto de 19 de novembro, o Governo decretou257 a fusão do
Banco de Lisboa com a Companhia Confiança Nacional258.
Após vinte e quatro de existência, sem cumprir o disposto no artigo 1.º da
Carta de Lei de 7 de junho de 1824259, perecia o Banco de Lisboa nascendo das
suas cinzas, em fusão com a Companhia Confiança Nacional, aquele que viria
a ser o banco central da República Portuguesa260: o Banco de Portugal.

6. Considerações finais
Terminado o presente estudo, embora conscientes de que não foram abordados todos os problemas que a análise do Banco de Lisboa entre o período
de 1822 a 1846 comporta – sobretudo por tal ensejo implicar uma observação
vastíssima e complexa de ramos do Direito heterógenos (Direito Comercial,
Direito das Sociedades Comerciais, Direito Bancário, Direito Administrativo,
Direito dos Mercados Financeiros, Finanças Públicas, entre outras) – apresentamos as conclusões que nos foram possíveis alcançar.
Pese embora Portugal – durante os vários séculos da sua história – ter sido
uma Nação fortemente marcada pela dinâmica mercantil – não lhe tendo faltado
experiências bancárias subjacentes – apenas viu nascer o seu primeiro Banco no
alvor do século XIX, inusitadamente numa época de particular instabilidade e
penúria financeiras.

257 Esta solução, porém, não foi tomada por iniciativa do poder Executivo. Na verdade, ao longo
de todo o mês de Novembro, tentando dar resposta a uma das crises mais impiedosas que assolara
o sistema financeiro, a Direção do Banco prepara um projeto de decreto com o intuito de reabilitar o Banco de Lisboa por intermédio de uma fusão. Foi este projeto acolhido e aprovado em
Assembleia Geral do Banco e, posteriormente, enviado ao Governo para apreciação e publicação.
Vide Damião Peres, in História do Banco de Portugal, 1821 – 1846, op. cit., pp. 326-328.
258
Sendo a Companhia Confiança Nacional uma sociedade de investimento especializada no
financiamento da dívida pública com a qual o Banco de Lisboa mantinha uma estreita relação em
virtude das promissórias e das ações que detinha na Companhia, a referida fusão não só possibilitaria resolver problemas financeiros de vária ordem como reabilitaria a maior instituição bancária
portuguesa dotando-a de novos fundos, permitindo-a manter o seu giro e, bem assim, responder
às necessidades da Nação. Para uma narrativa detalhada sobre a fusão das duas instituição, vejam-se as obras Reis, Jaime, O Banco de Portugal. Das origens a 1914, op. cit., pp. 117 e ss e Valério,
Nuno (coordenador), História do Sistema Bancário Português, op. cit. pp. 71 e ss.
259 O artigo 1.º da Carta de Lei de 7 de junho de 1824 estipulava um prazo de vigência de trinta
anos para o Banco de Lisboa.
260 Cfr. artigo 3.º da Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, Lei Orgânica do Banco de Portugal.
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Contrariamente à conceção de vários bancos privados na Europa – que,
durante os séculos XV e XVI, visaram higienizar o comércio cambial tornando-o mais eficiente – a criação do Banco de Lisboa, em 1822, entre outros
desideratos de menor relevo, tomou um propósito muito claro: acreditar o
papel-moeda – porque emitido em quantidades descontroladas havia-se tornado num dos grandes males da Nação – promovendo a sua eficiente extinção.
Excetuando a Escócia e Inglaterra – onde desde cedo se verificou a existência de vários bancos – a maioria dos países europeus sujeitaram os negócios
bancários a um só estabelecimento, fosse fundado pelo Governo ou por ele
privilegiado.
Nesta sede, o caso português demonstrou-se verdadeiramente peculiar.
Na verdade, o Banco de Lisboa não só foi criado por via do poder Legislativo como por si estava protegido. Tal solução foi suportada na base de que
bancos públicos, na dependência do poder Executivo, estavam mais expostos a
degenerar, uma vez que a ingerência daquele minar-lhes-ia o crédito.
Foi tal este desígnio que, cumprindo o disposto nas Bases da Constituição,
a Carta de Lei de 31 de dezembro de 1821, aprovada nas Cortes Constituintes
como diploma fundador do Banco de Lisboa, nem pelo monarca foi sancionada.
Refira-se, ainda, que a singularidade da instituição não se bastou com sua
proveniência. De fato, foi no âmbito da sua organização que se manifestaram
as principais inovações.
Distanciando-se do modelo societário precedente – Companhias pombalinas – o poder Constituinte, conhecedor de modelos estrangeiros antecedentes,
concebeu o Banco de Lisboa com um arquétipo de governança singular.
Designado de corporação, o Banco era constituído na sua totalidade por
capital privado – nacional e estrangeiro – e dependia da vontade dos sócios
maioritários deliberando em assembleia geral.
Por sua vez, a administração dependia agora dos órgãos de direção, todos
eles acionistas, portadores de um número mínimo de ações e eleitos em assembleia geral. A impossibilidade de intervenção régia de outrora, jamais pretendida, não apenas se concretizava num plano substancial mas também num plano
formal. Neste sentido, até a própria nomenclatura dos órgãos societários se
afastava da que vigorara no ancien régime. Os termos assembleia geral, presidente
e diretores, com olhar no futuro, contrapunham-se às antigas designações de
Junta, provedores, deputados, secretários e conselheiros.
Infelizmente, esta mudança de paradigma veio a mostrar-se bastante efémera. Assim, restaurado o poder absolutista e derrogada a Constituição de
1822, o Banco de Lisboa foi alvo de reabilitação em Junho de 1824.
Em paralelo com a fundação do Banco de Inglaterra, em 1694, também esta
restruturação do Banco se deveu à penúria do Erário Régio. Ambos tinham
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a finalidade conceder empréstimos ao Estado. Como compensação, detinham
o privilégio de emissão de notas. Porém, se a génese foi a mesma, o seu fado
também.
A inépcia na administração – manifestada sobretudo na falta de parcialidade
na prestação de contas, nas sucessivas concessões de crédito ao Estado, não descurando a promíscua relação triangular com as Companhias criadas no governo
de Costa Cabral – e a ocultação de balanços, agudizada pela ocorrência de conturbações políticas e sociais foram prenúncio do malogro do Banco de Lisboa.
Em jeito final, face ao exposto – e tendo em conta a linha evolutiva
demonstrada ao longo do século XIX – é ainda passível traçar alguma similitude com a historiografia mais recente dos Mercados Financeiros, na qual se
verificou – e verifica – uma simples alternância entre movimentos de regulação
e desregulação com um consequente maior ou menor grau de independência.
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