
Luiz Cláudio Lutiis Silveira Martins
(30 de Agosto de 2003)

Cédulas Brasileiras do
Mil-Réis ao Real

O dinheiro impresso, o nosso papel-moeda tal como o
conhecemos hoje, surgiu de maneira tímida, enfrentando a
desconfiança inicial da falta de valor intrínseco do papel ao longo do
século XIX, ganhando espaço gradativamente e universalizando-se
na sua segunda metade/início do século XX.

Por uma feliz coincidência, estamos completando agora em 2003,
170 anos de emissão da  bela série das assim chamadas “Cédulas
para o Troco do Cobre”(a rigor, a primeira emissão oficial do Tesouro
Nacional foi em 1835, com as cédulas unifaces).

O padrão inicial de nossas cédulas seguiu o padrão herdado
dos portugueses, o real, o qual, em vista da inflação imposta pelos
séculos de uso, acabou por ser mais conhecido como mil-réis.

Portanto, nossa palestra, intitulada “Do Mil-Réis ao Real”, em última
análise, é uma viagem, ao longo desses 170 anos, do “Real” (virtual
nome da unidade do mil-réis) ao Real.

A numária brasileira é riquíssima em cédulas das mais variadas
“famílias”; limitar-nos-emos ao numerário emitido pelo Tesouro
Nacional, incluindo as precursoras cédulas provinciais para o troco
do cobre. As cédulas do Banco do Brasil, de Bancos Particulares, de
períodos revolucionários mais ainda enriquecem a nossa numismática,
mas devem ser motivo de estudo próprio.

Didaticamente apenas e para facilitar a compreensão, apresenta-se,
a seguir, a seqüência cronológica da evolução do nosso padrão
monetário, passando por várias reformas monetárias e planos
econômicos ao longo destes quase dois séculos de papel-moeda
nacional:
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1.Padrão chamado MIL-RÉIS (vai até 5.10.1942) Notação gráfica
...$000 - Não houve reformas monetárias no período (206 cédulas
diferentes)

2. CRUZEIRO (5.10.1942-13.2.1967). Notação gráfica Cr$

1$000 = Cr$1,00 (59 cédulas)

3. CRUZEIRO NOVO (13.2.1967-15.5.1970) Notação gráfica NCr$



Cr$1 000,00 = NCr$1,00 (8 cédulas)

4. CRUZEIRO (15.5.1970-28.2.1986) Volta a ser Cr$

NCr$10,00 = Cr$10 (15 cédulas diferentes)

5. CRUZADOS (28.2.1986-1.2.1989) Notação gráfica Cz$

CR$1 000 = Cz$1,00 (10 cédulas)

6. CRUZADOS NOVOS (31.1.1989-15.3.1990) Notação gráfica
NCz$

Cz$1 000 = NCz$1,00 (7 cédulas)

7. CRUZEIROS (15.3.1990-28.7.1993) Novamente Cr$

NCz1,00 = Cr$1,00 (14 cédulas)

8. CRUZEIROS REAIS (28.7.1993-1.7.1994) Notação gráfica CR$

Cr$1 000,00 = CR$1,00 (6 cédulas)

9. REAL (1.7.1994 até os dias de hoje) Notação gráfica R$

CR$2 750,00 = R$1,00 (11 cédulas diferentes)
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Assim colocado, não se consegue ter uma noção de grandeza
da desvalorização acumulada nesse período, mas pode-se tentar
visualizar melhor com a seguinte tabela de equivalência de 1 Real de
hoje com nosso réis inicial:

R$1,00=

CR$2 750=

Cr$2 750 000=

NCz$2 750 000=

Cz$2 750 000 000=

Cr$2 750 000 000 000=

NCr$2 750 000 000 000=

Cr$2 750 000 000 000 000=   2 750 000 000 000 000$000**

**leia-se 2 trilhões e 750 bilhões de contos de réis!!;
provavelmente, se somarmos todo numerário emitido em réis ao longo
dos 170 anos não se chegue a esse montante.

É fácil verificar também que uma coleção completa
representativa de todos os tipos diferentes de cédulas brasileiras do
Tesouro Nacional totaliza 336 cédulas, sendo constituída na sua maior
e mais significativa parcela pelo “mil-réis” (206 cédulas, sendo 71 do
Império e 135 da República), restando 130 cédulas diferentes para os
demais períodos. O restante pode ser incluído numa coleção como



variedades (microchancelas, asteriscos), amostras, modelos,
espécimes, provas de estampa (frente/verso).

Agora com mais detalhes, será apresentado cada período, em
especial o do “Mil-Réis”, que sem dúvida apresenta a mais bonita e
variada seqüência de exemplares de nossa numismática impressa.

1.Padrão MIL-RÉIS (até 1942) Notação gráfica ...$000

O “Réis” sempre foi escasso e com a crescente procura que
tem apresentado por novos colecionadores, certamente se tornará
cada vez mais raro e cobiçado. Veremos os dois períodos de nossa
história onde foi ele o padrão monetário: Império e República até 1942.

1.1 IMPÉRIO

Temos aqui um conjunto de 64 cédulas do Tesouro Nacional e
mais 7 do troco do cobre.

Cédulas para o Troco do Cobre:

Foram emitidas para recolher a imensa quantidade de moedas
falsas de cobre que se encontrava em circulação já na primeira década
após a Independência do Brasil. As medidas iniciais foram tomadas
na Bahia em 1828, sendo estendidas a todas as Províncias do Império
pela Lei nº 52, de 3 de outubro de 1833, sendo considerada esta a
primeira emissão oficial do Tesouro, pelos numismatas. São cédulas
litografadas, impressas unifaciais, em preto ou verde sobre papel
branco, dependendo do valor facial, numeradas à mão e com a
indicação da Província manuscrita e tiveram curso legal e forçado,
como papel-moeda. Existem nos valores de 1$000, 2$000, 5$000,
10$000, 20$000, 50$000 e 100$000.

Total de 7 cédulas diferentes, com variantes de assinaturas e
filigranas no papel.

São cédulas Provinciais, para satisfazer uma necessidade
específica e seria mais adequado classificá-las como sendo
precursoras da primeira emissão oficial do Tesouro Nacional, que virá
em 1835 com a família das chamadas Unifaces.

Cédulas Unifaces:
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Apesar do rigor da lei, consta que existia falsificação de cédulas
para o troco do cobre e dos bilhetes do então extinto Banco do Brasil.
Para corrigir essa  nova distorção, o Governo Imperial, com a Lei de 6
de outubro de 1835 determinou o recolhimento e substituição dessas
cédulas e mais conhecimentos e cautelas de qualquer natureza por
cédulas fabricadas na Inglaterra, com características técnicas que
dificultassem a falsificação, marcando, assim, oficialmente, o início
das emissões do Tesouro Nacional. Eram impressas apenas de um
lado do papel, como as anteriores, sendo também numeradas à mão
na 1ª estampa de cada valor e tipograficamente nas demais. Curioso
é notar que não há nenhuma correlação de valores entre as moedas
do período, os cruzados e os valores do dinheiro impresso.

Existem nos valores de:

    1$000, 1ª a 4ª estampa

    2$000, 1ª a 4ª estampa

    5$000, 1ª a 5ª estampa

  10$000, 1ª a 6ª estampa

  20$000, 1ª a 6ª estampa

  50$000, 1ª a 4ª estampa

100$000, 1ª a 4ª estampa

200$000, 1ª a 4ª estampa

500$000, 1ª a 4ª estampa

Total de 41 cédulas diferentes, emitidas no período de 1835 a
1870.

Cédulas Bifaciais:

A partir de 1869, e até o final do Império, em 1889, ocorre
nova mudança no padrão das cédulas, que tomam o aspecto definitivo
como as conhecemos hoje: impressão em ambos lados, cuja
fabricação ficou a cargo da American Bank Note Company, (ABNC)
que por muitas e muitas décadas ainda estaria  imprimindo nosso
papel-moeda. As primeiras estampas dessa nova “família de cédulas
traziam estampada uma figura mais jovem do Imperador D.PedroII,
apelidadas depois de “D.Pedro Barba-Preta”. Em todas as cédulas
desta  nova série, está estampada a figura do Imperador.

Existem nos valores de:

$500 1ª e 2ª estampa

SOCIEDADE NUMISMÁTICA BRASILEIRA- Edição Nº54 107

P
R
O
J
E
T
O
 C
U
L
T
U
R
A
L
 S
N
B

B
I
Ê
N
I
O
 2
0
0
3
-
2
0
0
4



    1$000, 5ª a 7ª estampa

    2$000, 5ª a 8ª estampa

    5$000, 7ª a 9ª estampa

  10$000, 6ª¨a 8ª estampa

  20$000, 7ª e 8ª estampa

  50$000, 5ª e 6ª estampa

100$000, 5ª estampa

200$000, 5ª e 6ª estampa

500$000, 5ª estampa

Num total de 23 cédulas diferentes no período (e algumas
variedades).

Total de 64 cédulas diferentes do Tesouro Nacional no Império
ou 71 se considerarmos o Troco do Cobre.

1.2 REPÚBLICA

Considerando apenas as emissões de Réis no período
republicano, temos um universo de 135 cédulas, assim distribuídas:

Cédulas do Tesouro Nacional propriamente ditas:

Temos uma quantidade muito grande de cédulas emitidas no
período, de vários fabricantes estrangeiros (predominando a ABNC,
seguida de fabricantes ingleses, franceses e italianos e Casa da
Moeda), em valores que vão desde o 500 réis, $500, até o Conto de
Réis em diferentes estampas , perfazendo um total de mais 93 tipos
diferentes de cédulas, com muitas variedades. As cédulas desse
período são em geral tanto mais raras quanto maior o valor facial,
como são mais raras as primeiras emissões no início da República. A
cada fabricante corresponde um grupo específico de cédulas de réis,
verdadeiras “famílias” de cédulas, como a da Casa da Moeda, a da
“Isildinha”(alegoria da república), as “francesas”, as “italianas”.

Caixa de Conversão:

Criada em 1906, para manter a estabilidade cambial,
especialmente destinada a receber moedas de ouro de curso legal,
nacionais e estrangeiras, que constituíam depósito para efeito de
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emissão e conversão, entregando em troca bihetes (cédulas) 0 ao
portador, no valor igual ao ouro depositado, respeitado o câmbio. A
Caixa de Conversão encerrou suas atividades em 1913, tendo sido
suas cédulas recolhida, com ágio, até 1931. Inicialmente a Caixa de
Conversão operou aproveitando cédulas do Tesouro Nacional
carimbadas com sua marca,ou impressas em outras cores, nos valores
de 10$000 (9ª estampa com outra cor), 20$000 (10ª estampa com
outra cor), 100$000 (10ªestampa com carimbo) e 500$000, (8ª
estampa com carimbo). Depois vem, em 1907 as cédulas próprias da
1ª estampa, nos valores de 10$000, 20$000, 50$000, 10$000,
200$000, 500$000e de 1 000$000 de réis: 2ª estampa, nos valores
de 10$000 e 20$000.

A Caixa de Conversão completa totaliza 13 cédulas diferentes
entre as aproveitadas, 1ª e 2ª estampa.

Banco do Brasil:

Em 1923 o governo voltou a entregar ao Banco do Brasil a
condição de órgão emissor (4º Banco do Brasil). Foram aproveitadas
as cédulas de 500$000

           Da 13ª estampa (Casa da Moeda), impressa em outra cor e a
de 1 000$000 da Casa da Moeda com um carimbo vermelho, ambas
extremamente raras hoje. A seguir vêm as cédulas próprias desta
bela série, impressas pela ABN, nos valores de 1$000 ( a famosa
“manolita”), 2$000, 5$000, 10$000, 20$000, 50$000, 100$000,
200$000, 500$000 e 1000$000 (que é o Conto de Réis mais comum),
na 1ª estampa e nos valores de 5$000,10$000, 20$000 e 50$000 na
2ª estampa.  A rigor, não são cédulas do Tesouro Nacional, mas são
de banco oficial e tiveram circulação em todo território nacional, sendo
aqui incluídas por isso.

Total de 16 cédulas, entre aproveitadas, 1ª e 2ª estampa.

Caixa de Estabilização:

Por último, temos esta série. Após três anos, portanto em 1926,
o governo reassumiu a prerrogativa emissora e criou a Caixa de
Estabilização, com suas cédulas tendo o lastro em ouro. Essa Caixa
destinava-se  a receber ouro em barra, ou amoedado (e mesmo as
valorizadas notas da Caixa de Conversão ainda circulantes), sendo
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trocado por notas representativas de igual valor ao metal entregue. A
medida foi uma tentativa do Governo de promover uma reforma
monetária, viabilizando a criação do Cruzeiro e a conversibilidade em
ouro de todo o papel-moeda em circulação. A reforma não teve êxito
e em 1930 a Caixa de Estabilização encerrou suas atividades, sendo
as suas valorizadas cédulas trocadas com ágio pelo Baco do Brasil
até 1951. A Caixa utilizou inicialmente cédulas aproveitadas do Tesouro
Nacional, nos valores de 10$000, 20$000, 50$000, 100$000, 200$000
e 500$000, com um carimbo retangular que as identifica e a seguir,
as suas cédulas próprias, impressas pela ABNC, mais conhecidas
como as “cédulas da mocinha” nos mesmos valores anteriores
acrescidos do Conto de Réis.

Total de 13 cédulas diferentes.

Finalizando esta parte, um conjunto completo do período do Réis ou
Mil-Réis, Império e República totaliza 199 cédulas diferentes ou 206
se incluirmos o Troco do Cobre, sem levar em conta uma grande
quantidade de variedades. São 64 no Império (ou 71 com o T.C.) e
135 na República.

2. CRUZEIRO (1942-1966). Notação gráfica Cr$

Com a crescente inflação, o já desgastado padrão mil-réis dá
lugar ao novo dinheiro, o Cruzeiro, Já havia relatos de reforma do
padrão herdado aos portugueses desde 1870. Em 1930 há ensaios
monetários já com a denominação cruzeiro, mas com as sucessivas
revoluções de 1930, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, a
Revolução Paulista de 1932 ,a Segunda Grande Guerra o ambiente
político e econômico postergou a adoção do novo padrão até novembro
de 1942.

Instituído o novo padrão, houve a divisão por mil do antigo
mil-réis (..$000), ficando um mil réis a valer 1 cruzeiro (Cr$).
Inicialmente foram reaproveitadas  e recarimbadas com duas rosáceas
diametralmente opostas, (com o valor em cruzeiros no seu interior)
as cédulas do Tesouro no valor facial de 5$000/Cr$5, 10$000/Cr$100,
20$000/Cr$20, 50$000/Cr$50, 100$000/Cr$100, 200$000/Cr$200 e
500$000/Cr$500.

Foram também postas em circulação, sem carimbo de cruzeiro
as cédulas de 1$000 do Banco do Brasil (conhecidas como “manolitas”)
da série 279ª a 500ª, para circular como 1 cruzeiro. Obviamente, deve
ter sido colocado em circulação apenas o que havia em estoque no
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Tesouro Nacional, daí a nota de R50$000/50Cruzeiros ser de outra
família que as demais e tanto ela como a de 200$000/200Cruzeiros
são tão raras pois o estoque delas era muito pequeno. As cédulas de
1.000$000 sempre foram escassas e não devia haver estoque algum
delas, portanto, não foram reaproveitadas como 1000 cruzeiros. Em
1943 começam a circular as cédulas próprias da família dos cruzeiros,
sendo as da 1ª estampa fabricadas pela American Bank Note
Company, já tradicional fabricante de cédulas de réis e a partir de
1948 as da 2ª estampa, que são idênticas às da 1ª, só diferindo nas
cores de cada valor. Como estas últimas foram fabricadas pela
empresa Thomas De La Rue Company Ltd, inglesa, estas ficaram
conhecidas como “inglesinhas”.

O padrão cruzeiro apresenta os valores de 1, 2, 5,10, 20, 50,
100, 1000, 5000 e 10000cruzeiros na 1ª estampa (ABNC) e 2, 5, 10,
20, 50, 100, 200, 500, 1000 e 5000 cruzeiros na 2ª estampa(TLR).
Não chegou a ser impresso o valor de 1 cruzeiro na 2ª estampa. O
último valor, 10000 cruzeiros, não chegou a circular como cruzeiro, e
sim apenas reaproveitado para cruzeiro novo. Há ainda a cédula de 5
cruzeiros da Casa da Moeda, 3ª estampa, emitida em 1961 e 1962.

Os catálogos relacionam 112 cédulas nesse período, mas seria
mais adequado enxugar esse total. Explica-se: é coerente colecionar
todas as cédulas reaproveitadas; é coerente colecionar todas as
autografadas de cada valor e também uma cédula de “valor recebido”
e uma de “valor legal”de cada valor, evitando as cédulas que recebem
outra numeração apenas pelas microchancelas, senão teríamos que
colecionar todas as séries também e por outros detalhes menores. O
que realmente diferencia as cédulas do cruzeiro são esse 3 detalhes:
autografada, “valor recebido” e “valor legal”. As demais devem ser
consideradas variedades. Guarde-se fôlego para poder investir mais
no período do Mil-Réis, que é muito mais rico em cédulas diferentes e
difíceis.

Assim ficamos reduzidos a 8 cédulas reaproveitadas e 18
cédulas autografadas, 16 cédulas de valor recebido, 16 cédulas de
valor legal na 1ª e 2ª estampa e a cédula da 3ª estampa(índio) num
total de 59 cédulas diferentes do cruzeiro, em vez das 112 numeradas
nos catálogos.

3. CRUZEIRO NOVO (1966-1970) NCr$
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Ocorre nova divisão por mil, na equivalência de
NCr$1,00=Cr$1000,00. São reaproveitadas cédulas de 10, 50, 100,
500, 1000, 5000 e 10000, com carimbos, respectivamente de 1
centavo(0,01), 5, 10, 50centavos, 1, 5 e 10 cruzeiros novos. É o único
período de nossa numismática em que as cédulas tiveram
denominação de centavos, até então fração exclusiva das moedas.
Em 1972, as notas carimbadas foram desmonetizadas. Total de 8
cédulas diferentes.

4. CRUZEIRO (1970-1986).Cr$

Volta a notação gráfica Cr$, as cédulas voltam a ser impressas
pela Casa da Moeda, com um muito bom trabalho artístico e caprichada
impressão, nos valores de 1, 5, 10, 50 e 100 cruzeiros, sendo a família
aumentada progressivamente com os valores de 500, 1000, 5000,
10000, 50000e 100000 ao longo dos próximos anos, conforme a
inflação se acelerava. 15 cédulas diferentes neste período.

5. CRUZADOS (1986-1989) Cz$

O processo inflacionário obrigou a uma nova reforma, nova
divisão por mil, criando os Cruzados. Utilizaram-se cédulas
reaproveitadas de cruzeiro com carimbo circular de cruzados, nos
valores de 10,50 e 100 cruzados e cédulas próprias de 10, 50, 100,
500,1000 e 10000 cruzados. (10 cédulas).

6. CRUZADOS NOVOS (1989-1990) NCz$

Inflação sem controle provoca apenas 3 anos depois nova
reforma, outra divisão por mil, criando os cruzados novos, NCz$,
também reaproveitando cédulas anteriores com um carimbo desta
vez triangular seguidas de cédulas próprias, num total de 7 cédulas.

7. CRUZEIROS (1990-1993).Cr$

Aqui não houve reforma monetária, apenas a troca de
denominação da moeda para o nosso já velho e conhecido cruzeiro,
mantendo os valores anteriores. As cédulas de cruzados novos
receberam carimbos retangulares de cruzeiros seguidas de cédulas
próprias, que a inflação galopante se encarregou de aumentar de valor
rapidamente, dos 100 cruzeiros iniciais para 500 000 cruzeiros em
menos de 3 anos. Total de 14 cédulas no período.
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8. CRUZEIROS REAIS (1993-1994) CR$

Nova divisão por mil, carimbando-se as cédulas de 50000,
100000 e 500000 cruzeiros com um círculo aberto escrito cruzeiros
reais, com o valor dentro; já não havia mais figuras geométricas a
usar! As cédulas próprias vieram de 1000, 5000, pulando para 50000
em apenas um ano. Total de 6 cédulas.

9. REAL (1994 até os dias de hoje) R$

Criado por decreto lei em 27 de maio de 1994, entrou em
circulação em 1º de julho desse ano. O Plano Real foi o responsável
por termos finalmente conseguido a estabilidade econômica em que
estamos vivendo desde então. Durante o período do cruzeiro real
criou-se um indicador chamado de URV (unidade real de valor), que
fazia a paridade diária de uma URV com o cruzeiro real, que
rapidamente se desvalorizava. Isso preparou psicologicamente a
população e em 1º de julho de 1994, lançou-se o Real, na paridade
de 1 Real=1URV. Na equivalência do dia anterior, 30 de junho, 1
URV=CR$2 750. Já temos 11 cédulas diferentes do Real, inicialmente
as de 1, 5.10,50, e 100 reais, seguidas da cédula plástica de 10 reais,
1ª cédula comemorativa brasileira e nos valores mais recentes de 2 e
20 reais, que por enquanto encerram esta família.

Luiz Cláudio Lutiis Silveira Martins
(30 de Agosto de 2003)

Por que colecionamos?
E como colecionar?

O hábito de guardar, ajuntar, coisas e objetos aparentemente
sem uma utilidade expressa ou prática é algo próprio do ser humano;
nenhum outro animal faz isso. Tem uma conotação de posse, de poder
e mexe muito com a vaidade individual.

Com certeza todos nós que hoje podemos nos reconhecer
como verdadeiros colecionadores começamos como afoitos
ajuntadores, compulsando tudo que se nos passasse ao alcance, com
pouco critério na maior parte das vezes. Esse é o custo do aprendizado.

Passado o tempo, vem a experiência e o conhecimento
necessários. Conquistamos assim o direito de ser chamados de
colecionadores.
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Uma coleção é um conjunto de peças ou objetos, sejam eles
quais forem, obedecendo a uma ordem lógica e racional, de preferência
com aditivos especiais, como: qualidade, estado de conservação e
raridade.

Uma coleção, ainda, é algo muito pessoal e expressa muitas
das vezes a própria personalidade do colecionador. Portanto, ela deve,
antes de mais nada, ser do agrado de quem a possui. Se, além disso,
conseguir impressionar a outros, será motivo de muita satisfação ao
seu proprietário; sendo um objeto de agrado a outrem ou de cobiça,
preenche requisito inconsciente de uma coleção: alimenta o ego.

Não podemos perder de vista também que somos
“proprietários” temporários de nossas peças, tal qual fiéis depositários.
Paremos para pensar a quantos anteriormente nossas peças já
pertenceram. E a quantos ainda irão servir...

E como colecionar as cédulas brasileiras?

Da forma que quisermos e como nos agradar mais é a resposta
certa.

Os catálogos servem para nos orientar quanto ao que existe
de colecionável que já foi descrito. E atenção, pois sempre há coisas
novas sendo relatadas! Portanto, os catálogos, são apenas
balizadores, podem ser seguidos no todo ou em parte se assim
quisermos.

Os catálogos podem apresentar as peças em seqüência
cronológica de aparecimento das peças, como é mais usual nos
catálogos de selos ou misturando períodos e valores, como é mais
comum nos catálogos numismáticos, entremeando as variedades
conhecidas das cédulas de mesmo valor, estampa, séries e demais
detalhes.

Há a previsão de no futuro só existir um dinheiro virtual,
eletrônico. Se isso se confirmar, não teremos mais novidades a
colecionar, mas ainda teremos muito dinheiro velho para nos divertir...

Sendo assim, mãos à obra , boa sorte e perseverança na busca
das boas peças e uma bela coleção a todos.

Máxima do colecionador: “É preferível arrepender-se daquilo
que comprar, mas nunca daquilo que deixar de adquirir”; pois uma
compra ruim esquece-se com o tempo, mas aquela peça perdida que
não volta mais poderá nos assombrar pelo resto da vida.
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