
 

Selos Taxa Devida - 1890 / 1942  

   

 
por Sérgio Marques, 

Vice Presidente - SPP - Sociedade Philatelica Paulista. 
e-mail: sergiocolecionismo@bol.com.br 

 
 selo Taxa Devida foi criado para multar as cartas que eram enviadas 
sem o devido porte ou com porte insuficiente. A multa era cobrada 
em dobro do porte, caso não houvesse selo algum na carta ou o 

dobro do valor restante para completar o porte necessário para que o Correio 
enviasse a carta. Pelo regulamento de 26 de março de 1888, colocado em prática 
no dia 1 de janeiro de 1890, todas as cartas com falta de porte ou com insuficiência 
de porte, deveriam ser taxadas com selos Taxa Devida e cobradas do destinatário 
na hora da retirada. 

 

 As instruções de uso dos selos Taxa 
Devida foram regulamentadas em 12.04.1889, 
portanto ainda na época do Império do Brasil. A 
Primeira série considerada por alguns autores 
de catálogos de selos da época como de 1889 
com os selos Carmim, ficou pronta antes e a 
segunda de 1890 com os selos coloridos ficou 
pronta logo em seguida, de forma que as duas 
seguiram para os Correios em 01.01.1890. 
Quando o Correio soube que a primeira série 
havia sido impressa em uma única cor, Carmim 
solicitou à American Bank Note que se fizesse 
também em cores distintas para cada selo. 
 

Imagem acima: emissão de 01.01.1890 - Tipo Cifras - Impressos pela American Bank Note & 
Cia. de Nova York na cor Carmim em papel não filigranado. 

 

A segunda emissão foi feita possivelmente com tinta também sensível à 
umidade, mas um pouco mais resistente do que a tinta utilizada na primeira 
emissão (parecer do autor). 

 

Estes selos de taxa foram disponibilizados para uso restrito dos Correios a 
partir de 01.01.1890. Em 03.06.1910 pela portaria 42 começou a ser vendido ao 
público e também para filatelistas, mas previamente carimbados. Com a circular 21 
C de 24.04.1930 suspendeu-se a obliteração prévia obrigatória, passando a ser 
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permitida a venda destes selos novos, sem carimbo para filatelistas e público em 
geral. 

 

Imagens ao lado: selos novos e selos lavados 
que perderam quase que totalmente a cor. 

 

Antes da criação dos selos de Taxa 
Devida, apenas era anotado na carta, com 
lápis ou lápis coloridos o valor a ser pago 
pelo destinatário ao retirar a carta com falta 
de porte ou com porte insuficiente. Na 
maioria dos casos também era carimbado 
“T” de taxada. As cartas que não levassem 
porte algum eram chamadas “Cartas não 
Franqueadas” e as que levassem parte do 
porte eram conhecidas como “Carta com 
porte Insuficiente”. O selo de Taxa Devida 
não era um selo Fiscal, aonde o valor 
apurado iria para o governo, o selo de taxa era uma cobrança dobrada, uma 
punição pela falta do selo postal, portanto os valores ficavam para o Correio. 

 

Imagens ao lado: emissão de 
01.01.1890 - tipo cifras - impresso também 
pela American Bank Note, em cores distintas. 
Papel não filigranado. 

 

Como se tratavam de selos para 
uso exclusivo do Correio, não houve a 
necessidade de se fazer edital. Os 
selos Taxa Devida das primeiras séries 
nº 1/9 cor carmim e os selos nº 10/17 
em diversas cores, foram impressos 

com tintas muito sensíveis a umidade, manchando-se ao primeiro contato com a 
água. Há quem diga que a intenção desta prática seria para evitar que estes selos 
pudessem ser lavados e reaproveitados, mas não se justifica esta hipótese porque 
estes selos eram utilizados apenas internamente pelos Correios. Alfredo Costa em 
matéria editada no Brasil Philatelico nº 2, páginas 17/18 afirma que a anilina 
utilizada nas cores era de má qualidade. O certo é que os selos nº 1/9 desbotam 
muito, perdem quase que totalmente a cor, ficando totalmente manchados. Os 
selos nº 10/17 também perdem parte da cor e também ficam manchados, mas com 
menos intensidade. 

 

Os primeiros selos Taxa Devida foram desmonetizados em 11.10.1915 e os 
outros pararam de ser emitidos em 1940, daí em diante foram apenas sendo 
usados os selos restantes em estoque. 



 

 

Imagem ao lado: Bilhete Postal 
enviado em 26.05.1906 de Livramento-
RS para Chicago-USA, com porte 
insuficiente, sendo cobrada a diferença 
em dobro - Selo de 20 Réis. 

 

É extremamente difícil 
encontrar cartas circuladas com 
os primeiros selos carmim, 
mesmo o valor de 100 Réis, que 
continuou a ser emitido junto 
com os coloridos, também é 
muito raro. Foram feitos cinco 
tipos distintos de selos de Taxa Devida. 

 

Como na segunda emissão não constou o selo de 100 Réis, continuou a ser 
utilizado o selo RHM X-4 Carmim da série anterior. Não há distinção visual dos selos 
100 Réis novos da primeira série e os 100 Réis novos da segunda série que 
continuaram sendo emitidos junto com os selos da segunda série. 

 

Estas duas séries foram distribuídas nas 
administrações postais na mesma data, sendo 
que os selos Carmim deveriam ser para a 
Capital (RJ) e os selos coloridos iriam para as 
outras províncias, mas isto não foi cumprido e 
acabou sendo distribuído indistintamente 
entre todas as agências. Houve um tempo 
entre a emissão da primeira série e a emissão 
da segunda série, sendo que os da primeira 
série foram impressos ainda no Império e os 
da segunda série já na República. 

 

Imagem ao lado: Pequena carta de Luto circulada 
em Limeira SP. Com marca de ter caído ou ser 
arrancado o selo. Mesmo assim foi taxada em 260 Réis, 
com três selos de 20 Réis da segunda emissão e um 
selo de 200 Réis da terceira emissão já com picotes. 

 

Conforme matéria de Alfredo Costa, 
onde ele transcreve as informações do 
Diretor Geral dos Correios Sr. Luiz Betim Paes 
Leme e do Contador Antonio José de Abreu, 

mostrando as quantidades solicitadas e os valores dos selos de Taxa Devida da 
primeira e da segunda série de selos, continuou-se a fazer o selo 100 Réis (RHM X-
4) sendo mantido na cor carmim, motivo pelo qual o mesmo não foi incluído na 
segunda série, portanto o total de selos deste valor foi 1.500.000 selos somando-se 
as duas primeiras séries. 



 

 

 

 

 
Cópia real da tabela na época publicada no Brasil 

Philatelico n.º 2, pg. 17/18. 

Imagem acima: Emissão de 1893/1906 - Tipo 
Cifras Tipografado na Casa da Moeda -Rio de Janeiro. 
Em papel não filigranado e com denteação. 

 

Foram impressos os valores de 100 Réis 
e 200 Réis também em papel filigranado em 
1905/7. 

 
 
 
 
Cartão Postal enviado do Botafogo-

DF para Rio de Janeiro com insuficiência 
de porte. Cobrada a diferença em dobro 
com selo de 200 Réis. 

 
 

 
 
Emissão de 10.11.1906 – Tipo Cifras 

em novo formato, impresso na American 
Bank Note – Papel não filigranado, com 
denteação. A impressão foi em talho doce, o 
que resulta em uma melhor impressão e 
qualidade visual dos selos. 



 

 

 

 
 
 
 
 
Carta circulada na data de 

31.08.1921 em São Paulo com “selo 
usado”. Foi multada com 1.500 Réis, 
sendo dois selos de 600 Réis e três 
selos de 100 Réis. 

 
 
 
 
 
 

 
 
As outras emissões a partir de 

1919/1942 - Tipo Cifra Horizontal 
foram impressas em novo formato pela 
Casa da Moeda (RJ) em papeis 
filigranados, papeis das outras 
emissões da época. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cartão Postal enviado de 
Hamburgo - Alemanha 
para Porto Alegre-RS, 
com insuficiência de porte. 
Tendo que pagar a 
diferença em dobro com 
selo Taxa Devida de 200 
Réis. 

 
 
 
 



 

Outras informações:  O selo de 600 Réis (RHM 52) foi impresso por engano, na 
cor laranja em 1928. Foi posto em circulação somente em fins de 1934. 

 

Em 1942 foram emitidos dois selos: 10 Réis e 20 Réis em papel filigranado - 
Casa da Moeda “O” Formato Menor Horizontal, mas só foi colocada a venda em 
1948/49 apenas para fins filatélicos. 

 

É praticamente impossível diferenciar os selos 100 Réis da primeira edição e os 
da segunda edição. Fiz diversos procedimentos de lavagens entre estes selos, com 
selos novos e carimbados, apenas percebi que alguns selos perdiam quase que 
totalmente a cor e ficavam manchados e outros, a maioria, perdiam apenas 
parcialmente a cor e ficavam levemente manchados. Nos testes concluí que os 
selos impressos na segunda edição, foram impressos com outro tipo de tinta, que 
fixava um pouco mais, embora também ficassem danificados com a lavagem. (Isto 
não é conclusivo, foram feitos pelo autor desta matéria apenas alguns testes de 
lavagens em um número reduzido de selos). 

 
 Selos Taxa Devida Falsos - Fournier 

 

Da mesma forma que foram feitos 
selos falsos em quase todas as emissões 
do Correio na época do Império do Brasil, 
Fournier também falsificou os selos de 
Taxas Devida (imagem ao lado). Foram 
feitas duas falsificações em folhas, as 
duas das primeiras séries, sendo a 
primeira falsificação constituída de uma 
folha com os nove valores juntos, todos 
na cor Carmim, quase que idênticos aos 
originais, com exceção de alguns 
pequenos detalhes, onde abre espaço 
para pesquisas pelos filatelistas. 

 

As folhas completas falsas que tive 
conhecimento são obliteradas com 
carimbo do Correio do Rio Grande do Sul, 
3ªS. com data de 29.10.1908. 

 

Observando o verso desta primeira 
folha falsa, nota-se que nos locais aonde 
foram batidos os carimbos, aparece uma 
marca circular avermelhada Carmim, isto 
prova que a impressão dos selos foi 
também feita com tinta sensível a água 
ou a umidade. 



 

 

Alguns detalhes que podem ser vistos 
para diferenciar os selos originais dos falsos 
(imagem ao lado). 

 

A segunda falsificação feita por Fournier 
(imagem abaixo), trata-se de uma folha 
completa com os oito valores em cores. Notem 
bem: Ele não colocou na folha o valor de 100 
Réis, pois já na época se sabia que para este 
valor seria utilizado o 100 Réis da primeira 
edição. 

 

 Ele até teria sido colocado 
originariamente na folha, mas foi retirado, 
ficando o espaço do selo de 100 Réis em 
branco. 
Fournier 
não era 
apenas 

um falsificador de selos, ele tinha amplo 
conhecimento de tudo que girava em torno 
da filatelia, não só no Brasil como em todo 
mundo. 

 

Também com carimbo do Rio Grande 
do Sul - 3ªS. com data de 23.10.1908 

 

Nesta segunda folha falsa, nota-se que a 
tinta não ultrapassou o papel, não ficando 
manchado o verso. Comprova com isto que a 
tinta da impressão dos selos não foi a 
mesma que imprimiu os selos da primeira 
edição. 

 

Os defeitos nos selos da segunda folha 
acompanham os defeitos da primeira folha, 
visto que ele utilizou as mesmas chapas, só 
mudando as cores. 

 

Bibliografia: 
 

COSTA, Alfredo. Aonde foram impressas as 
duas primeiras emissões de selos de taxa devida do Brasil?. Brasil Philatelico n. 2, pg. 
17/18, Rio de Janeiro, mar/abr. 1932.  
FOSBERY, John. The Thipographed postage dues of 1889/1890. Boletim da Braziliana 1,  
pg. 17/18, Rio de Janeiro, jul. 1983. 
Catálogos: RHM, Schiffer, Clerot, Antunes.  


