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MATERIAL BORDER-LINE NUMA COLEÇÃO TEMÁTICA *

Existem elementos, que por certo descobriremos em nossa pesquisa filatélica, que se localizam em 
verdadeiro limbo, no limiar entre o  inapropriado e o  tolerado, filatelicamente falando. Podemos 
classificá-los na classe dos BORDER-LINE (na linha de divisa, na fronteira), ou como dizem os 
franceses “Le matériel limite”.
Estamos nos referindo, em outras palavras, a todos os tipos de documentos cuja sua natureza não 
permitem que sejam claramente classificados na categoria de "material adequado", bem como, não 
podem ser tidos igualmente como "documentos inapropriados ou inconveniente", tal como definido 
pela FIP, em sua regulamentação 1.
Tais artigos apenas podem ser excepcionalmente adicionados, com muitas moderação e grande dose 
de cautela em nossas coleções, desde que acompanhados de uma boa e convincente argumentação 
temática e estribados em muito bom senso. Vale a máxima: “um, tolera-se; dois é demasiado”.
Por vezes alguns expositores não resistem à tentação de incluir alguns destes artigos (por já tê-los, 
por tratarem-se de peças bonitas/vistosas, por imaginar erroneamente que tudo que foi postalizado 
tem o devido lugar numa coleção filatélica temático,  etc...),  achando que os jurados devem ser 
"tolerantes". Um ledo engano, por vezes fatal.
Bernard Beston FAP and John Sinfield MAP observaram em seminário realizado durante Taipei 
2005:

“Borderline Material
Consider all philatelic material.  Is it suitable?  Is there another item that  
tells the story better?  Is an other item likely to achieve higher points for  
rarity or condition?
If the item is borderline [but nice] replace it.” 2

Cabe lembrar que certos jurados são realmente mais condescendentes. Porém a grande maioria não 
gosta que se avance muito nessa área movediça/pantanosa e tiram efetivamente precisos pontos no 
momento do julgamento, quando se deparam com tais itens.
Lemos  nas  DIRETRIZES  PARA  A  AVALIAÇÃO  DE  PARTICIPAÇÕES  DE  FILATELIA 
TEMÁTICA da FIP:

“A variedade de serviços e regulamentações postais existente em diferentes  
países e sua evolução ao longo do tempo torna impossível elaborar uma 
listagem com todos os casos possíveis. Algumas peças atendem somente até  
certo  ponto  às  descrições  anteriormente  feitas  referentes  a  material  
apropriado ou inapropriado;  por  isso,  devem ser  usadas principalmente  
quando  não  exista  outro  material  mais  pertinente  para  descrever  um 
determinado detalhe temático. Quando incluídas na participação, deverão 
estar sempre lastreadas numa justificativa filatélica consistente. 
Peças que fazem parte da cultura filatélica específica de um tema, país ou  
região podem ser toleradas desde que estejam justificadas e o seu número  
seja proporcional ao grau de elaboração da participação.”

* O autor é filatelista temático, membro da Associação Filatélica de Santa Catarina (AFSC), da Associação Brasileira de 
Filatelia Temática (ABRAFITE), integrante da diretoria da FEFINUSC e expositor com suas coleções “Petroleum: The 
Black Gold”, “Earthquake” e “Energia Nuclear”.
1 Consoante Robert Migoux, in La Philatélie Thematique, Paris,  1995, p. 127.
2 From Gold to Large Gold, in The Asia Pacific Exhibitor, Vol 19-3; Aug 2006 (Whole Number 69), 139.
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O francês Robert Migoux3 propõe quatro questionamentos que devemos fazer e que nos permite 
averiguar se um documento deve ser realmente empregado em nossa coleção:

a) Não tenho nenhum outro documento filatélico, sob o qual não paira dúvida, que pode ser usado 
aqui?  
b) Não posso mudar  a minha apresentação ligeiramente e  remover esta passagem em que está 
incluído documento? 
c) Este documento não é susceptível de levantar dúvidas quanto ao meu conhecimento Filatélico? 
d) Não será o elevado preço pago, o que me leva a usá-lo?

O elemento raridade não é assim justificativa para inclusão destes artigos. Vejamos:

“Border line items, as they are not fully postal,  must be complementary  
items  whenever  a  thematic  detail  necessary  for  keeping  development  in  
balance  can be depicted  only  trough that  specific  item.  They  cannot  be  
inserted because they of their rarity.” 4

3 Lemos em francês: “N'ai-je pas un autre document, indiscutable, qui puisse être utilisé ici? Ne pourrais-je pas changer 
très légèrement mon exposé et écarter ce passage où mon document limit doit figurer? Est-ce que ce document ne risque 
pas de faire douter de mes connaissance philatéliques? Est-ce le prix élevé, payé pour ce document, qui me pousse à 
l'utiliser? (La Philatélie Thématique. p. 128)
4 in TCNews, BULLETIN OF THE FIP THEMATIC COMMISSION N. 17 – JULY 2004, p. 02.
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Entre os exemplos mais conhecidos, na literatura filatélica, de itens border-line podemos citar: os 
envelopes patrióticos (EUA), certos envelopes privados com propagandas ("advertising covers") e 
até mesmo os "cachet covers". 

Podemos ainda arrolar a campanha do "Ocean Post Postage" (documentada na História Postal) que 
visava que as cartas destinada ao exterior tivessem o preço padronizado em 1 penny, como ocorria 
no âmbito da comunidade britânica. Esta transcorreu entre o final dos anos 1840s e início da década 
seguinte. O envelope empregado continha estampa (de iniciativa privada) da divindade Tritão, filho 
de Poseidon (=Netuno) e Amphitrite. Este artigo é presença recorrente em coleções, por exemplo, 
dedicadas a Mitologia Aquática.

3 - http://www.filatelista-tematico.net/
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Por vezes estas peças derivam de um elemento ou formulário emitido pela própria autoridade postal 
ou a cargo desta, para fazer frente a alguma obrigação de cunho legal, adicionado de selo postal e 
carimbos  usuais.  Faltando-lhe  porém,  nestes  casos,  a  circulação  típica  dos  serviços  postais 
comezinhos.

Dentre este últimos podemos arrolar as  LECENÇA DE RADIO DIFUSÃO, aqui no Brasil. Por 
força do Decreto-Lei  nº  2.979  de 23 de janeiro de 1941 o registo  de aparelhos  receptores  de 
radiodifusão, criado pelo Decreto nº 21.111, de 1 de março de 1932, deveria ser feito, anualmente, 
em caráter obrigatório, perante as Diretorias Regionais e repartições subordinadas ao Departamento 
dos  Correios  e  Telégrafos.  Os formulários  reproduzidos  nesta  página  constituem-se em recibos 
comprobatórios da quitação de uma taxa pública, materializado num pagamento de natureza não 
postal, autenticado porém mediante a aposição de selo e carimbos oriundos do serviço usual. Algo 
lindeiro, contido nos limites da fiscalidade.

4 - http://www.filatelista-tematico.net/
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Na França tivemos a emissão de vinhetas próprias para atestar o pagamento da taxa pela posse de 
aparelhos de radiodifusão.

Podemos ainda arrolar nesta categoria os selos-moedas, ou como denominam os ingleses “postage 
stamp currency”.
Tratam-se de selos postais utilizados, em situações extremas, como meio circulante. Os Estados 
Unidos (Guerra Civil), a Rússia ao tempo de Nicolau II, a Espanha (Guerra Civil), a França e a 
Dinamarca utilizaram destes.
Lemos na Wikipedia:

“Postal Currency, or Postage Currency, was a form of US Post Office paper 
money printed in  5¢,  10¢,  25¢,  and 50¢ denominations  and issued  from 
August 21, 1862 through May 27, 1863. They were valid for redemption of 
postage stamps and, while not actually valid as legal tender, they could be 
exchanged  for  United  States  Notes  in  $5  lots  and  were  receivable  in 
payment of all dues to the United States, up to $5. Essentially, they were 
postage stamps printed on Treasury paper. 
After the American Civil War broke out the Union stopped redeeming its 
Demand  Notes  in  specie  at  the  end  of  1861  and  many  people  started 
hoarding coins. There was a near universal fear that paper currency would 
become worthless,  especially  to  the  losing  side.  Deprived  of  coins  with 
which to make change, many businesses issued their own notes, tokens, or 
similar  printed  matter  as  a  way  of  making  change.  Some  resorted  to 
encasing  postage  stamps  in  transparent  holders  which  inspired  the 
government to authorize the Postage Currency later in 1862. The 5¢ and 10¢ 
notes depicted the same pictures as the postage stamps that were current at 
the time with Thomas Jefferson and George Washington. The 25¢ and 50¢ 
denominations  simply had 5 images  of  the  smaller  denomination  stamps 
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pictured on one note. (U.S. Paper Money of the 19th Century) 
The  Postal  Currency  notes  were  followed  by  four  additional  issues  of 
Fractional  currency  which  remained  in  use  until  1876  when  Congress 
authorized the minting of fractional silver coins to redeem the outstanding 
fractional currency. Today, the original Postage Currency of 1862 is often 
collected alongside postage stamps of that era.” 5

Certo que estes artigos são mais moedas do que selo propriamente dito, mas a sua concepção, no 
que tange a imagem neles impressa, esta contida no campo da filatelia. 

De outra  parte,  sabe-se que algumas dessas peças chegaram a ser afixadas sobre envelopes  de 
correspondências, tendo sido usadas para porteamento de missivas, portanto, como selos, e assim 
circularam.  Em tais  casos,  adquiriram incontestavelmente  status  filatélico,  tratando-se  de  bons 
artigos para as nossas coleções.
Em 1988, na França a Commission Thématique Nacional (CTN), instituiu um grupo de trabalho 
para aprofundar os estudos acerca dos artigos que possam ser enquadrados sobre esta titulação. 
Embora, trate-se de estudo realizado no âmbito da França, o mesmo pode ser útil a todos filatelistas 
pelo caráter exemplificativo.

- Atualizado em   05/01/10   -   01:23:37   -  
(Publicado no Boletim Informativo n.° 60 da Associação Filatélica e Numismática 
de Santa Catarina, agosto de 2009, p. 12 “usque” 15 – com atualização posterior)

(TOTAL DE FOLHAS DESTE CAPÍTULO: 7)

Este trabalho é de livre distribuição. 
É permitido o uso do presente texto, no todo ou em parte, 

em qualquer publicação, mediante simples comunicação ao autor,
(Caixa Postal 276 – Itajaí – SC ou http://www.filatelista-tematico.net/formulariomail.html)

e desde que sejam dados os competentes créditos em local visível.

5 in http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_currency#cite_note-0
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