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Nesta aula apresentaremos os Padrões Nacionais PN BR-14; PN BR-

15 e PN BR-16 que introduziram ou reintroduziram modificações de de 

diversos tipos e foram amplamente utilisados. 

 

PN BR-14   Classificação   1LN2 –DR–SE– 

 

Por volta de 1955 algumas DRs recebem carimbos onde desaparecem a 

indicação do Estado ou Brasil escritos por extenso. A LI passa indicar 

exclusivamente –DR–SE–. Nestes carimbos surgem alguns números de 

controle à direita da data. O mês é indicado por dois números arábicos. 

Esses números de controle vão dar origem a inúmeros subtipos. Nunca 

tivemos uma explicação convincente para o seu uso. Podiam ser talvez 

controle de seção ou de utilizadores do carimbo. Muitas vezes foram 

usados livremente como integrantes na notação do ano. 

 

   

 



Note que nos carimbos acima de Acesita e Alegre os números de 

controle foram anulados. Já no primeiro carimbo de Abaetetuba estão 

inexistentes. 

No de Alvares Machado que segue abaixo o número 5 da área de 

controle foi utilizado para complemetar a data 65 (1965). Anomalias desse 

tipo acontecem às centenas. Note que nesse carimbo –DR-BTU- fazem 

parte da LS. 

 

 

PN BR-15   Classificação   1LN4 –DR–SE– 

 

Em 1956 parece haver uma normatização no padrão anterior e o ano é 

fixado em 4 dígitos, com algarismos menores. A LI permanece como DR-

SE-, mas é introduzida também uma indicação DR–SDR–. Aqui cabe uma 

discussão, numa coleção especializada, onde se torne necessário distinguir 

a DR quando abrange todo o Estado e a DR regionasl que engloba apenas 

uma região do Estado e que nesse caso vem indicado por sua sigla SDR. 

 

       

 



PN BR-16   Classificação   1LN2 DR–B–SE– 

 

Por volta de 1967 surge um modelo reintroduzindo a LI com indicação de 

BRASIL. A DR, passa a ser em orelha e indicada em linha antecedendo e 

sucedendo o termo BRASIL. O mês volta a ser indicado alfabeticamente. É 

um dos modelos mais bonitos da República e traz características 

interessantes. Seu diâmetro é aumentado para 33 mm e a LI com o termo 

BRASIL sempre mede 17 mm em sua parte superior, conforme ilustrado 

abaixo. Devido a essa característica o modelo foi apelidado 33-17. 

 

 

         

 

 

Um abraço a todos e escrevam-me se houver dúvidas, observações ou 

correções. 


