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Nesta aula apresentaremos os Padrões Nacionais PN BR-06; PN BR-

07, PN BR-08 e PN BR-09 que introduziram novos sistemas de datação e 

foram amplamente usados. 

 

PN BR-06   Classificação  3LA2 AG –E–  

 

Aproximadamente no ano de 1926 a forma de datação dos carimbos é 

profundamente alterada e as indicações de dia, mês e ano passam a ser 

feitas por algarismos e letras exageradamente grandes, embora ainda 

conservem o estilo em 3L e a indicação do Estado por extenso e entre 

anuladores de espaço.  

 

    
 

Em anos posteriores à década de 20 esse padrão manterá o sistema de 

datação, mas irá sofrer grandes modificações. 



PN BR-07  Classificação  1LR2 –E– 

 

Por volta de 1928 surge um novo padrão nacional onde a principal 

alteração está no sistema de datação onde o mês passa a ser indicado por 

algarismos romanos. A indicação de Estado permanece por extenso e entre 

anuladores. 

    

 

Este PN é bastante comum na década de 30 e nas década posteriores sofre 

igualmente grandes alterações 

PN BR 08    Classificação  1LN2 

 

Novamente neste mesmo período dos anos 30 há uma alteração no sistema 

de datação e o mês passa a ser indicado por algarismos numéricos, embora 

o ano permaneça com dois dígitos. 

  
 

A indicação do Estado por extenso vai se tornando muito mais rara e outras 

formação de indicação são introduzidas. 

 

PN BR 09    Classificação  3LA2 AG *B* 

 



No início da década de 40 deixa-se de usar a indicação do Estado por 

extenso e é introduzida a indicação (totalmente supérflua) de Brasil entre 

florões ou estrelas, acompanhado pela sigla do Estado ou da DR. Estas, 

muitas vezes, estão na posição de orelha. Os algarismos grandes 

reaparecem. 

 

    
 

Este padrão torna-se bastante utilizado no final da década de 40. 

Praticamente nenhum outro país utilizou a sua própria identificação, que a 

nosso ver é realmente supérflua. 

 

Um abraço a todos e escrevam-me em caso de dúvidas, comentários ou 

correções. 


