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AULA 7 

 

Na aula anterior vimos dois aspectos importantes. As anomalias de 

centro e os Padrões Nacionais PN BR-01 e PN BR-02. 

Nesta aula apresentaremos os Padrões Nacionais PN BR-03; PN BR-

04 e PN BR-05. 

 

PN BR-03    Classificação 3LA2 (E) 

 

Os carimbos desse terceiro padrão nacional se caracterizam por uma 

LI que vai perdurar por bastante tempo. Trata-se do Estado, indicado por 

seu nome e não sua sigla, entre Parênteses  (E). O sistema de datação 

permanece 3LA2. Podemos considerar que este seja o primeiro modelo 

republicano, embora se baseasse num estilo já existente no império. 

Diferente de uma padronização quase perfeita existente no modelo francês, 

estudado na aula passada, aqui notamos que a LS apresenta tipos diferentes 

nas letras de LS e LI. 

  
  

 

Note a duplicidade de denominação nos dois últimos carimbos do 

atual Estado do RS. 



PN BR-04    3LA4 (E) 

 

Ao mudar o século (1899 para 1900), muitos carimbos existentes não 

tinham a possibilidade de marcar o ano como 00. Assim, foram substituídos 

ou reformados para um sistema de datação com 4 algarismos. Contudo o 

estilo de LS com (E) permaneceu. 

    
 

Vejm que interessante o último carimbo de uma localidade denominada 

Brazilia no Estado do Acre mas dependente da DR do Amazonas. Observe 

ainda que no segundo carimbo há a inversão tota l da datação. 

 

PN BR 05    Classificação 3LA4 –E- ou entre pontos ou florões 

 

Este Padrão Nacional é derivado do anterior (PN BR 04), e aqui o Estado, 

indicado por seu nome, está entre anuladores de espaço simples e duplos , 

pontos; anuladores e ponto ou florões. Cada um deles recebe uma 

classificação descritiva conforme os exemplos que seguem: 

             

3LA4 –E–                    3LA4 =E=                3LA4 –.–E–.– 

 

 



Note no exemplo abaixo o tamanho exagerado do anulador de espaço. 

Contudo, note também que a classificação é a mesma do primeiro exemplo 

acima, por se tratar apenas de um subtipo. 

 

1LA4 –E– 

Nos exemplos que seguem destacamos  

            

3LA4 .E.                     3LA4 *E* 

 

Exercícios. A que Padrão Nacional pertencem os carimbos que seguem e 

quais são suas classificações completas. 

     

     

 

 

Boa leitura a todos e escrevam-me se houver dúvidas. 


