
203 “Tanto quanto”  
 
 

 
  

A pergunta da vez  
  
Usa-se a vírgula na presença de tanto quanto/tanto (...) quanto?  

 

Uma gota de gramática  
 
As expressões tanto quanto e tanto como são sinônimas e exprimem comparação. 
 
Observe os exemplos: 

 
- Ela é esperta tanto quanto ele. 
- Tanto o aluno como o professor ficaram surpresos com o calendário escolar. 

 
 
1) A expressão tanto quanto (ou tanto como) atua como conjunção subordinativa adverbial comparativa, 
introduzindo uma oração que apresenta uma comparação com o acontecimento referido na oração 
principal. 

 
2) Quanto ao emprego da vírgula na construção de uma estrutura com o uso de tanto (...) quanto (ou tanto 
(...) como), observam-se dois casos, que são analisados abaixo. 

 

a) Neste caso, não se usa a vírgula: 

 

“Tanto o juiz de direito quanto o desembargador de justiça manifestaram-se favoravelmente ao pedido 
da defesa”.  

 

Trata-se de processo de coordenação. Os dois elementos adicionados figuram como sujeito da oração, o que 
também justifica o emprego do verbo no plural. Logo, não se deve utilizar a vírgula. 

 

b) Outra forma de escrever a estrutura seria na introdução de uma informação adicional à oração principal, 
caso em que se utiliza “tanto quanto”. Exemplo: 

 

“A Comarca de Belo Horizonte, tanto quanto a Comarca de Juiz de Fora, manifestou-se 
favoravelmente ao pedido.” 

 

Percebe-se que, nessa segunda construção, a vírgula deve ser utilizada. Todavia, nesse caso, a “Comarca 
de Juiz de Fora” não participa do sujeito da oração, atuando somente como um complemento comparativo ao 
termo anterior. O verbo, então, fica no singular concordando com o sujeito, “A Comarca de Belo Horizonte”. 

 



Questão bem prática para você  

Leia as afirmativas abaixo e assinale aquela incorreta: 
  
a) Gosto de ir ao júri popular tanto quanto gosto de ir ao cinema. 
b) Sou esforçado tanto quanto os vestibulandos.  
c) A jurisdição de Belo Horizonte, tanto quanto a do Rio de Janeiro, foi de encontro ao pedido da 

defesa. 
d) Tanto a desembargadora, quanto o juiz, aprovaram a sentença.  

 
 

RESPOSTA  
Letra d) 


