
228 Emprego do ponto e vírgula  
 
 

 
  

A pergunta da vez  
  
Quando devo utilizar o ponto e vírgula?  
 

Uma gota de gramática  
 
De modo geral, as gramáticas prescrevem a utilização do ponto e vírgula (;) quando houver uma 
pausa maior do que a vírgula (,) e menor do que o ponto final (.). Entretanto, tal prescrição mostra-
se subjetiva e, por vezes, inaplicável, sobretudo em situações que exigem objetividade e clareza. 
 
A redação técnica, sobretudo em tempos de rapidez da informática, deve ser concisa. Períodos 
longos, com várias orações justapostas, além de exigirem conhecimento preciso no emprego de 
sinais de pontuação, dificultam a apreensão de sentido textual e, mesmo, o entendimento. Nesse 
sentido, o uso de ponto e vírgula ficaria em segundo plano, ou descartado. Porém, 
 

 em alguns textos específicos, como atas, relatórios, depoimentos e boletins de ocorrência, o 
ponto e vírgula substitui o ponto e o ponto substitui o parágrafo. Evitam-se assim espaços 
que podem ser preenchidos e que propiciem falsificação, sobretudo se o documento for 
manuscrito. 
 

 Caso não haja outra alternativa, o sinal deve ser utilizado para separar estruturas oracionais 
extensas.  Exemplo: 

 
O Juízo decidiu que, em situações como tal, a dosimetria da pena vinculava-se aos 

antecedentes do embargante, dada condenação anterior, transitada em julgado, por atos 
criminais semelhantes; o comportamento social do embargante, sua conduta em família e 
em sociedade, embora não se pudessem averiguar efetivamente dados abonadores de sua 
vida pregressa; os agravantes ou atenuantes do ato delitivo, corroborados por boletim de 
ocorrência policial e testemunhos em juízo. 
 

 Em orações, antes de conjunções adversativas, o ponto e vírgula reforça a oposição e tem a 
função de uma pausa mais longa. Exemplo: 

- Queria encontrá-la na festa; porém, atrasava propositalmente a saída. 
 

 O ponto e vírgula é utilizado quando o verbo aparece antes da conjunção. Exemplo: 



- Era necessária uma providência urgente; chegar, entretanto, a um consenso não foi 
possível. 

 É importante observar que o emprego do ponto e vírgula associa-se ao conhecimento das 
regras obrigatórias do uso de vírgula, na separação de vocativo, aposto, orações intercaladas 
e coordenadas, adjuntos e orações adverbiais e advérbios. 
 

 Um artifício que pode ser utilizado – quando não é possível evitar a construção frasal longa, 
composta por vários elementos – é o uso dos travessões (– ... –), como nesta frase.  

 
 

 

Questão prática  

Em qual das alternativas emprega-se CORRETAMENTE o ponto e vírgula? 
  
a) Senhor Relator; voto, entretanto, com o Revisor. 
b) A questão é singela; sabe-se, porém, que tortuosa. 
c) O boletim foi lavrado; salvo melhor juízo; em condições adversas. 
d) Ontem, após longamente meditar; tomou a decisão certa, aquela que melhor atende a ambos.  

  

RESPOSTA  
Letra b 
 
 
 


