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DATA E LOCAL EM INÍCIO DE FRASE – VÍRGULA OU NÃO 

 

--- No tratamento das datas em textos é certo virgular, digo: é sempre obrigatório? Exemplo: Em 

5/6/2002(,) enviei os documentos para análise. Eu pessoalmente acredito que não cabe vírgula, 

mas há quem assegure ser necessário colocá-las sempre. I.C.R.G., João Pessoa/PB 

 

É certo, sim, virgular, mas não obrigatoriamente. Não só as datas, mas também o local. Enfim, 

quando iniciam a frase, os adjuntos de tempo e lugar podem ou não vir separados por uma 

vírgula – depende do redator e das circunstâncias (tipo de frase, estilo, gosto, extensão do 

adjunto). Recolhi nas revistas Istoé, Veja, Exame e Época exemplos das duas modalidades de uso.   

 

COM VÍRGULA: 

 

Em 1994, o primeiro ocidental a rever as relíquias foi o arqueólogo Manfred Korfmann. 

 

No dia 30 de maio de 2001, o diretor foi agredido pelo aluno R.S.C. 

 

Nos anos 60, os sócios dos Diários Associados encomendaram ao pintor paulistano Wesley 

Duke Lee um quadro de Chatô. 

 

Às 19h30 de 12 de abril de 1972, o dirigente comunista João Amazonas embarcaria num 

ônibus na rodoviária de Anápolis (GO) rumo a Marabá (PA). 

 

No Brasil, a empresa fechou alguns contratos importantes durante o primeiro trimestre. 

 

Nos últimos dias, o governo abriu o cofre e passou a liberar verbas para emendas dos 

parlamentares num ritmo muito superior ao registrado desde o início do ano. 

 

Até o fim de junho, todos os internautas poderão navegar livremente pelas páginas da 

revista na internet. [...] Diariamente, cerca de 30.000 pessoas acessam a revista online. Em 

abril, o site bateu seu recorde de audiência. 

 

Em Brasília, as demissões de ministros costumam ficar em duas categorias. [...] Na terça, o 

ministro convocou entrevista coletiva. No teatro, Bezerra explicou que estava saindo porque 
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não teve solidariedade. Antes, o presidente recebera Bezerra, ouvira suas explicações, mas 

não o demitiu. [...] Logo após, o governo aplicou ao ex-ministro um castigo público. 

 

Atualmente, as vendas de cosméticos movimentam por ali 1,5 bilhão de dólares ao ano. 

 

SEM VÍRGULA: 

 

Em 1985 ocorreu novo surto de sarampo. 

 

Em 21 de julho de 1969 o Homem pisou na Lua. 

 

No ano de 1893 o então Governador do Estado rompe com o Governo Republicano. 

 

Nos próximos dias  os brasileiros assistirão a um embate jurídico de peso. 

 

No Brasil foi criado recentemente um ranking que avalia as companhias de acordo com seu 

desempenho no campo da ética dos negócios. 

 

Na mesma cidade encontra-se o expoente máximo da modernidade. 

 

Há um ano fez um piercing no umbigo, que quase matou sua mãe de susto. 

 

No ano passado me convidaram para ir a Fortaleza. 

 

A cada dia que passa só aumenta a curiosidade do país sobre a bolada de R$ 1,3 milhão. 

 

E nossos escritores, como usam esse tipo de adjunto? É o que veremos na próxima coluna. 

 


