
238 Emprego de inicial minúscula/maiúscula após dois-pontos (:) 
 
 

 
  

A pergunta da vez  
  
Após dois-pontos, utilizo inicial maiúscula ou inicial minúscula?  

 

Uma gota de gramática  
 

Os dois-pontos (:) são utilizados internamente na frase, são um sinal de pontuação interna e, assim, 
pelo fato de não terminarem a frase, como nas pontuações finais (ponto final, ponto de interrogação 
e ponto de exclamação), e sim introduzir nova informação, não se utiliza, após (:), a inicial 
maiúscula, e sim, obviamente, a inicial minúscula – embora pareça que a tendência e o “desejo” 
de quem redige seja “maiuscular” tudo. Os dois-pontos assinalam uma pequena pausa em frase que 
não está concluída. Vejamos: 
 

 Em enumeração formada por substantivos comuns, adjetivos, verbos etc.: 
 

- Foram colocados sobre a mesa: processos, documentos diversos e laudos técnicos. 
- Atividades de hoje: verificar dados do executado, lavrar termo de penhora, solicitar 

transporte. 
 

 Em ideias resumidas ou sintéticas, explicações, causas ou consequências: 
 

- Disse com convicção: nada mudará a sentença. 
 

 Em orações apositivas: 
 
- Era o receio da autoridade policial: que o denunciado evadisse. 

 
 

Apesar disso, há casos em que, após dois-pontos, justifica-se o uso da letra maiúscula: 
 

 Se o termo, após o sinal (:), for um substantivo próprio: 
 
- Visitou várias comarcas: Araxá, Uberlândia, Uberaba, Frutal. 
 

 Se, após o sinal (:), vierem frases longas, desde que divididas em parágrafos, alternando 
diálogos marcados por travessão ou aspas, e/ou frases iniciadas após sinais de marcação 

gráfica ou símbolos (>, *, “...”, &, -, · ...): 



 
 

- As diferenças entre comarca, vara e entrância são: 

 Comarca representa área em que um juiz desempenha sua jurisdição e pode ser constituída 
por uma ou mais cidades, além de ter um ou mais juízes. 

 Vara representa uma repartição responsável pela coordenação de atividades do magistrado e 
sua lotação.  

 Entrância relaciona-se à quantidade de varas que há em uma comarca. Se uma comarca 
possui vara única, é de primeira entrância. 

 
 

 

Questão prática para você: 

Em qual das alternativas emprega-se INCORRETAMENTE a inicial, após dois-pontos: 
  
a) Judicou em várias comarcas do sul de Minas: Poços de Caldas, São Lourenço e Lambari. 
b) Como consta na jurisprudência: A questão deve ser tratada em recurso próprio. 
c) Repetiu o delegado: “Acabaremos por transpor o „Rubicão‟ da lei, se nada for feito.” 
d) Tomou como certa a decisão: nada seria feito.  

  

RESPOSTA  
Letra "b" 
 
 
 


