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GOTAS DA LÍNGUA PORTUGUESA (n. 6):  

Uso de mesmo/mesma 

ELABORAÇÃO: José João Calanzani 

 
A PERGUNTA DA VEZ 

Posso usar mesmo/mesma como pronome pessoal? 

  

  

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

  

Mesmo e mesma podem ser adjetivo, advérbio, substantivo e, até, pronome na função demonstrativa, mas NUNCA 
na função de pronome pessoal ou possessivo. 
 
Empregos corretos: a) A mesma testemunha foi arrolada pelo autor e pelo réu. (Ideia de identidade.) b) Mesmo o seu 
irmão chegou a duvidar de sua sinceridade. (Idéia de inclusão.) c) No ano seguinte, sucedeu o mesmo. (Idéia de 
coisa semelhante.) d) Foi sempre o mesmo na defesa do meio ambiente. (Aquele indivíduo.) 

  

  

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

Substitua mesmo/mesma pelo respectivo pronome pessoal ou possessivo correto: 

1) “Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas [...]”. (art. 114, 
§ 2º, da CF) 

2) “Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o a execução, ficará obrigado a ressarcir os credores 
hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer [...]”. (CC, art. 1.481, § 3º) 

3) “Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou 
manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz e 
requerer que do mesmo se intime a quem de direito”. 

4) “Tentada a conciliação, não foi a mesma obtida”. 

5) “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar”. 

6) “A autora dispensa a pensão para si e pede o arbitramento da mesma para a filha do casal”. 

7) “Não havia como a mesma perder o que nunca teve”. 

8) “[...] e que a mesma se vê impossibilitada de trabalhar”. 

9) “[...] devendo a autora manter em sua conta os respectivos fundos para a cobertura do mesmo [...]”. 

10) “Porém, deste ônus a mesma não se desincumbiu [...]”. 

  

DA PRÓXIMA VEZ: 

“Emprego do hífen com os prefixos (1)” 
 

 

 

 

RESPOSTAS: 
1) é facultado a elas; 2) ele vier a sofrer; 3) que dele se 
intime; 4) não foi ela obtida; 5) se ele se encontra; 6) e pede 
seu arbitramento; 7) não havia como perder ela (o pronome 
é posposto ao verbo, para evitar a cacofonia: “como ela”; 8) 
e que ela se vê; 9) para a sua cobertura; 10) ela não se 
desincumbiu. 


