
45 Abreviatura de Meritíssima 
 

 
 
A pergunta da vez 
  
A MM.ª (MM., M.ma, ou Mma.) Juíza analisou as provas apresentadas pelo réu? 
  
 
Uma gota de gramática 
  
Para começar nossa conversa, vamos pensar em outras abreviaturas que funcionam 
como adjetivos no grau superlativo sintético: 
Excelentíssimo: Ex.mo/Exmo. 
Reverendíssimo: Rev.mo/Revmo. 
Ilustríssimo: Il.mo/Ilmo. 
  
Ao consultar o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – o VOLP –, em sua 5. 
ed., 2009, p. 872, no capítulo sobre “reduções mais correntes”, 
encontramos MM. como única abreviatura de Meritíssimo. Não há referência à 
abreviatura para Meritíssima. 
  
O Dicionário Aurélio, em sua versão eletrônica, registra “meritíssimo” (origem 
latina meritissimu) como adjetivo, com as acepções de “grande mérito; muito digno; 
digníssimo”, e como forma de tratamento dado, sobretudo, a juízes de direito; já como 
substantivo, aparece como juiz de direito (Exemplo: “Comédia de enganos, segundo 
o meritíssimo, revestira a audiência de um ar de farsa”). 
  
No Novo Guia Ortográfico, do gramático Celso Pedro Luft, encontramos duas 
abreviaturas para Meritíssimo: MM. e M.mo. 
  
Como fica então a abreviatura de Meritíssima? 
  
Hoje, há, nos tribunais, um número cada vez maior de magistrados. Por isso, essa 
dúvida surge com mais frequência. 
  
Podemos concluir que as informações sobre a abreviatura de Meritíssimo podem nos 
servir de base para abreviar Meritíssima. É possível, portanto, usar MM. para os dois 
gêneros (feminino/masculino), ou optar por M.ma/Mma., para o gênero feminino. 
  
Sugerimos o uso de MM. para os dois gêneros, pois essa forma não evidencia nem o 
gênero nem o número. 



  
Exemplos: 
O MM. Juiz negou o pedido do corréu. 
A MM. Juíza da Comarca de Ilhéus fixou a pena em dois anos e cinco meses. 
Os MM. Juízes das comarcas do Triângulo Mineiro reuniram-se ontem para debater 
temas polêmicos. 
As MM. Juízas da Comarca de Iracema foram homenageadas em evento da Amagis. 
  
 
ATENÇÃO! 
Em todas as obras consultadas, não foram encontradas as abreviaturas 
MM.o (Meritíssimo) nem MM.a(Meritíssima). 
  
 
 
 
 
Questões bem práticas para você: Em relação a esse tema, não haverá 
questões. 
  
 
DA PRÓXIMA VEZ: Uso de À custa de/A expensas de/Em via de. 
 


