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PRODUTO DO TRABALHO DA MULHER CASADA 

ESPECIALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

 A Lei 4.121, de 27.8.62 (Estatuto da mulher casada), dando nova redação ao art. 246 

do CC, considerou bens reservados, separados da comunhão conjugal, o produto do trabalho 

da mulher, e os bens com ele adquiridos. 

 Essa regra, de grande alcance, restou praticamente ineficaz, devido à dificuldade de 

caracterização, in concreto, dos bens objeto desse regime, ou seja, devido à dificuldade de sua 

discriminação. É sobre o modo dessa caracterização – especialização do patrimônio separado – 

que versa este ligeiro estudo. 

Vale recordar a redação primitiva do art. 246: “A mulher que exercer profissão 

lucrativa terá direito a praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa, bem 

como a dispor livremente do produto do seu trabalho”. 

Tal norma já se encontrava, com outra forma e alcance, nos projetos de Coelho 

Rodrigues (art. 1.946) e Clóvis (art. 287); correspondia à Lei sueca de 11.12.1874, à Lei 

dinamarquesa de 7.5.1880, à Lei norueguesa de 29.6.1.888, à Lei para o Cantão de Genebra de 

7.11.1894, ao Ato nova-iorquino de 2.4.1902, e à Lei francesa de 13.7.1907.1 

A doutrina fixou sua interpretação no sentido de que: a) sua matéria não era de regime 

de bens, mas de efeitos pessoais do casamento; continha exceção ao poder de administração 

do marido;2 b) compreendia o produto direto do trabalho da mulher, e os bens com ele 

adquiridos.3 Observava Pontes de Miranda que o poder de disposição da mulher, nesse caso, 

tinha estrita pertinência com o exercício da profissão, de modo que a mulher o mantivesse, 

mesmo tratando-se de imóveis, se negócios com imóveis entrassem no círculo da profissão; e, 

contrario sensu, não o tivesse, quando desnecessários os bens à economia profissional.4 

A nova redação do art. 246 é esta: “A mulher que exercer profissão lucrativa, distinta 

da do marido, terá direito de praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa. O 

produto do seu trabalho assim auferido, e os bens com ele adquiridos, constituem, salvo 

estipulação diversa em pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá dispor 

livremente com observância, porém, do preceituado na parte final do art. 240 e nos ns. II e III 

                                                           
1
 Clóvis Beviláqua, Código Civil Comentado, ed. Francisco Alves, 1960, vol. 2, p. 110. 

2
 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. 8, § 857, 5; Clóvis Beviláqua, ob. cit., p. 111; Vicente 

Ráo, Direitos da mulher casada sobre o produto do seu trabalho, p. 24. 
3
 Clóvis Beviláqua, loc. cit.; Vicente Ráo, ob. cit., PP. 14 e 36. 

4
 Ibidem. 
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do art. 242”.5 “Parágrafo único – Não responde, o produto do trabalho da mulher, nem os bens 

a que se referem este artigo, pelas dívidas do marido, exceto as contraídas em benefício da 

família”. 

A nova redação tem antecedentes nos códigos civis suíço e germânico. A principal 

alteração constante do corpo do artigo, face à redação primitiva, diz respeito à constituição de 

um patrimônio separado: com a incidência da regra, o produto do trabalho feminino subtrai-se 

à comunhão (se comunhão houver) ou ao patrimônio geral da mulher, à administração marital, 

e à responsabilidade pelas dívidas do marido que não beneficiem a família; da mesma forma, 

os bens adquiridos com aquele produto se inserem, ipso facto, na massa patrimonial 

reservada. 

Portanto, o art. 246, em sua nova redação, contém, ao contrário da anterior, regra de 

regime de bens; cria diferença entre os cônjuges, em favor da mulher, pois não há regra 

semelhante no que toca ao produto do trabalho do varão. 

A mulher não pode renunciar ao direito do art. 246, salvo o caso de pacto antenupcial; 

mas pode fazer que os bens, por sua origem reservados, se confundam no patrimônio geral, ou 

no patrimônio comum, dado seu poder de disposição.6 

É da mulher, em litígio contra o marido ou terceiros, o ônus de provar que tais e tais 

bens – móveis ou imóveis – foram adquiridos com o produto de seu trabalho, e são, portanto, 

reservados. Cabe ao marido, ou a terceiros interessados, provar que tenha havido doação ao 

marido, ou cessão à comunhão. 

Enquanto pendente na fonte pagadora, como salário, remuneração, preço de serviço 

ou de coisa, o produto do trabalho próprio só pode ser recebido pela mulher; tratando-se de 

salário, não pode sofrer penhora ou arresto; responde apenas por débito alimentar. 

Depois de colhido, como provar que não se consumiu, nem se confundiu com outros 

bens? Ou que foi aplicado à aquisição de outros bens, em sua integralidade ou em proporção 

determinável? Os meios de prova a posteriori poderão ser inaptos à prova da qualidade de 

bens reservados.  

A Lei francesa de 13.7.1907 dispunha que a prova da reserva far-se-ia mediante 

justificação. A Lei 65.570, de 13.7.65, dando nova redação aos arts. 224 e 1.402 do Código Civil 

francês, admite que se faça a prova por testemunhas e por presunção, no caso de 

                                                           
5
 O art. 240 do CC, em sua parte final, faz a mulher co-responsável dos encargos de família; e o art. 242, 

II e III, subordina a assentimento marital a alienação ou oneração de bens imóveis pela mulher. A falta 
de assentimento pode ser suprida judicialmente (art. 252 do CC). 
6
 Sobre o conceito de patrimônio especial (separado) e patrimônio geral, ver Pontes de Miranda, ob. cit., 

t. 5, §§ 595-597; Orlando Gomes, A reforma do Código Civil, Un. Da Bahia, 1965, p. 199. 
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impossibilidade moral ou material de ser haver formado documento. Na Suíça e na Alemanha, 

a eficácia com relação a terceiro depende de registro.7 

A solução da lei francesa não se pode aplicar indiscriminadamente em nosso sistema, 

que difere quanto aos modos de aquisição da propriedade, e à sua prova. A solução germânica 

não se incorporou ao nosso sistema legal. 

Em acórdão de 4.8.1970, a 7.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 

Guanabara decidiu que bens reservados somente podem ser considerados os adquiridos com a 

declaração de que como tais hão de ser tidos: “Essa reserva deve constar de título hábil para a  

competente averbação no Registro de Imóveis” (ver RT 427/246). 

Tratando-se de bens móveis, a prova poderá ser preconstituída, entre nós, mediante 

justificação judicial. Para ser eficaz com relação a terceiros interessados, estes deverão, além 

do marido, ser chamados ao processo. 

Tratando-se de bens imóveis, os bens reservados devem ser previamente 

especializados, para que a reserva do patrimônio seja eficaz com relação a terceiros. Isto 

porque cabe à mulher elidir a presunção de co-propriedade, que decorra de registro de imóvel 

em nome de um ou de ambos os cônjuges (art. 859 do CC). Se, tratando-se de bens 

reservados, a mulher permitiu que se registrassem sem anotação de reserva, e nem – tendo-o 

permitido – pleiteou posteriormente alteração do registro, não se admitirá que oponha a 

terceiros alegação ofensiva ao princípio da publicidade. Para que a reserva do patrimônio seja 

eficaz, é necessária especialização e publicidade registrária. 

Portanto, no título aquisitivo de bem imóvel, deverá constar enunciado de reserva. 

Mas como será inserido tal enunciado? Mediante declaração de vontade ou de conhecimento 

da adquirente, incluído, no respectivo instrumento? Certamente não, porque a criação de 

patrimônio separado, fato jurídico stricto sensu, independe de manifestação de vontade. A 

publicidade, no caso, é requisito de eficácia, e não de existência. A especialização, porque 

pode alcançar a esfera jurídica de terceiros, deve fazer-se com ciência destes, real ou ficta. 

Daí que a juristificação judicial é o meio adequado à prova da origem dos bens. É a 

sentença homologatória que se insere no título pré-aquisitivo, como enunciado de fato, ou 

que se apresenta simultaneamente ao registro.  

Não se exclui a possibilidade de pré-constituição da prova com relação a bens futuros, 

a serem adquiridos com os produtos percipiendos, ou a cujo respeito haja mera expectativa: a 

justificação, nesse caso, far-se-á com indicação dos meios vinculados à realização da reserva, 

como, por exemplo, a destinação de salários, ou parte deles, a depósito em conta bancária, ou 

à amortização de preço de bem imóvel. 

                                                           
7
 BGB, §§ 1.412 E 1.418; Código Civil suíço, art. 248. 
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A especialização do patrimônio separado não é requisito de eficácia com relação ao 

marido. Porque este – por ter ciência da origem dos bens – não sofre prejuízo com o registro 

insuficiente. 
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