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1. CONCEITO DE DOMICÍLIO 

Como as relações jurídicas se formam entre pessoas é 

necessário que estas tenham um local, livremente 

escolhido ou determinado pela lei, onde possam ser 

encontradas para responder por suas obrigações. Esse 

local é o domicílio. 

2. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO QUANTO AO DOMICÍLIO 

2.1. DOMICÍLIO VOLUNTÁRIO 

“O domicílio da pessoa natura é o lugar onde ela 

estabelece a sua residência com ânimo definitivo.” 

(artigo 70, CC). 

 É o destinado à moradia ou ao exercício de atividade 

profissional. 

 É aquele que deriva da vontade da pessoa sem 

qualquer tipo de imposição legal. 

2.1.1. Espécies de domicílio voluntário 

 Geral ou Comum: É aquele que depende da vontade 

exclusiva do interessado. 

 Especial: É aquele indicado em contrato (Foro de 

contrato) (artigo 78, CC) ou ainda escolhido entre as 

partes para a propositura de ações relativas às 

referidas obrigações e direitos recíprocos (Foro de 

eleição).  

2.2. POSSIBILIDADE DE VÁRIOS DOMICÍLIOS E 

VÁRIAS RESIDÊNCIAS 

 Qual a diferença entre domicílio e residência? 

“O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 

estabelece a sua residência com ânimo definitivo.” 

(artigo 70, CC) 

 Residência: CONCEITO 

 Domicílio = Elemento objetivo (residência + 

Elemento subjetivo (vontade). 

 

 

2.2.1. DOMICÍLIO PLÚRIMO 

Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, 

onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu 

qualquer delas. (artigo 71, CC) 

É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações 

concernentes à profissão, o lugar, o lugar onde esta é 

exercida. (artigo 72, CC) 

Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada 

um deles constituirá domicilio para as relações que lhe 

correspondem. (artigo 72, § único, CC)  

 

2.3. DOMICÍLIO PRESUMIDO/OCASIAL 

Ter-se-á por domicilio da pessoa natural, que não tenha 

residência habitual, o lugar onde for encontrada. (artigo 73, 

CC) 

 O domicilio pode ser alterado a qualquer tempo 

(artigo 74, CC) 

O domicilio voluntário pode ser alterado a qualquer 

tempo. Logo, todos os que não estiverem sujeitos a 

regras de domicílio legal poderão se fixar permanente 

em qualquer lugar. 

 

2.4. DOMICILIO LEGAL/NECESSÁRIO 

É o domicilio determinado pela própria lei a certas pessoas 

em razão de determinadas condições em que se 

encontram ou ainda em razão do cargo exercido. 

“Têm domicilio necessário o incapaz, o servidor 

público, o militar, o marítimo e o preso.” (art. 76,CC) 

DOMICILIO LEGAL OU NECESSÁRIO 

Incapaz 
É o do seu representante ou 
assistente. 

Servidor Público 
É o lugar em que exercer 
permanentemente suas funções. 

Militar 

É onde servir, e, sendo da 
marinha ou da aeronáutica, a 
sede do comando a que se 
encontrar imediatamente 
subordinado. 

Marítimo 
É onde o navio estiver 
matriculado. 

Preso 
É o lugar em que cumpre a 
sentença. 
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2.4.1. OUTRAS HIPÓTESES DE DOMICILIO LEGAL 

 O agente diplomático do Brasil, que, citado no 

estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar 

onde tem, no país, o seu domicilio, poderá ser 

demandado no Distrito Federal ou no último ponto do 

território brasileiro onde o teve. (artigo 77, CC) 

 

2.4.2. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 

 As pessoas não perdem automaticamente o domicilio 

que antes possuíam ao receberem, por imposição 

legal, o novo. 

 O domicílio do casal será escolhido por ambos os 

cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do 

domicilio conjugal para atender a encargos públicos, 

ao exercício de sua profissão, ou a interesses 

particulares relevantes. (artigo 1569, CC) 

 

2.5. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA 

 

2.5.2. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 
(artigo 76, CC). 

 

DOMICILIO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PÚBLICO INTERNO 

União 
 

Distrito 

Estados e Territórios Capitais 

Município Lugar onde funcione a 
administração municipal 

 

2.5.3. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

 

 Aplica-se a ideia do domicilio voluntário, admitindo-se 

a possibilidade de domicilio plúrimo. 

 Quanto às pessoas jurídicas, o domicilio [-] o lugar 

onde funcionarem as respectivas diretorias e 

administrações, ou onde elegerem domicilio especial 

no seu estatuto ou atos constitutivos. (artigo 75, CC) 

 Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em 

lugares diferentes, cada um deles será considerado 

domicilio para os atos nele praticados. (artigo 75, §1°, 

CC) 

 A questão da empresa multinacional  

Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no 

estrangeiro haver-se-á por domicilio da pessoa 

jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada 

uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, 

sitio no Brasil, a que ela corresponder. (artigo 75, §1°, 

CC) 


