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Dario & Alves Contabilidade Eireli, doravante denominada 

Dario & Alves, localizada na Rua XV de Novembro, 49 Loja 

02 – Centro, Rio Bonito - RJ, CEP 28.800-000, inscrita no 

CNPJ sob o número 05.923.550/0001-04, responsável pelo 

site www.domesticacontabil.com.br, e o concordante do 

presente termo, doravante denominado Contratante, e que 

será identificado perante o site através do preenchimento e 

envio do formulário de adesão e aceite ao presente, celebram o 

Contrato de Adesão pelos termos que se seguem: 

  

Serviços: 

O site www.domesticacontabil.com.br , de propriedade da 

Dario & Alves, oferece o serviço de gestão de folha de 

pagamento de empregado doméstico de acordo com a 

legislação trabalhista e previdenciária. A Dario & Alves, presta 

serviços relacionados à gestão legal dos vínculos trabalhistas de 

empregados domésticos com carteira assinada, aos 

empregadores domésticos pessoas físicas em todo território 

nacional. 

 

Normas de Utilização dos Serviços: 

Ao aceitar este contrato, você confirma que leu e está de 

acordo com a Política de Privacidade e as normas de utilização 

dos serviços constante no presente Contrato de Adesão, pelo 

período gratuito e experimental de 30 dias, cuja cópia será 

enviada ao endereço de email informado no ato da adesão. 

Essas normas e a política de privacidade poderão ser alteradas a 

qualquer momento, a critério exclusivo da Dario & Alves e 

estarão sempre disponíveis no website 

www.domesticacontabil.com.br. 

 

Serviços contemplados pelo período gratuito de 30 dias: 

Este contrato assegura a você o direito a usufruir de forma 

gratuita, a título experimental, pelo período de 30 dias a partir 

da sua adesão, os seguintes serviços: manutenção dos registros 

de empregos e admissão de novos empregados, com elaboração 

da folha de pagamento, bem como das guias de recolhimento 

dos encargos sociais no portal governamental do eSocial no 

endereço eletrônico http://portal.esocial.gov.br/; 

processamento de férias e 13ª salário; cálculo de vale-

transporte; orientação e controle da aplicação dos preceitos da 

Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei Complementar 

150 de 1º de junho de 2015, bem como aquelas atinentes à 

Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações 

de emprego doméstico mantidas pelo contratante. 

 

Serviços não contemplados pelo período gratuito de 30 

dias: 

Os serviços a seguir não estão contemplados pelo período 

gratuito de 30 dias: rescisão de contrato e todas as normas e 

procedimentos relacionados; elaboração de folhas de 

pagamento, guias de FGTS e encargos sociais, cadastros e 

lançamentos no portal do eSocial de períodos anteriores, 

retroativos à competência da adesão a este contrato. 

 

Das condições da execução dos serviços e prazos: 

Os serviços serão executados nas dependências da Dario & 

Alves, com observância das seguintes condições:  

a) A documentação indispensável e informações para o 

desempenho dos serviços oferecidos no período 

gratuito de 30 dias será fornecida pelo Contratante, 

consistindo, basicamente, em: Controle de freqüência 

dos empregados e eventual comunicação para 

concessão de férias, admissão, correções salariais 

espontâneas, acidentes de trabalho, afastamentos e 

demais ocorrências referente aos empregados, bem 

como os documentos e informações do empregador e 

do empregado constantes na Política de Privacidade. 

b) A documentação deverá ser enviada pelo Contratante 

de forma completa e em boa ordem no prazo máximo 

de 24 horas da ocorrência, seja ela qual for. 

c) A Dario & Alves compromete-se a cumprir todos os 

prazos estabelecidos na legislação de regência quanto 

aos serviços contratados, especificando-se, porém, os 

prazos a seguir: a entrega das guias de recolhimento 

de tributos e encargos trabalhistas à Contratante far-

se-á com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis 

do vencimento da obrigação; a entrega da Folha de 

Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e 

demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta 

e duas) horas após o recebimento dos documentos 

mencionados e informações necessárias a execução de 

cada procedimento. 

d) A remessa de documentos entre os contratantes 

deverá ser feita sempre via e-mail, e alternativamente 

de forma secundária via WhatsApp, iMessage, 
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Hangouts, Skype, ou outro canal eletrônico de 

preferencia do Contratante, quando solicitado. 

e)  O Contratante deverá fornecer obrigatoriamente um 

endereço de e-mail válido, para o qual será enviada 

toda documentação referente ao serviço ora 

contratado, independentemente de outros meios de 

entrega por ventura utilizados, sendo o e-mail 

informado de inteira responsabilidade do Contratante 

para troca de informações sigilosas referente a relação 

contratual ora pactuada, bem como em relação aos 

vínculos trabalhistas mantidos. 

f) É responsabilidade do Contratante manter o seu 

cadastro atualizado, informando imediatamente à 

Dario & Alves qualquer alteração de telefones de 

contato, endereço de correspondência e e-mail, bem 

como sobre terceiros autorizados a se relacionar com 

a Dario & Alves como representante do Contratante. 

g) A Dario & Alves desempenhará os serviços objetos 

deste contrato com todo zelo, diligência e 

honestidade, observada a legislação vigente, 

resguardando os interesses do Contratante, sem 

prejuízo da dignidade e independência profissionais. 

 

Cancelamento/trancamento/extensão: 

Este contrato de adesão poderá ser cancelado a qualquer 

momento dentro do período gratuito de 30 dias. Não haverá 

trancamento ou extensão deste contrato em hipóteses 

nenhuma. Após o período gratuito de 30 dias, o Contratante 

deverá optar por encerrar este contrato sem nenhum ônus ou 

aderir ao contrato de prestação de serviços mensais, de forma 

onerosa, conforme os termos específicos para esse fim.  

 

Da responsabilidade da Dario & Alves 

A Dario & Alves não responsabilizar-se-á por eventuais multas 

fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora 

contratados durante o período gratuito de 30 dias, seja qual for 

a causa. A Dario & Alves também não assume nenhuma 

responsabilidade pelas conseqüências de informações, 

declarações ou documentação inidôneas, incompletas e fora do 

prazo que lhe forem apresentadas, bem como por omissões 

próprias do Contratante ou decorrentes do desrespeito às 

orientações prestadas. Obriga-se a Dario & Alves a fornecer à 

Contratante, no escritório dessa e dentro do horário normal de 

expediente, todas as informações relativas ao andamento dos 

serviços ora contratados. A Dario & Alves se compromete a 

executar os serviços ora contratados, nas suas diversas 

modalidades, exclusiva e estritamente, baseadas na legislação 

pertinente, negando-se a compactuar com qualquer 

procedimento duvidoso, que venha com a intenção de burlar 

os preceitos legais vigentes. Caso, em algum momento desta 

relação contratual, a Contratante não concorde com esta 

Cláusula, poderá rescindir este contrato, sem nenhum ônus. 

 

Da vigência: 

O presente contrato vigorará a partir da sua adesão, pelo prazo 

máximo de 30 dias, podendo, a qualquer tempo, ser rescindido 

dentro do período de vigência por ambas partes, sem nenhum 

ônus, através de comunicado por escrito via e-mail.  

 

Da rescisão: 

Considerar-se-à rescindido o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, 

caso qualquer das partes contratantes venha a infringir as 

cláusulas ora convencionada. A eventual aceitação, por uma 

das partes, de quaisquer obrigações, cláusulas ou condições 

diversas deste contrato, a qualquer tempo, deverá ser 

interpretada como mera liberalidade, não implicando, 

portanto, em novação, dação, transação, compensação e/ou 

remissão, ou ainda, em desistência de exigir o cumprimento 

das obrigações acordadas ou do direito de pleitear a execução 

total de cada uma das obrigações ora pactuadas. 

 

Fica eleito o foro da cidade de Rio Bonito-RJ, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do 

presente contrato, ou DA CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA (onde houver JUÍZO ARBITRAL). 

Os CONTRATANTES submeterão à arbitragem eventuais 

litígios oriundos do presente contrato. (lei nº 9.307/96). 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco no endereço 

www.domesticacontabil.com.br ou pelo email 

contato@domesticacontabil.com.br.  


