
 

MEMORANDO 

 

PORTARIA PGFN/RFB Nº 1.304/2015 – REDOM – PROGRAMA DE 

RECUPERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADORES DOMÉSTICOS 

 

Prezado Cliente, 

 

Comunicamos a publicação da Portaria PGFN/RFB nº 1.304, que dispôs sobre 

o pagamento à vista e o parcelamento de débitos de natureza previdenciária, 

vencidos até 30 de abril de 2013, em nome de empregado e empregador 

doméstico junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal 

do Brasil, no âmbito do Programa de Recuperação Previdenciária dos 

Empregadores Domésticos – REDOM, previsto nos artigos 39 a 41 na Lei 

Complementar nº 150/2015. 

De acordo com a referida norma, os débitos constituídos ou não, inscritos ou 

não em dívida ativa, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que 

tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, 

podem ser: 

(i) pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas, de 

60% (sessenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) 

do valor dos encargos legais e advocatícios, mediante protocolo de 

requerimento de adesão na unidade da Receita Federal do domicílio 

tributário do empregador doméstico até 30 de setembro de 2015; ou 

 
(ii) parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações, mediante protocolo 

de requerimento de adesão exclusivamente nos sítios da PGFN e RFB 

na internet até 30 de setembro de 2015. 

Em ambas as hipóteses, faz-se necessária a desistência de impugnação ou 

recurso interposto em discussão administrativa ou judicial, de forma 

irretratável e irrevogável, total ou parcialmente, até a data do pedido, sendo 

que (a) depósitos administrativos existentes serão automaticamente 

transformados em pagamento definitivo em favor da União e, (b) no caso de 

depósitos judiciais, deverá ser requerida juntamente com o pedido de 

desistência a transformação do depósito em pagamento definitivo. 

Vale dizer que a adesão ao REDOM é condicionada à apresentação, no prazo 

para adesão, de documentos como formulário Termo de Confissão de Dívida e 



Discriminativo de Débitos, documento de identificação do empregador 

doméstico, GPS relativo ao pagamento à vista ou ao pagamento da primeira 

prestação do parcelamento, cópia da petição de desistência de discussão 

administrativa ou judicial, pedido de desistência de parcelamentos anteriores 

etc. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 

Colaboraram para a edição deste memorando: PATRÍCIA KAYO E PRISCILLA GOMES RIBEIRO. 

Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião 
legal para negócios específicos. 


