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Sobre o Isolamento Social, Preventivo e Obrigatório
Daqui em diante " o isolamento". Imposto sobre todas as pessoas que habitam no país ou que se 
encontrem no mesmo ao momento em que foi declarado, na data 20 de março de 2020. Duração 
inicial até 31 de março, mas recentemente prorrogado até o 13 de abril.
As pessoas devem permanecer em suas residências habituais ou onde fiquem no momento do 
início da medida, não podendo ir para seus locais de trabalho ou se deslocar por rotas, estradas e 
espaços públicos e, ante o incumprimento, aplicarão sanções penais. Eles só poderão se mover o 
mínimo e o essencial para poder estocar alimentos, medicamentos e material de limpeza.
Existem indivíduos com excepção de cumprir o Isolamento, que podem circular para cumprir suas 
atividades e serviços, declarados essenciais na emergência (doravante, “Pessoal Essencial”). Mas 
não se limitando, eles são: pessoal de saúde e segurança; funcionários públicos convocados para 
o efeito; pessoal de justiça em serviço; equipe diplomática; pessoas que devem ajudar outras 
pessoas com deficiência ou que devem cuidar de uma situação de força maior; funerais; 
funcionários afetados pelos refeitórios; funcionários que executam serviços de mídia; 
trabalhadores de obras públicas; fornecedores de alimentos, medicamentos e hardware; 
indústrias de alimentos, higiene pessoal, limpeza, medicamentos, equipamentos médicos e 
vacinas; trabalhadores agrícolas e pesqueiros; telecomunicações; atividades não inadiável  
relacionadas ao comércio exterior; coleta de lixo; manutenção de serviços básicos; transporte 
público de passageiros e de mercadorias; equipe dedicada à entrega em domicílio; lavanderia; 
serviço postal; serviços essenciais de vigilância, limpeza e guarda; guardas mínimos nas indústrias 
de petroleo e gás e outras indústrias de energia; e serviços bancários essenciais. Indústrias que 
também fornecem serviços essenciais vinculados a todas essas atividades.
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Questões trabalhistas de emergência
De maneira preliminar, é importante definir as políticas trabalhistas em torno da prevenção de 
pessoal, implementar um plano de comunicação interna e um eventual plano de contingência 
para um eventual contágio massivo e a conseqüente interrupção das atividades da empresa.
Devido à isenção de ir ao local de trabalho, foi ordenado que qualquer pessoa que pudesse 
concluir suas tarefas ou outras tarefas similares no local de isolamento, deverao estebelecer com 
seu empregador as condições em que essas tarefas serão executadas.
Todos os trabalhadores do setor privado, contratados de acordo com a Lei do Contrato de 
Trabalho ou como prestadores de serviços, estagiários, residentes, beneficiados,mesmo aqueles 
que não puderam continuar com sua atividade habitual, terão o direito de gozar plenamente de 
sua renda habitual.
Aqueles que concordarem com o teletrabalho receberão sua remuneração habitual, enquanto 
aqueles para os quais não for possível, os valores recebidos não serão remunerativos em relação a 
contribuições e contribuições.
Os encargos sociais das horas extras que o Pessoal Essencial deve realizar serão reduzidos em 
95%, bem como os de todos os trabalhadores temporários contratados durante a duração do 
Isolamento. O pessoal dos setores criticamente afetados pela pandemia será reduzido em até 
100%, considerando como tal as empresas dedicadas ao lazer, turismo ou empresas com sérias 
repercussões logísticas ou fornecimento de suprimentos.
Os empregadores responsáveis  indivíduos isentos de cumprir o Isolamento devem fornecer a 
eles o certificado correspondente para exibir em caso de exigência perante um controle policial.
Foi ampliado o REPRO (Programa de Recuperação Produtiva) para garantir o emprego daqueles 
que trabalham em empresas afetadas pela emergência de saúde. As empresas afetadas pela crise 
da saúde devem se registrar e se comprometer a não demitir pessoal, a fim de obter esse 
benefício, para o qual o Estado fornecerá aos trabalhadores uma remuneração mensal fixa 
remuneratoria de até um montante equivalente ao salário mínimo, vital e móvel, atualizado. na 
data da concessão, por um período de até 12 meses, para completar o salário da sua categoria de 
trabalho.
O objetivo claro das medidas adotadas pelo governo nacional é evitar demissões e perda de 
empregos. Devido à proliferação de casos de suspensões e demissões por falta ou redução de 
trabalho ou por motivo de força maior, e para impedir sua continuação, esses casos foram 
proibidos por 60 (sessenta) dias, por decreto, a partir do 31 de março de 2020.
Em situações de extrema urgência, os seguintes mecanismos legais podem ser analisados: i. 
suspensão concertada (a prestação de tarefas é suspensa em troca de um subsídio não 
remunerativo, que também possui encargos sociais subsidiados, fixado como porcentagem da 
remuneração habitual e pode ser negociado individual ou coletivamente e, posteriormente, 
aprovado pelo Ministério do Trabalho para evitar reclamações  subsequentes); e ii. Avanços de 
férias.
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Espera-se que as suspensões concertadas sejam o mecanismo mais amplamente utilizado nessa 
situação, pois garante ao empregado a manutenção de seu emprego em troca de uma redução 
temporária de seu salário, e ao empregador a possibilidade de continuar sua atividade, Por isso, 
sugerimos aguardar as negociações sindicais nesse contexto e as diretrizes que o Ministério do 
Trabalho indica para os acordos de conformidade a cada setor.

10.

Revise as apólices de seguro mais relevantes: interrupções de negócios, responsabilidade civil e 
de diretores, entre outras.
Lembre-se de suas cláusulas essenciais e analise legalmente o escopo das mesmas de acordo 
com cada situação: cobertura de doenças transmissíveis e / ou contaminação, interrupção de 
atividades por causas diversas, requisitos de ativação. Sua análise é importante porque, dada a 
natureza excepcional da situação, ela pode ou não ser coberta.
Documente fidedignamente  os fatos que são ou poderiam ser cobertos por elas.
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Seguros

Sendo o COVID-19, e mais ainda as medidas sanitárias estaduais, de um caso sem precedentes de 
força maior para o direito moderno devido à extensão geográfica e intensidade de afetação das 
relações humanas, estimamos que a CSJN (Supremo Tribunal de Justiça da Nação) publicará suas 
diretrizes gerais para a análise de contratos comerciais e até outras áreas do direito, que possuem 
uma cláusula de força maior. De qualquer forma, o Código Civil e Comercial da Nação define tanto 
a força maior quanto a teoria da imprevisibilidade, de modo que, juntamente com as disposições 
contratuais específicas, seriam os principais pontos de partida. Devido à falta de certeza em que 
nos encontramos hoje, sobre como a situação geral no país e no mundo continuará, é que 
sugerimos analisar o caso a caso. Começando com uma leitura cuidadosa do texto do contrato 
como base e depois vendo como agir em cada situação, emitindo as notificações 
correspondentes que ativam os pressupostos da teoria de força maior e imprevisibilidade ou 
decidindo a tempo como os benefícios emergentes do mesmo e as consequências que cada 
opção pode trazer para ambas as partes no contrato.
Considere as cláusulas unilaterais e/ ou rescisão antecipada, bem como todas as que estabelecem 
uma renegociação contratual no caso de alterações conjunturais que modificam o equilíbrio 
inicial.
Ppara a celebração de novos contratos, é essencial definir como exteriorizar a vontade durante o 
Isolamento, garantindo que no futuro isso não seja discutível, o que, em outras circunstâncias, será 
alcançado com uma autenticação notarial das firmas. O Código Civil e Comercial da Nação 
consagra o princípio da liberdade de formas de atos jurídicos, de modo que o desafio é encontrar 
soluções úteis nessa situação. Pode ser uma troca de e-mails pelos quais as partes concordam com
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um determinado texto, ou a troca de documentos assinados e digitalizados por ambas as partes, 
acompanhados de um vídeo de cada uma delas assinando, o uso de uma plataforma de assinatura 
eletrônica , entre outros, considerando que antes de uma eventual revisão judicial, eles 
entenderão as circunstâncias excepcionais que deram origem a esses formulários específicos. 
Embora a escolha entre uma ou outra opção dependa da importância da transação, da confiança 
entre as partes e dos usos e costumes de cada mercado em particular, o ideal é que, uma vez 
levantado esse período de isolamento e seja possível, vá a uma certificação de assinaturas com 
firma reconhecida, para garantir a transação.

Após uma reforma urgente da Resolução Geral que estabelece os requisitos para o registro de 
cada ato societário, a IGJ (Inspeção Geral da Justiça, registro público de comércio em nível 
nacional) estabeleceu que, durante o período de Isolamento, embora o estatuto a empresa não o 
admite especificamente, órgãos administrativos e governamentais podem realizar suas reuniões 
através de uma plataforma on-line, desde que todos os participantes possam acessá-lo 
livremente, existe a possibilidade de transmissão e interação simultâneas por áudio e vídeo, tudo 
membros e também do órgão de inspeção, que a reunião seja gravada em mídia digital e que seja 
mantida pelo representante legal por pelo menos 5 (cinco) anos, que a reunião seja transcrita no 
livro social e subscrita pelo representante legal e que finalmente na chamada o canal de 
comunicação escolhido e o instruções para acessar a reunião estejam esclarecidas.

Questões Societárias
1.

A maior preocupação atual está nos custos operacionais mais altos em potencial, devido aos 
problemas administrativos dispostos de acordo com o Isolamento, implicando a necessidade de 
trabalhar sob a forma de Serviços Extraordinários na Alfândega. O Centro de Despachantes 
Aduaneiros está trabalhando para redefinir esse problema. Lembre-se de que existem certas 
operações consideradas essenciais, pois não podem ser adiadas, as quais serão atendidas, 
afetando o pessoal mínimo necessário para preservar sua saúde.

Questões aduaneiras
1.
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A CSJN decidiu conceder uma feira extraordinária para todos os tribunais até hoje, prevendo que 
esse prazo será estendido devido à extensão recentemente relatada do Isolamento. Todos os 
prazos foram suspensos até a retomada das atividades, exceto questões criminais, familiares e de 
saúde.
O Tribunal Fiscal da Nação (o “TFN”), na mesma consonância, declarou a feira judicial 
extraordinária entre 17 e 31 de março. Em vista da extensão do isolamento, presume-se que uma 
nova resolução será emitida ampliando a feira judicial já decretada.
Todas as mediações pré-julgamento agendadas para o período de Isolamento também foram 
suspensas e devem ser reagendadas entre a parte solicitante e o mediador, uma vez concluídas.

Os litígios

1.

2.

3.

Por meio da DNU 298/2020, o curso dos termos foram suspensos, dentro dos procedimentos 
administrativos regulamentados pela Lei Nacional de Procedimentos Administrativos Nº 19.549, 
por seu decreto regulamentar e por outros procedimentos especiais até 31 de março de 2020. 
Aguardamos uma prorrogação do prazo previamente agendado.

1.

Sobre os procedimentos perante a Administração Pública

Analise as cláusulas de tratamento de dados pessoais, tanto em contratos trabalhistas quanto 
comerciais. Eventualmente, obter autorizações assinadas para o tratamento adequado e 
estratégico dos mesmos.
Verifique se o trabalho remoto está protegido contra ataques cibernéticos, backups periódicos, 
entre outras disposições, para consultar a equipe de TI.

1.

Dados pessoais e segurança cibernética

2.

Proteção da habitação e assistência social: atenuar os efeitos da crise econômica que foi 
seriamente agravada pelo Isolamento e proteger legalmente as casas dos argentinos e os 
espaços de trabalho das MIPyME (micro, pequenas e médias empresas) e profissionais 
autônomos, é que os preços dos aluguéis e das parcelas dos empréstimos hipotecários foram 
congelados, de março de 2020 ate o 30 de setembro deste ano. Além disso, todas as execuções 
hipotecárias e despejos estão suspensas até essa data. Por outro lado, os contratos de aluguel 
cuja validade  teria  terminado  em  20  de  março serão automaticamente prorrogados até o 30 de 
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setembro. Da mesma forma, foram estabelecidos bônus extraordinários e aumentos no abono 
universal de filhos, bem como preços máximos de alimentos da cesta básica e necessidades 
básicas e suspensões temporárias do corte de serviços por falta de pagamento.
Proteção dos contribuintes da AFIP (Administração Federal da Receita Pública):
a. Inicialmente, a AFIP realizou uma feira extraordinária até 31 de março, suspendendo todos os 
processos, exceto aqueles correspondentes a obrigações regulares ou de  COMEX. Estima-se 
que o referido prazo seja estendido, devido à extensão do Isolamento.
b.  A AFIP ordenou a suspensão das exclusões de monotributistas que corresponderiam durante o 
mês de março. As causas mais comuns são exceder o máximo estabelecido pelas categorias 
disponíveis, ou a venda de um produto ou aluguel de um imóvel, por um valor maior que o 
máximo. Resolveu também que nenhum monotributista será decadastrado de  officio do regime 
pelo não pagamento de suas obrigações em março.
c.  O prazo para aproveitar a moratória em vigor foi prorrogado de novembro de 2019 até 30 de 
junho de 2020, para que um número maior de contribuintes possa adotar um plano para 
regularizar suas dívidas dessa natureza.
d. Os monotributistas matriculados nas categorias mais baixas terão a possibilidade de acessar 
um bônus de AR $ 10.000 (pesos argentinos dez mil), mediante credenciamento de determinadas 
coleções junto à ANSES (Administração Nacional de Seguridade Social).
Operações bancárias: O Banco Central da República Argentina (“BCRA”) estabeleceu que, entre 
20 e 31 de março, as entidades financeiras e de câmbio não poderão abrir suas agências para 
servir o público, mas devem fornecer remotamente diferentes operações correspondentes ao 
sistema de pagamentos e garantem a provisão de recursos nas caixas eletrônicas. Os vencimentos 
dos financiamentos concedidos pelas entidades financeiras, registrados para a duração do 
Isolamento, serão válidos até 30 de abril de 2020. Em geral, todas as operações on-line estão 
ativadas e podem ser aplicadas determinadas restrições ou atrasos, dependendo do caso. 
Sugerimos analisar com cada instituição financeira as medidas paliativas que eles possam ter 
adotado para evitar atrasos de pagamento de seus clientes.
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*Disclaimer: quase diariamente temos novas disposições de diferentes Organos Publicos; portanto, as informações 
aqui apresentadas podem sofrer alterações ao longo dos dias. Este documento não configura consultoria ou opinião 
jurídica. Para mais informações, entre em contato diretamente:
jma@alloncalaw.com
hverly@alloncalaw.com
vcascu@alloncalaw.com

Defina as possíveis controvérsias no curto e médio prazo e o nível de urgência que cada uma 
implica.
Revise as responsabilidades dentro da empresa e comunique-as.
Gere um plano de ação, incluindo a documentação legal necessária para cada etapa.
Mantenha um canal de informações interno contendo alterações legais e novos regulamentos 
que possam surgir.
Esteja ciente das novas disposições, são emitidas quase diariamente novas que podem afetar 
as atividades diárias de cada empresa.
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