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Mesmo após reforma trabalhista, troca de
depósito por seguro é barrada na Justiça
Empresas têm tentado subs"Apesardotextodizerqu e'o
tiruirdepósitosquegarantem depósito recursal poderá ser
pagamento em disputas traba· substituido por fiança bancálhlstas anteriores à nova CLT ria ou seguro garantia;a)usti·
pela contratação de seguro-ga- ça do Trabalho não tem aceita·
rantia ou fiança bancária, se- do. É uma recusa injustificada~
A furma como o texto esgundoescritóriosde advocacia.
A a ltemativa é urna das mu· tá redigido dá margem para
dançasdareforma das leis do uma interpretação literal, de
trabalho e tem sido aceita nos substituição de um aporte já
novos processos, ainda que ai· feito, segundo Estevão Mallet,
gurnasempresasdemonstrem professor de Direito da USP.
receio, segundo CarolineMar·
"As coisas levam tun certo
tempo para maturar no judichi, do Machado Meyer.
O problema tem sido na tro· ciário, mas há um movimento
ca de montantes antigos.
grandedasen1presasparafa-

zer a substituição. Muitas vezes o depósito ficava esquecido, e o dinheiro, parado~
O entendimento geral, porém, é que a medida não po·
de ser aplicada a algo anterior à lei, explica Mallet.
'Temos clientes que nos perguntam sobre a troca, mas são
os casos ern que surgem mais
dificuldades", diz Otavio Pinto e Silva, do Siqueira castro.
"No momento do depósito
antigo não havia a possibilidade [de fiança ou seguro], é algo que não poderia re troagif.'
Riardo Borg6 · 28.mar.18JFothaprMS

Mercado de título
em inadimplência
aguarda volta da
Caixa Econômica
O mercado de créditos em ca·
lote, no qual carteiras de empréstimos que estão em ina·
d.implência são negociadas,
vive a expectativa de voltar a
receber títuJos da Caixa.
O banco estatal era o maior
vendedor, até 2016, de ativos

desse tipo a interessados em
pagar uma porcen tagem do
va lor de face para tentar reaver dívidas de pessoas físicas.
Ela foi interrompida por uma
ação do TCU (Tribunal de Contas da Urúão), mas há perspectiva de reverter a decisão.
"A atuação do TCU foi im·
portante para que as vendas
tenham transparência", diz
Guilherme Ferreira, diretorexecutivo da)ive.
"Para o mercado, que ainda está em fase de amadurecimento, a volta é ótima, por·

que é preciso ter volumes significativos~ afirma Flávio Su·
chek, diretor-executivo da Recovery, do ltaú.
A Caixa é o único grande
ban co que não tem uma empresa de recuperação de crédito - por isso, não houve
muita negociação de títuJos
nos dois últimos anos.
A venda de títulos em inadimplência abrirá espaço paraquea estatal possa emprestar mais, segundo os analistas.
Procurado pela coluna, o banco não deu entrevista.
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PARA FAZER A FEIRA
A rede Hortifruti, varejista especializada em frutas e verd uras, vai aumentar seus in·
vestímentosentre 15%e 2d'A>
em 2019, na comparação com
este ano, quando investiu
R$ 70 milhões em reforma e
abertura de lojas.
A companhiaqueraumentar em até 15% sua área instalada de vendas.
Na Grande São Paulo, vai

inaugurar quatro pontos da
marca Natural da Terra.
O aporte médio para abrir
cada urna varia, mas gira em
tomo de R$ smilhões, segundo o diretor-executivo, Luiz
Elisio Melo.
"Estamosconfiantescoma
operação paulista. Nas lojas
que reformamos, após wna
queda de receita durante a
obra, as wlidades entregan1

10% de alta em vendas~
A marca abrirá também lojas no Rio, onde está concentrada seu principal mercado.
"Temos o modelo tradicional
e um novo formato, de unidades menores, com áreas
entre 100m 2 e 150m~

RS 1,4 bilhão
fo1 o fatu ramento da
Hortifru t i em 2017

