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O controlador da Gazeta Mercantil, Luiz Fernando Levy, recebeu no fim da manhã de terça-feira 
uma notificação judicial de que o call center da empresa foi arrestado em uma ação movida na 
Justiça do Rio pela JB Comercial, do empresário Nelson Tanure. No processo, a JB cobra R$ 2,2 
milhões (valor original) referentes a duas notas promissórias não honradas, que foram emitidas 
pela GZM como pagamento de recursos investidos por Tanure na empresa em 2001. Na ocasião, 
Levy informou ao oficial de Justiça que o call center foi terceirizado, no fim do ano passado, à 
Prisma Factoring.  
 
"No início de novembro, antes, da terceirização, já havíamos notificado a Gazeta e a Prisma de 
que o arresto estava proposto e nenhuma ação envolvendo a transferência do call center deveria 
seguir adiante", afirma Alexandre Carneiro Monteiro, diretor jurídico de Docas Investimentos e de 
JB. "Assim que tomar conhecimento do ocorrido, o juiz poderá anular a terceirização e decretar 
fraude à execução", diz.  
 
O diretor jurídico da GZM, Aílton Trevisan, confirmou ao Valor que a empresa foi notificada do 
arresto do call center. "Do ponto de vista legal, o arresto está feito, mas o efeito é inócuo. O call 
center é uma mera prestação de serviços, não é um ativo", disse. Para ele, a terceirização não 
abre espaço para a caracterização de fraude. "Haveria fraude se a empresa estivesse insolvente, o 
que não é o caso. Temos ativos que podem ser apresentados como garantia." Entre esses ativos, 
ele destaca uma fazenda em Correntina, na Bahia, a mesma que já foi oferecida em garantia nas 
ações movidas pelo INSS e pelo fundo de pensão Sistel. O imóvel foi rejeitado por Tanure.  
 
No ano passado, a Justiça carioca já havia determinado o arresto do call center e a penhora da 
Gazeta Mercantil. A GZM entrou com recurso e obteve efeito suspensivo (que, na prática, funciona 
como uma liminar). O arresto do call center foi em seguida restabelecido e o julgamento sobre a 
penhora da empresa deverá ocorrer na próxima semana, segundo o diretor jurídico de Docas. A 
marca está arrestada em outro processo movido pelos funcionários da empresa.  
 
Além dos R$ 2,2 milhões, Tanure também tem opção para adquirir créditos do Bank of America 
(BofA) contra a Gazeta avaliados em US$ 30 milhões. A opção, que expiraria no início do ano, foi 
renovada e agora o prazo para que ela seja exercida é indeterminado. A GZM tem uma ação na 
Justiça contra o BofA, alegando que nada deve a ele.  
 
Há cerca de um mês, a Gazeta está sendo gerenciada por um grupo liderado por German 
Efromovitch, da Marítima Petróleo e Engenharia. Aílton Trevisan, da GZM, confirmou que o 
contrato de gestão assinado com Efromovich expira em 2 de julho. A partir daí, Efromovich 
decidirá se passa a ser sócio da empresa. Trevisan negou, porém, que uma empresa offshore 
teria feito empréstimo de pouco mais de US$ 1 milhão à Gazeta, tendo como avalista o 
empresário. "A companhia obteve um empréstimo de US$ 1,4 milhão de um banco", disse, sem 
revelar o nome da instituição. A quantia, segundo ele, foi utilizada para regularizar parte dos 
salários atrasados.  
 
Desde a semana passada, a maior parte dos telefones da empresa não funciona e, segundo 
informações de funcionários, teriam sido cortados pela operadora por falta de pagamento. 
"Tivemos um problema técnico, que coincidiu com o vencimento das contas, mas elas não 
chegaram a ser cortadas e a falha já está corrigida", explica Trevisan. Quem ligava ontem para a 
empresa, no entanto, ouvia gravação informando que o número estava fora de serviço. A 
Telefônica não se pronunciou.  
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