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Empresas 
ANISTIA 

BB não fará provisão 
no balanço para cobrir 
suas eventuais perdas 

O Banco do Brasil (BB) 
comunicou, ontem, à Co
missão de Valores Mobiliá
rios (CVM), que não consti
tuirá provisão no balanço 
do primeiro semestre — 
que deverá ser fechado até 
o próximo dia 20 —, para 
possíveis perdas decorren
tes da emenda que anistia 
micros e pequenos empre
sários e mini, pequenos e 
médios produtores rurais 
que contraíram débitos du
rante o Plano Cruzado. O 
BB é õ credor de cerca de 
80% da dívida total estima
da em CZ$ 377 bilhões com 
as instituições financeiras. 

Ao contrário da falta de 
provisão para os gastos 
com a anistia, o BB estabe
lecerá uma reserva, "como 
medida de prudência", pa
ra as ações trabalhistas pe
lo recebimento das Unida
de de Referência de Preços 
(URP) não pagas devido ao 
congelamento decretado 
pelo governo federal du
rante os meses de abril e 
maio. 

O telex, assinado pelo di
retor de orçamento e con
trole e de relações com o 

mercado, Cláudio Dantas 
de Araújo, explica que o 
BB considera, ainda, "a 
possibilidade de a anistia 
ser suprimida no segundo 
turno de votação da Consti
tuinte, em decorrência de 
emendas que foram apre
sentadas com esse objeti
vo". 

O BB esclarece, tam
bém, que o levantamento 
dos débitos demandará 
"algum tempo, em face 
das inúmeras variáveis en
volvidas, inclusive de cará
ter subjetivo", já que a ins
tituição terá que estudar, 
detalhadamente, cada pe
dido de anistia, tendo em 
vista três fatores: débitos 
relativos a renegociações e 
composições posteriores, 
decorrentes de emprésti
mos concedidos no período 
referido da anistia, de
monstração, pela institui
ção credora, de que o mu
tuário dispõe ou não de con
dições para honrar os pa
gamentos, e limitações do 
benefício (empréstimos até 
5 mil OTN a proprietários 
que não detenham mais de 
cinco módulos rurais). 
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