Nota de Repúdio Conjunta – APROFIN / ABCP

A APROFIN - Associação Nacional dos Profissionais de Finanças Públicas e a ABCP - Associação
Brasileira de Contadores Públicos vêm a público se manifestar contra todo e qualquer tipo de
expediente utilizado no Setor Público que tenha por objetivo apresentar, artificialmente, uma
melhor situação fiscal, econômica e contábil das contas e da gestão no Setor Público. Ao
mesmo tempo, repudiam com veemência toda divulgação descuidada de notícias cujos
títulos, sensacionalistas, não encontram respaldo adequado nos seus próprios conteúdos.
Inicialmente, é inadequada a abordagem da notícia recentemente publicada sobre “fraudes
oficiais", ressaltando que a STN teria apurado “estados e municípios fraudando seus balanços
contábeis”. Há profissionais contábeis sérios em todos os entes da federação e essa
generalização, sem maior aprofundamento, leva a conclusões precipitadas. Há também
sempre que se tomar cuidados com esse tipo de reportagem sobre “fraudes oficiais”, pois
quem teve alguma paciência para ler além do título deve ter percebido que se tratavam de
problemas substancialmente diferentes. Quando se "revelaram" as inconsistências, não houve
a mesma ênfase para se divulgar também as razões das divergências. Pelo que se tem
conhecimento da outra parte – os contadores dos estados e dos municípios -, há falhas nos
dois lados: no sistema de coleta de informações pela STN e na alimentação dessas
informações pelos profissionais responsáveis. Apontar pretensas fraudes fiscais sem maiores
cuidados na apuração foi e é imprudente. A apuração de fraudes envolve obrigatoriamente a
aplicação de testes e outras técnicas que necessariamente passam pela análise documental e
das práticas contábeis. Portanto, entendemos que não constitui fraude a mera ausência de
informações em um sistema de coleta que ainda se encontra em construção, não totalmente
estável.
Por todo o exposto, a APROFIN e a ABCP, entidades independentes compostas por
profissionais, cuja biografia e notório histórico de serviços prestados à administração pública
federal, estadual e municipal lhes outorgam credibilidade e respeito, vêm a público repudiar
com firmeza toda e qualquer nota ou comentário público que, por ser inconsistente e
irresponsável, não contribuam para a requerida transparência e o desejado controle social.

