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Sobre o autor... 

Analisado no âmbito do setor público Patrik D. R. Silva – Possui Curso Militar e de 

Manutenção de Aeronaves pelo Centro de 

Instrução de Aviação do Exército (CIAVEX), 

graduação em Matemática (Lic.) pela 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

bacharel em Ciências Contábeis pela 

Universidade de São Paulo (FEARP-USP), 

pós-graduação lato sensu em Direito da 

Administração Pública - Universidade Castelo 

Branco (UCB) e especialização em Gestão 

Pública pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR). Atualmente, faz parte do 

grupo de pesquisa Laboratório de Finanças, 

do Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e é 

Mestrando em Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisões (PPGOLD). 

>Para saber mais, acesse: www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/ 
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Utilizar de artifícios para modificar as 

demonstrações fiscais, apresentando 

informações favoráveis, é situação 

verificável e objeto de estudo da teoria 

financeira. É o chamado gerenciamento de 

resultados, (earnings management).   

No dia 03 de julho de 2020, no Programa de 

Mestrado Profissional, será apresentado pelo 

autor o tema e a proposta de pesquisa, 

intitulada: “O gerenciamento de resultados e a 

lei de responsabilidade fiscal: um estudo com 

municípios paranaenses.” 

 

A apresentação é requisito para aprovação na disciplina 

Seminários I do Mestrado Profissional e contará com a 

presença de professores e alunos integrantes do Laboratório 

de Finanças do Setor de Sociais Aplicadas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). 

 

A preocupante situação fiscal do 

setor público brasileiro e as 

lacunas legais podem ensejar tais 

atitudes. Segundo o Índice Firjan 

de Gestão Fiscal (IFGF-2019) 

cerca de 40% dos municípios 

paranaenses apresentam situação 

crítica em relação a gastos com 

pessoal ultrapassando limites da 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

No Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Organizações, 

Liderança e Decisão (PPGOLD) 

da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), o discente Patrik 

Silva estudará a temática. 

 O objetivo do estudo é entender 

a relação entre a prática de 

gerenciamento de resultados e o 

cumprimento de metas fiscais 

contidas na LRF, no âmbito dos 

municípios paranaenses.  

O trabalho compreende assunto 

relativamente pouco explorado 

pela literatura e visa contribuir 

para maior discussão acerca da 

qualidade da informação 

contábil no setor público. 
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Curitiba, 29 de junho de 2020. 
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