
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC 

 

 

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO 

Manipulação de Informações 

Contábeis 

Manipulação de Resultados e a Lei de Responsabilidade Fiscal: 
 um estudo com municípios paranaenses 

Release 
Sobre o autor... 

Mestrado Profissional 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) na linha de 

Decisões em Finanças e Mercado Financeiro. 

>Para saber mais, acesse: www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/ 
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Manipulação, a fim de modificar as 

demonstrações fiscais, apresentando 

informações favoráveis, é situação 

recorrente no âmbito do setor público. 

Estudos comprovam que há erros, fraudes e 

o conhecido gerenciamento de resultados 

(earnings management).   

No dia 19 de março de 2021, será apresentada a 

etapa de Qualificação referente a pesquisa 

intulada: Manipulação de Resultados e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal: um estudo com 

municípios paranaenses. A apresentação 

conclui etapa de Qualificação no Programa de 

Mestrado. 

 

A apresentação do estudo é requisito para aprovação na 

disciplina Seminários III do PPGOLD e contará com a 

presença do Orientador, Professor Dr. Marcos Wagner da 

Fonseca e dos professores convidados: Prof. Dr. Rodrigo O. 

Soares e Prof. Dr. José Roberto Frega. 

 

É evidente que precisamos 

discutir sobre a qualidade da 

informação contábil no setor 

público. A título de exemplo, 

recentemente tivemos o processo 

de impeachment da então 

Presidente da República Dilma 

Rousseff em decorrência de 

pedaladas fiscais, ou seja, uma 

contabilidade “criativa”.             

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 estuda a temática. 

Basicamente, o objetivo do estudo 

é entender a relação entre os 

limites contidos na LRF e a Lei 

Newcomb-Benford, no âmbito 

dos municípios paranaenses. O 

estudo é atual e visa contribuir 

para maior discussão acerca da 

manipulação de resultados no 

setor púlico, podendo subsidiar 

órgãos de controle em futuras 

auditorias. 
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