
CURRICULUM VITAE 
 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

NOME: ANTÔNIO DERSEU CÂNDIDO DE PAULA 
Profissão: Contador 

Estado Civil: Separado Administrativamente 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Iraí, Estado do Rio Grande do Sul 

Filiação: José Cândido de Paula e Albertina Von Groll de PAULA  

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:  

 

- Bacharel em Ciências Contábeis pela FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS E APLICADAS DE FOZ DO IGUAÇU – FACISA, - hoje 

UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 

curso concluído em 1983; 

- PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE, pela Universidade Federal 

de Santa Catarina, curso concluído em 1986; 

- BACHAREL EM DIREITO – Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, 

curso concluído em 1997. 

 

 

FORMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: 

- Curso TÉCNICO EM CONTABILIDADE, pela Escola TÉCNICA DE 

COMÉRCIO BARÃO DO CAHY, em Santo Antônio da Patrulha, Rio 

Grande do Sul, curso concluído em 1969. 

 

 

CURSOS DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: 
 

- Participou de vários cursos de extensão e desenvolvimento profissional, 

notadamente na área de contabilidade gerencial, auditoria e na área 

tributária. 

- Participou em eventos realizados pela Classe Contábil, como Congressos e 

Convenções, tendo inclusive apresentado trabalhos sobre temas 



específicos, (automação de escritórios contábeis, Sociedade de Capital e 

Indústria, Sistema CFC/CRCs entre outros) 

- Participando como painelista, conferencista e debatedor em vários eventos 

da classe contábil, especialmente em Convenções Estaduais, no Paraná e 

em outros Estados da Federação, apresentando temas de interesse da classe. 

 

 

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS DESENVOLVIDAS: 
 

NO MAGISTÉRIO 

 

- Foi mentor, fundador e professor no curso ginasial, na escola GINÁSIO 

NOSSA SENHORA  

- DE FÁTIMA, de São Miguel do Iguaçu, Paraná, extensão de Itacorá, no 

período de 1971 a 1975, ministrando as disciplinas de História, Geografia, 

OSPB e Matemática.  

- Exerceu a função de DIRETOR do Ginásio Nossa Senhora de Fátima, 

extensão de Itacorá, no período de 1971 a 1975. 

- Professor Universitário, na Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de 

Foz do Iguaçu, FACISA, hoje UNIOESTE, no período de 1983 a 1994, 

tendo nesse período ministrado as disciplinas: Contabilidade I, 

Contabilidade II, Contabilidade Comercial, Prática Tributária e exercido 

ainda a função de coordenador de Curso e Chefe do Departamento de 

Contabilidade e professor do Estágio Supervisionado do Curso de Ciências 

Contábeis por um período de 8 anos. 

 

 

FUNÇÕES EXERCIDAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR   

 

- Chefe de Departamento de Contabilidade, durante o período de 1984 a 

1988; 

- Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, no período de 1988 a 1990; 

- Coordenou equipe de trabalho na elaboração e implantação da nova grade 

curricular do curso de Ciências Contábeis da FACISA e elaboração do 

regulamento do estágio supervisionado. 



 Um dos idealizadores na criação da Uniamérica, tendo sido o primeiro             

Diretor Presidente da Sua Mantenedora desde a sua criação até setembro de 

2002.  

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

- É diretor e Contador responsável da empresa DE PAULA CONTADORES 

ASSOCIADOS  SS., fundada em 1971, onde é sócio, com sua filha 

ELIZÂNGELA DE PAULA KUHN, contadora e advogada. A empresa 

tem sede em Foz do Iguaçu, Paraná,  atua na área de contabilidade, 

assessoria empresarial na área contábil e tributária, contando hoje com 70 

colaboradores e 400 clientes, sede própria com área de 1.500m/2, 

possuindo na própria sede um moderno auditório onde são realizadas 

palestras para os clientes e empresários e também o treinamento e 

aperfeiçoamento dos colaboradores.  

- É certificada pelas normas da ISO 9001, desde 2004. 

- A empresa foi selecionada para participar do painel “Escritórios Contábeis 

de Destaque”, na 6ª CONESC (Convenção Nacional de Empresas de 

Serviços Contábeis), realizada em Brasília em outubro de 1995, por já 

naquela época ser destaque na utilização da informática, mantendo um 

sistema próprio de automação e controle de processos na execução dos 

serviços no escritório. 

- A empresa é uma das únicas no Brasil a manter sistemas próprios e 

desenvolvidos no próprio escritório, tendo sido pioneira neste sentido. Tem 

implantado um completo sistema de controle de processo, controle de 

tarefas, e de custos por clientes, sistema de comunicação interno e externo,  

garantindo confiabilidade e segurança, permitindo a administração do 

escritório à distância. Cujo processo iniciou-se mesmo antes da existência 

da internet. O Sistema de comunicação é de uso exclusivo e além de se 

constituir em um canal seguro de comunicação com os clientes proporciona 

o controle em 100 das comunicações e permite o envio de relatórios, guias 

formulários aos clientes via internet com total segurança. Permite 

comunicação sigilosa entre os vários níveis hierárquicos dentro das 

empresas clientes. Sua eficiência é demonstrada pelo volume de 

comunicações mensais mais de 12.000 por mês. 

-   A existência de departamento de tecnologia na empresa garante a 

manutenção dos sistemas e a criação de novos softwares que implementam 

automação de processos. Exemplo: Sistema que automatiza a escrituração 

de condomínios, sistema que automatiza a conciliação bancária de todos os 



clientes, sistema que permite em tempo real acompanhar a execução de 

todos os processos nos diferentes departamentos do escritório entre outros.    

- Foi Perito Judicial na área Cível e Trabalhista. 

- Exerce Atividade de consultoria empresarial nas áreas de planejamento     

tributário, avaliação de empresas, orientação sobre a sucessão e     

saneamento  na área de riscos trabalhistas e previdenciários. 

 

- É sócio diretor da empresa de advocacia “DE PAULA & KUHN       

SOCIEDADE DE ADVOGADOS,”  que atua na área de direito       

empresarial, com ênfase na advocacia trabalhista patronal, societária e 

tributária. 

 

 

ATIVIDADES EXERCIDAS EM ENTIDADES DE CLASSE E 

PROFISSIONAIS 

 

 

- Presidente na primeira diretoria da Associação dos Contabilistas do 

Extremo-Oeste do  Paraná – ACEOP; 

- Membro efetivo da Diretoria do Sindicato dos Contadores e Técnicos em 

Contabilidade de Foz do Iguaçu, tendo exercido cargos durante várias 

gestões como tesoureiro, vice-presidente, presidente do Conselho Fiscal e 

finalmente presidente do Sindicato no período de 1990 a 1993, Continua na 

Diretoria do Sindicato por todos os mandatos desde sua fundação atuando 

em diversas funções; 

- Exerceu a função de segundo tesoureiro no Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 

no Estado do Paraná – SESCAP/PR, na gestão de 1994/95 e diretor de 

Interior na gestão de 95/96 e 96/97; 

- Foi membro efetivo do Conselho Municipal de Contribuintes do município 

de Foz do Iguaçu, por um período de 8 anos; 

- Foi membro do Conselho Regional de Desenvolvimento Educacional, no 

Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu; 

- Ministrou palestras para contabilistas e empresários sobre temas tributários 

e contábeis; 

- Foi membro da Diretoria da ACIFI – Associação Comercial Industrial de 

Foz do Iguaçu desde a gestão de 95/96 até ate a gestão 2010/2012, tendo 

ocupado cargos de Diretor e de conselheiro entre outros; 



- Ministrou palestras em seminários organizados por instituições de ensino 

da área contábil, sobre os temas: Formação Profissional do Contabilista, 

Prerrogativas Profissionais, Mercado de Trabalho, Entidades de Classe dos 

Contabilistas e Órgão de Registro e de Fiscalização do Profissional da 

Contabilidade (CFC e CRCs), e ainda ministrou palestras sobre temas 

relacionados à tributação para outras entidades profissionais; 

- Foi Delegado do CRC/PR em Foz do Iguaçu, por um período de 18 anos, 

deixando a função por pedido em 2012. 

- Foi Fundador e primeiro Presidente do Centro Educacional das Américas, 

mantenedora  

Faculdade União das Américas – Uniamérica, entidade que reuniu sob sua 

orientação mais de 80 empresários com a incumbência de transformar a 

Cidade de Foz do Iguaçu em um Polo Universitário. O projeto iniciou em 

1999 e em 2002 já possuía 16 cursos superiores aprovados, 12 em 

funcionamento, sendo vários na área de saúde. Foi um projeto único no 

Brasil, por suas características inovadoras, envolvendo empresários dos 

mais variados segmentos na criação de uma instituição de Ensino de 

qualidade, visando o desenvolvimento sustentável. A Cidade de Foz com o 

impulso da Uniamérica e o incremente de outras instituições passou de 

2.500 universitários em 1999 para aproximadamente 25000 em 2014. 

-    Foi Fundador, vice-presidente  no período de 2008 a 2010 e Presidente no 

período de 2011 a 2013 do Observatório Social de Foz do Iguaçu, entidade 

que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. Neste período o OSFI foi uma 

das instituições mais atuantes da rede de Observatórios Sociais do Brasil, 

tendo provocado significativa economia de recursos ao município, pela 

atuação forte do Observatório. 

É membro efetivo da Câmara Técnica do CRC-PR, nomeado pela Presidente 

em 2012. 

 

É membro da Academia Paranaense de Ciências Contábeis, empossado em 

maio de 2013. 

 

 

ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA. 

        Contador  CRC-PR n. 010.160/O-3 

         Advogado OAB-PR nº 31.016 

 


