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PRINCIPAIS HABILIDADES  

- Coordenação e supervisão de equipes multidisciplinares, para realização de trabalhos especiais de 

Auditoria em diversos setores da área contábil e administrativa, como: auditoria de controles 

internos; de processos de informação; auditoria de sistemas informatizados; engenharia e 

segurança do trabalho; auditoria ambiental; auditoria jurídica; etc. 

- Realização de Auditoria Independente nas áreas contábil, fiscal, controles internos e de 

Planejamento Tributário e Societário. Desenvolvimento de teses tributárias e de procedimentos 

contábeis aplicáveis em trabalhos de planejamento empresarial. 

- Elaboração de trabalhos especiais com a emissão de Pareceres Técnicos ou Laudos de Avaliação 

Contábeis, Revisão de Cálculos e Procedimentos e Processos de Controle e de Registros. 

- Assessoramento empresarial na área tributária e na elaboração de pareceres específicos que 

envolvam relacionamento entre sociedades, avaliação de bens formadores de patrimônio líquido 

das empresas, cisões, incorporações, fusões e joint ventures. 

- Assessoramento em mediação e/ou arbitragem empresarial. 

- Conselheiro empresarial (Advisor). 

- Perito judicial e/ou assistente em perícias contábeis ou administrativas e arbitragem 

internacional. 

- Especialista em IFRS, com certificação internacional pela IACAFM – International Association 

Certified Accountants anda Financial Managers, para elaboração, orientação e revisão de relatórios. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - S. PAULO 

Bacharel em Ciências Contábeis, com enfoque curricular abrangendo, além das áreas específicas da 

Contabilidade, áreas de Administração, Economia e Direito. Formado em 1972 

SOCIEDADE PARANAENSE DE ENSINO E INFORMÁTICA – SPEI 

Pós graduando em Gestão, Finanças e Contabilidade Pública. Promovido pelo PRONACAP – 

Programa Nacional de Capacitação (MPA em Contabilidade Pública) 

BOUCINHAS, CAMPOS, COOPERS & LYBRAND LTDA. 

Diversos cursos de especialização nas áreas de Auditoria Independente; Contabilidade Gerencial; 

Sistemas de Controle Interno (processos); Legislação Tributária; Técnicas de Negociação; 

Desenvolvimento Gerencial e de Liderança; Administração e Finanças. 1971 - 1987 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Credenciado junto à: 

Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI  

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC/PR 

SIQUEIRA & ASSOCIADOS – AUDITORES E CONSULTORES 

Sócio Diretor, fundador e principal executivo de empresa de auditoria independente, assessoria e 

consultoria empresarial, constituída em 1993. Atende clientes com sede nas regiões Sul e Sudeste. 

MOORE STEPHENS – AUDITORES & CONSULTORES 

Sócio-Diretor, executivo de empresa de auditoria. A Moore Stephens International Limited, fundada 

há mais de 100 anos, e com sede na Inglaterra, classificada entre as 15 maiores empresas mundiais 

de Auditoria e Consultoria, atuando em 98 países.  – com atuação até dezembro de 2011 

BUSINESS SCHOOL FAE - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

Professor de Controladoria e Auditoria, e orientador do Estágio de Auditoria para as turmas do 

último ano de Ciências Contábeis. Com atuação até dezembro de 1999. 

- ÊXITOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 

Sócio-Diretor e fundador. Avaliação de negócios, empresas e marcas; Desenvolvimento de teses 

para ações de questionamentos jurídicos, especialmente na esfera federal.  Com atuação até 

dezembro de 1995. 

- COMPET AGROFLORESTAL S.A. 

Diretor Administrativo Financeiro. Empresa de atividade de reflorestamento, agropastoris, 

industriais e mineração.  Com atuação até maio de 1990. 

- BOUCINHAS, CAMPOS, COOPERS & LYBRAND LTDA. 

Diretor Técnico da Região Sul entre 1982 e 1987 responsável pela coordenação de uma equipe de 

auditores e consultores empresariais, organizacionais e tributários em Empresas de capital Público 

e Privado, nacionais e internacionais. Início de carreira profissional em 1971. Com atuação até abril 

de 1987 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Acadêmico da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Paraná (eleito em 2005) 

 Delegado do Instituto Brasileiro de Contadores- IBRACON 

 Foi Presidente do Comitê de Relações Acadêmicas do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros - 

IBEF/PR 

 Foi Vice-Presidente da Câmara de Comércio Brasil Portugal - Paraná 

 


