
Informativo 
Prezados Neopatrimonialistas,

Decorrido um ano do falecimento do emérito e fundador da corrente Neopatrimonialista, Prof. 
Antonio Lopes de Sá, é com muito orgulho que daremos continuidade aos informativos, com 
notícias de artigos e livros publicados, bem como, as realizações dos seus associados, e os 
acontecimentos como, eventos, prêmios e matérias do mundo contábil. 

Informamos-lhes que sua página (  ) continua no ar, com um grupo de 
profissionais discípulos do mestre, sob nossa direção, para atender às dúvidas sobre a 
Contabilidade e o Neopatrimonialismo.

Édila Lopes de Sá

É forte, veloz, e crescente o nível de publicação das idéias de nossa corrente, principalmente, 
depois do passamento do emérito mestre mineiro Antonio Lopes de Sá.

Muitas são as publicações dentro e fora do país sobre os principais pontos da doutrina 
neopatrimonialista, sobre seus conceitos, caracteres, teoremas, finalidades, e principalmente sobre 
a vida do professor.

Atualmente, no meio contábil, existe uma valoração dos conteúdos “lopesistas”, reconhecendo a 
sua relação com os problemas atuais, principalmente no que tange ao processo de globalização da 
contabilidade.

Sua página na internet, mantida por praticamente dez membros do Neopatrimonialismo, continua 
dinâmica, atual e divulgadora da corrente.

Igualmente as obras editadas pela Juruá (recentemente uma obra nossa denominada 
“Contabilidade Estratégica”, com uma nova metodologia de análise, embasada em nossa corrente), 
acrescida dos artigos publicados na internet e periódicos de ampla divulgação, se contam aos 
montes desde o passamento do professor até a data atual. 

O interesse por parte dos nossos colegas e irmãos de escola doutrinária é,  acima de tudo, a 
qualidade da contabilidade, e isso nos dá uma alegria incomensurável.

Pedimos mais uma vez, que as informações e atualizações para o boletim deverão ser enviadas para 
os email´s:  ou , conforme o seu 
acontecimento. Contamos com  a participação de todos. 

Desde a última comunicação enviada, em meados de fevereiro, têm sido abruptas as respostas e 
freqüentes as publicações com o teor da escola brasileira.

Enfatizamos mais uma vez, a necessidade de publicarmos em todos os meios: pela internet e revistas, 
nossas idéias e pensamentos, integrados na contabilidade a nível neopatrimonialista.
Prof. Rodrigo Antônio Chaves da Silva

www.lopesdesa.com.br

edila.lopes@terra.com.br rachavesilva@yahoo.com.br 
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Conquistas e Publicações

O emérito Prof. Dr. César Kroetz, membro da ACIN, teve seu diploma de doutorado reconhecido 
pela USP, e atualmente,  é professor da Universidade Farroupilha no Rio Grande do Sul, onde 
pretende ser um grande difusor da teoria neopatrimonialista, por meio do ensino acadêmico. Nosso 
colega possui obras na área de contabilidade social e contabilidade sob o enfoque 
neopatrimonialista.

O nobre difusor e gestor do blog do neopatrimonialismo na internet, Prof. Alexandre Alcântara, 
publicou importante artigo sobre a análise de balanços, que pode ser lido no endereço                              

e
, 

na revista Fator. Esta publicação alegra a todos nós em relação à divulgação de nossa doutrina.

h t t p : / / w w w . r e v i s t a f a t o r . c o m . b r / v e r _ n o t i c i a . p h p ? n o t = 1 4 5 4 9 0   
http://www.alcantara.pro.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=116

O conhecido professor Júlio Cândido Meirelles, foi aprovado em primeiro lugar no doutorado da 
Universidade Federal Fluminense, e dedicará seus estudos e docência, nas bases das vertentes 
Neopatrimonialistas.

O prodigioso e jovem colega André Charone Tavares Lopes, publicou mais uma vez importante 
artigo na Revista Mineira de Contabilidade, nesse primeiro trimestre de 2011, sob o nome: 
“Sistemas de Informações Contábeis em Escritórios de Assessorias para Micro e Pequenas 
Empresas: um estudo sob a ótica neopatrimonialista”. 

O Prof. Rodrigo Antonio Chaves da Silva, teve no ano passado, publicado um artigo na Revista 
Mineira de Contabilidade, sob o nome: “Reflexões sobre os Accrualls”, e neste primeiro trimestre 
outro com o nome: “O Princípio da Essência sobre a Forma e o Leasing”. Lançou, também, no 
último mês de maio, pela Editora Juruá, sua mais recente obra: “Contabilidade Estratégica”, sendo 
o primeiro trabalho com tal título no país.

Recentemente, aconteceu no prédio do CRCMG, no dia 9 de abril de 2011, a inauguração do busto 
em honra ao nosso mestre Antonio Lopes de Sá, que contou com a participação efusiva de 
inúmeros contadores, de sua esposa Profª. Édila Lopes de Sá, familiares, amigos, além de outras 
presenças como o presidente do CFC, Juarez Domingues Coelho, e do CRCMG membro da ACIN 
Walter Roosevelt Coutinho, juntamente com toda a sua equipe, da vice-presidente do CFC e 
presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis Maria Clara Bugarim, do Professor 
Marco Antônio Amaral Pires, Presidente da Academia Mineira de Contabilidade, do presidente da 
Fundação Brasileira de Contabilidade, José Martônio Coelho e demais presidentes e conselheiros 
dos diversos CRC´S, e outras autoridades do mundo contábil.

Além destes, estiveram também presentes, autoridades portuguesas, representantes da OTOC, 
como: o Bastonário Antônio Domingues Azevedo, o Membro-Honorário e Membro do Conselho 
Superior da OTOC, Dr. Antônio José Alves da Silva e o Professor Neopatrimonialista Joaquim 
Fernando Cunha Guimarães. 



A Academia Mineira de Ciências Contábeis contou no mês de março de 2011, com o ingresso de 
celebres colegas contadores. No dia 09 de abril de 2011, por ocasião da inauguração do busto do 
Professor Antônio Lopes de Sá, na sede do CRCMG, o presidente desta academia, Prof. Marco 
Antônio Amaral Pires, empossou, Luis Fernando Coelho Lopes de Sá, neto de nosso mestre, que 
assumiu a sua cadeira nº. 41, e a Profª. Édila Lopes de Sá, que recebeu o título de membro 
honorário, o primeiro de tão nobre academia, que conta também, com inúmeros e ilustres 
profissionais e vários colegas da ACIN. 

Neopatrimonialistas Tomam Posse
na Academia  Mineira  de  Ciências Contábeis

Alexandre Bossi Queiroz, Cleber Batista de Souza, Daniel Gerhard Batista, Júlio Cândido de 
Meirelles Júnior e Luiz Fernando Coelho Lopes de Sá.

Em 28 de fevereiro de 2011, o Neopatrimonialista, Antônio Carlos de Souza Cardoso, proferiu com 
grande sucesso e satisfação de todos os presentes, a palestra - “História das Doutrinas Contábeis”, 
no Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais.

A revista mineira de contabilidade está recebendo artigos de todas as vertentes, abrindo uma 
oportunidade para os colegas que queiram publicar sobre o neopatrimonialismo, o endereço para 
o envio de publicações é o seguinte: – Site do CRCMG

A IX convenção de contabilidade traz um prêmio denominado “Antonio Lopes de Sá” as inscrições 
e o processo de regulamento encontram-se no site do CRCMG: 

www.crcmg.org.br 

www.crcmg.org.br 

Eventos

II INTERNATIONAL CONFERENCE BEFORE AND AFTER LUCA PACIOLI

17, 18 e 19 de Junho de 2011 – Sansepolcro/Perugia/Florence
Mais informações em: http://www.aeca.es/

PRÊMIO ENRIQUE FERNANDEZ PENÃ DE HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 2011 

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, presidida pelo Professor Esteban Hernandez 
Esteve, todos os anos outorga prêmios aos trabalhos sobre história da contabilidade, em português 
ou espanhol, publicados ou apresentados oficialmente em Congressos, Encontros e similares, 
assim como em Universidades, 

Entree 1 de Julho de 2010  e 30 de Junho de 2011.



X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPANOLA DE HISTORIA 
ECONOMICA 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
8 e 9 de Setembro de 2011 -  Informações:  www.aehe.net/xcongreso

13º CONGRESSO MUNDIAL DE HISTORIADORES DE CONTABILIDADE A REALIZAR NO 
REINO UNIDO EM JULHO DE 2012 

NA NEWCASTLE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL 
Informações: www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/accountinghistorians 

ACCOUNTING HISTORY 
THE SEVENTH ACOUNTING HISTORY INTERNATIONAL CONFERENCE "INNOVATION IN 
ACCOUNTING THOUGHT AND PRACTICE: 
LESSONS FROM THE PAST"
 
25 a 27 de Setembro de 2013 em Sevilha 
Informações:  www.7ahic-seville2013.com 

ACADEMY OF ACCOUNTING HISTORIANS: 
"VANGERMEERSCH MANUSCRIPT AWARD" 

Em 1988 a Academia dos Historiadores de Contabilidade instituiu um Prémio para encorajar 
jovens professores universitários a fazer investigação histórica em contabilidade. Para concorrer 
ao prêmio será exigido o grau de Mestre ou Doutor obtido nos últimos sete anos. 
Informações: "The Academy of Accounting Historians", The Universityof Alabama, Box 870220, 
Tuscaloosa, AL, USA 35487 ou em  

Belo Horizonte, 07 de junho de 2011.
Equipe organizadora: Édila Lopes de Sá, Rodrigo Antônio Chaves da Silva e Claudia Baeta.

www.accounting. rutgers.edu/raw/aah
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