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Prof. Antônio Lopes de Sá

Prezados amigos e colegas,
Importante obra sobre a HISTÓRIA DA CONTABILIDADE NO BRASIL foi por mim escrita, por
solicitação do Conselho Federal de Contabilidade e deverá ser lançada inclusive com
ilustrações, em mais de 300 páginas. Na mesma faço referências à nossa corrente científica do
Neopatrimonialismo.
Comunico-lhes que a JURUÁ já lançou meu livro FUNDO DE COMÉRCIO, AVALIAÇÃO DE
EMPRESA E ATIVO IMATERIAL, com cerca de 400 páginas, de teor eminentemente
neopatrimonialista.
Também, com ampliação relevante será lançada até dezembro a minha obra ÉTICA
PROFISSIONAL, pela ATLAS, em 8ª edição. Tal livro sairá com uma expressiva parte dedicada
ao aspecto relevante da ciência dedicada aos MODERNOS DESAFIOS DA ÉTICA em todo um
capítulo e com parágrafo acrescido sobre a Ética de Carrel.
Igualmente pela ATLAS está no prelo a 8ª edição do livro de PERÍCIA CONTÁBIL com
importante parágrafo sobre SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DE PERITO e com mais um
exemplo prático que gentilmente nos cedeu o ilustre professor e mestre em Ciências Contábeis
Marco Antônio Amaral Pires, um dos fundadores de nossa corrente.
Volto a informar que nossa página www.lopesdesa.com.br continua mantendo uma janela
específica para os artigos sobre o Neopatrimonialismo e também apresentando os nossos
Informativos. Na mesma podem ser encontradas em ARTIGOS as diversas produções de nossa
corrente. Também, no campo “Saiba mais sobre a corrente neopatrimonialista” estão os nossos
Boletins de 43 a 46. Quase uma centena de novos artigos está incluída em nossa página
referida, mais de 70 de produção recente.
Envio-lhes, como anexo, minha crítica ao documento do IASB adotado pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, órgão recém criado.
Professor Antônio Lopes de Sá

O emérito Professor Flávio Cruz, reserva intelectual de nossa ACIN, da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis, lançará em Florianópolis em setembro o livro CONTABILIDADE DE
CUSTOS PARA ENTIDADES ESTATAIS.

Foi lançada nova edição do livro - Contabilidade Pública na Gestão Municipal - de autoria do
ilustre professor Neopatrimonialista Nilton de Aquino Andrade (que tem outras obras de valor
também editadas).
A nova edição foi totalmente atualizada e inclui temas como, por exemplo, os novos índices de
análise de balanços, recursos vinculados à saúde e ao FUNDEB. Além disto, a publicação foi
revisada conforme a legislação em vigor.
O autor disponibilizou o site para estimular a interação com os leitores.
Comunicações com o autor podem ser feitas através do endereço:
niltonandrade@gruposim.com.br

Tem merecido profusa difusão de nossa doutrina, em Portugal, as intervenções e publicações
do ilustre Prof. Fábio de Albuquerque. Os diversos artigos editados pela Internet, deveras de
qualidade, muito enriquecem a posição cultural do Neopatrimonialismo na comunidade
intelectual de língua portuguesa.

O ilustre membro da ACIN Edivan Morais da Silva, vem produzindo excelentes trabalhos
difundidos pela Internet, com apreciável número de acessos, cooperando ativamente para que
se difunda a melhor doutrina.

O ilustre Prof. Cláudio Marcelo R. Cordeiro está desenvolvendo um profícuo trabalho em
classe no sentido de difundir as doutrinas do neopatrimonialismo entre os seus alunos. Muitos
dos universitários têm dirigido diretamente suas indagações que são respondidas por nós
imediatamente de modo a incentivar no meio estudantil o interesse pelos estudos científicos.

Prossegue o ilustre Prof. Werno Herckert em sua intensa difusão sobre o Neopatrimonialismo
em artigos na Internet (em vários sítios), periódicos, salas de aula. O referido professor está
hoje entre os que mais difundiram a nossa doutrina sendo considerado o difusor que com maior
constância e persistência tem editado tais trabalhos.

Tem cooperado ativamente para a difusão de nossa corrente o colega Alan Ricardo Pereira
incumbindo-se de reproduzir os Informativos em neopatrimonialismo@yahoogrupos.com.br,
mais uma porta aberta para a nossa doutrina.

O trabalho que já foi difundido em nossa corrente sobre "Resultabilidade", de autoria do colega
Rodrigo Antônio Chaves da Silva, acaba de ser publicado no livro "Revista de Ciências
Empresariais e Jurídicas" em Portugal. O importante artigo, de natureza eminentemente
Neopatrimonialista ganha assim um espaço cultural de muito valor na Europa considerando que
Portugal hoje é uma porta aberta ao Brasil no velho continente.

O Prof. Júlio C. Meirelles Júnior, membro da ACIN, vem tendo seus trabalhos aprovados e
publicados em matéria de ensino contábil. Tem sido um defensor das idéias
Neopatrimonialistas, estas que representam a mais moderna corrente cientifica da
Contabilidade. Interessados em conhecerem o trabalho do mestre podem ao mesmo requerer
pelo endereço jcm@nextwave.com.br.

O Prof. Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque vem publicando valorosos artigos em
páginas da Internet (como exemplo é o Boletim NETLEGIS) sobre a doutrina
Neopatrimonialista, cooperando ativamente na difusão desta doutrina. Dentre os recentes
abordou a Análise Contábil, o Mecanicismo e o Holismo, tudo sob o aspecto do
Neopatrimonialismo. O emérito autor fez seus estudos superiores na Europa e destaca-se hoje
como um dos mais eruditos difusores das nossas doutrinas.

O auditor e escritor Orleans Silva Martins tem editado artigos de valor sob orientação
doutrinária e técnica de nível superior no Boletim NETLEGIS, pela Internet, destacando sua
definição científica como membro da nossa ACIN. Dentre os de grande qualidade está um que
trata da metodologia da Auditoria.

