
Prezados amigos e colegas,

AUGURO-LHES NATAL FESTIVO E UM ANO DE 2008 PLENO DE FELICIDADES.

2007 foi um ano de sensíveis progressos na difusão e crescimento das doutrinas 
Neopatrimonialistas, com destaque para a penetração internacional e consolidação nacional.
Novos projetos já estão em pauta para 2008.
O momento é de grande responsabilidade perante o cenário contábil no sentido da valorização 
da ciência e preservação desta, especialmente face aos problemas defluentes do movimento 
normativo.
Grande continuará a ser nossa tarefa, mas, sobra-nos confiança.
Os resultados conseguidos são deveras expressivos e muito nos orgulhamos de haver nessas 
duas décadas passadas ver construída toda uma numerosa corrente de pensamentos.
Auguro, pois, nesta oportunidade de confraternizações, muitas felicidades a todos os 
neopatrimonialistas de nossa ACIN hipotecando toda a minha solidariedade.

Cordialmente,

Professor Antônio Lopes de Sá

O ilustre Professor Joaquim Fernando Guimarães, importante difusor do Neopatrimonialismo 
em Portugal, acaba de editar mais um livro sob o titulo “Revisores Oficiais de Contas”, edições 
Braga, Outubro 2007, com 410 páginas. No início do ano o ilustre professor havia lançado o livro 
“Técnicos Oficiais de Contas”. As importantes obras tratam da profissão contábil e tudo que à 
mesma diz respeito em seus dois níveis.

O valoroso Professor Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque editou no Portal NETLEGIS de 
05 de dezembro de 2007 importante artigo sobre a doutrina Neopatrimonialista sob o título 
Contabilidade - Os Princípios, os Pseudo Princípios e a Subversão. Proclamou o valor científico 
de nossa corrente e fez dura critica as Normas Internacionais de Contabilidade que não se 
apóiam em verdades sustentáveis. O referido escritor faz seu mestrado na atualidade no 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, tem vários escritos produzidos e 
tem sido atuante como difusor do Neopatrimonialismo, merecendo nosso aplauso e 
reconhecimento. 
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O emérito Professor Doutor Aderbal N. Müller orientou importante trabalho universitário no 
UNIFAE – CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO DO PARANÁ sob o titulo “O 
Neopatrimonialismo como corrente científica contábil criando e trazendo benefícios para a 
empresa e para uma nova sociedade, sem agredir o meio ambiente”. Autores da excelente 
dissertação são os bacharelandos Amarildo de Matos Franco, Marília Azevedo Bassan, Tamara 
Vieira da Rosa Lima e Terumi Saito. Digna de encômios vem sendo a difusão da doutrina 
Neopatrimonialista feita pelo emérito doutor Aderbal N. Müller.  

Segundo nos informa a universitária Ocionira Soares vem ela promovendo difusão da doutrina 
neopatrimonialista, elaborando trabalho específico sobre ativo imaterial, de acordo com as 
nossas teorias.

Nosso valoroso membro da ACIN Professor Fábio Melges assumiu a cadeira de 
Contabilidade Internacional na Faculdade em que leciona. Considerada a formação cultural 
do mesmo é de esperar-se que cumpra tal mandato com o brilhantismo que lhe é peculiar.

Importante artigo sob o titulo "Análise do Risco da Liquidez" foi editado na Revista Mineira de 
Contabilidade, fundamentado na "Filosofia do Neopatrimonialismo", retratando pontos 
mencionados por D´Áuria, meus e do professor também neopatrimonialista Zappa Hoog, de 
autoria do Professor Rodrigo Antônio. Esse mesmo valoroso colega editou outro artigo sob o 
título "O equilíbrio do capital e a sua intensidade: pontos da filosofia neopatrimonialista" na 
Revista Catarinense de Ciência Contábil e em Portugal na Revista OROC de Lisboa (da ordem 
dos Auditores). Muito nos tem orgulhado a fiel difusão de nossa doutrina por valorosos colegas 
que representam o futuro de nossa corrente de estudos científicos. Além de difundir o professor 
Rodrigo Antônio tem contribuído com acréscimos teóricos à nossa doutrina.

O Professor Flávio Cruz realizou palestra no dia 27/11/2007 no Seminário Internacional de 
Contabilidade Publica (promovido pela STN e CFC) onde abordou aspectos da parcialidade 
dos registros contábeis da SIAFI face a riqueza patrimonial pública estatal, adotando a doutrina 

O Professor Fábio Molina acaba de publicar um livro “Contabilidade para Profissionais Liberais" 
pela MP Editora, matéria relevante que merece nossa especial referência.

Diversos trabalhos de conclusão de curso universitário, em todo o Brasil e inclusive no exterior 
estão sendo feitos sobre a doutrina Neopatrimonialista. No Centro Universitário Monte Serrat, da 
UNIMONTE, em São Paulo, os alunos Flávia Regina Chagas de Oliveira e José Odair Batista 
Araújo desenvolveram um valoroso texto.



Nas páginas da Internet do Informativo JUSVI e do NETLEGIS o Professor Werno Herckert 
editou matéria de difusão sobre o Neopatrimonialismo; esse ilustre professor gaúcho é sem 
dúvida, o que hoje tem o maior número de edições de artigos sobre a nossa doutrina merecendo 
nosso respeito e consideração.

O Professor João Carlos Azeitão está produzindo uma dissertação em curso de mestrado na 
Universidade de Évora, em Portugal, sobre o Neopatrimonialismo e ao mesmo solicitamos 
cópia para nossos arquivos tão logo seja possível remeter-nos.

O valoroso membro da ACIN, Professor José Maria Paixão a convite das Faculdades do 
Maranhão de Ciências Contábeis e do Conselho Regional do mesmo Estado foi convidado 
para ministrar a aula Magna sobre as Vertentes da Contabilidade. Na ocasião tratou sobre a 
TEORIA DO NEOPATRIMONIALISMO dando ênfase as mudanças que estão ocorrendo e 
que ainda virão na Ciência nas quais a nossa nova doutrina representa relevante parte. No 
1º Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis do Maranhão o ilustre mestre voltou a 
destacar a importância do Neopatrimonialismo.

O Professor e escritor Jádson Ricarte tomou posse como membro da Academia de Ciências 
Contábeis de Sergipe em defluência de seu inequívoco mérito intelectual.


