
Prezados amigos e colegas,

Em nossa página www.lopesdesa.com.br na janela NEOPATRIMONIALISMO encontra-se um 
trabalho sob o título “Primeiras Informações Sobre O Neopatrimonialismo Contábil”, de 
autoria de Ana Maria Lopes de Sá e Luiz Fernando Coelho Lopes de Sá. 

Trata-se de uma exposição didática e sumária que representa uma Introdução à nossa doutrina, 
homenagem que me prestam minha filha, advogada e técnica em Contabilidade e meu neto, 
também advogado e Contador. 

Tenho a satisfação de publicamente agradecer a eles e endossar totalmente o enfoque 
realizado.

Nesse Informativo incluo uma relação de artigos que comentam sobre as Normas Contábeis e a 
Lei 11.638/07.

Comunico-lhes que acaba de ser editada pela Juruá a minha obra “Consciência Ética” (196 
páginas) que oficialmente a referida editora lançou, com grande sucesso em Lisboa, no IX 
PROLATINO - Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino.

No Blog Neopatr imonial ismo estão notícias do referido IX PROLATINO. 
http://neopatrimonialismo.blogspot.com 

Comunicações podem ser feitas em neopatrimonialismo@gmail.com .

 Cordialmente, 

Prof. Antônio Lopes de Sá
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Prof. Antônio Lopes de Sá



Excelente difusão pela Internet sob o título – “A simplificação do governo e o 
N e o p a t r i m o n i a l i s m o  n o  B r a s i l ” ,  f o i  f e i t a  n o  I n f o r m a t i v o  N E T L E G I S ,  
webmaster@netlegis.com.br,  Internet, em 9 de abril de 2008, pelo ilustre colega Francisco 
Reis. 

O ilustre Professor Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque, detentor do Prêmio 
Internacional de Produção Científica Contábil, tem publicado uma série de artigos comentando 
sobre as Normas Internacionais de Contabilidade, realizando justas críticas às mesmas. Os 
artigos desse ilustre professor, atualmente na Comunidade Européia, encontram-se na janela 
de Normas, em nossa página www.lopesdesa.com.br 

Importante trabalho de coordenação de comunicações sobre a nossa corrente de estudos está 
sendo feito pelo colega Alan Ricardo Pereira através de
 *http://neopatrimonialismo.blogspot.com*

A professora Tatiana Laiane, após vitória em processo seletivo nas Forças Armadas, informa 
que está desenvolvendo intenso trabalho de difusão do Neopatrimonialismo na Amazônia e que 
pretende intensificá-lo. O trabalho que se opera em todo o País, do Amazonas ao Rio Grande do 
Sul, de difusão de nossas doutrinas vem formando uma sólida consciência sobre o valor científico 
de nossa corrente; os frutos estão a se reproduzir em progressão geométrica. Tal fato é 
alvissareiro em um momento em que se subvertem conceitos através de um processo normativo 
distanciado da ciência.

O ilustre professor e mestre em Contabilidade Nilton de Aquino Andrade realizou o lançamento 
da 2a edição do seu livro "Planejamento governamental para municípios" em que foi organizador 
e co-autor. Os outros autores são Adélia Martins de Aguilar, Eduardo Martins de Morais, Robison 
Carlos Miranda Pereira e Viviani Rocha Fonseca.
O Prof. Nilton também já possui em 3ª. edição o seu livro "Contabilidade Publica".

Volta a emprestar eficaz colaboração à difusão de nossas doutrinas o emérito professor Valério 
Nepomuceno, um dos fundadores da ACIN.

Chega a meu conhecimento a difusão que realizou das entrevistas que há dias dei em Portugal 
sobre a posição cultural contábil na atualidade, emprestando a cooperação que sempre deu às 
idéias Neopatrimonialistas, desde a origem de nossa corrente.



O emérito prof. Werno Herckert, um dos maiores publicistas na área de nossas doutrinas 
acaba de lançar o opúsculo ASPECTOS DO NEOPATRIMONIALISMO CONTÁBIL, edição HN, 
Três de Maio, março de 2008. Interessados poderão requerê-lo ao mestre referido em 
wernoherckert@terra.com.br 

Sob o título Contabilidade - Equivalência Patrimonial: o que mudou! - “Lei 11.638/07-reforma 
das demonstrações contábeis” o emérito membro da ACIN mestre Wilson A. Zappa Hoog, 
hoje um dos mais valorosos escritores na área contábil editou importante artigo em que 
evidencia o retrocesso havido em diversas imposições da Lei 11.638/07. 

A nova Lei Contábil na opinião de Antônio Lopes de Sá 

Antônio Lopes de Sá 

Articulista
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