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Na sua estrutura lógica o neopatrimonialismo é uma grande doutrina, a primeira com axiomas e
teoremas perfeitamente definidos, e a única do mundo com uma condição que faz estudar o
fenômeno patrimonial sem se confundir com os seus instrumentos, ou com as derivações e
consequências do mesmo acontecimento (como a sociedade e a economia).
O centro do estudo do neopatrimonialismo está no estudo DAS RELAÇÕES LÓGICAS DO
FENÔMENO PATRIMONIAL.
São elas três: ESSENCIALIDADE, DIMENSIONALIDADE E AMBIENTALIDADE.
Nós acreditamos que o fenômeno tem uma natureza, que pode ser observada na sua
EFICÁCIA, conforme o movimento do mesmo acontecimento em prol de uma NECESSIDADE
MATERIAL OU IMATERIAL.
A dimensão que pode ser expressa na INFORMAÇÃO, é apenas um modo de EXPRESSAR ou
fazer ENTENDER O FENÔMENO, não sendo a coisa em si, ou mesmo sua natureza.
O AMBIENTE não é objeto da contabilidade, mas são os CONTINENTES, isto é, onde acontece o
fato INTERNAMENTE OU ENDOGENAMENTE e EXTERNAMENTE OU EXOGENAMENTE.
A contabilidade por exemplo, não é social, porque estuda a sociedade, mas porque o seu objeto
contribui para a sociedade, porque está no âmbito das relações sociais.
Não é economia e nem meio ambiente, porque estas são visões de outras ciências, mas o
fenômeno tem como causa agente, estes ENTORNOS.
Não é informação, mas se expressa na informação, como uma DIMENSÃO.
Igualmente, o movimento do fato, acontece em SISTEMAS PERFEITAMENTE DEFINIDOS.
Os básicos, auxiliares, e complementares.
Os básicos são LIQUIDEZ, RESULTABILIDADE, ESTABILIDADE, ECONOMICIDADE.
Os auxiliares são PRODUTIVIDADE E INVULNERABILIDADE.
Os complementares são ELASTICIDADE E SOCIABILIDADE.
O fenômeno patrimonial que é objeto da contabilidade, não se mistura com o objeto de outras
ciências, para não se quebrar a sua IDENTIDADE, que pertence à sua lógica como ciência.
Nós neopatrimonialistas pregamos dois básicos axiomas o da EFICÁCIA E O DA
PROSPERIDADE, o primeiro significa satisfação das necessidades dos sistemas de funções, e o
segundo, quando este é constante, para o todo, temos a prosperidade, que pode pertencer ao
nível de capitalização ou dotação de uma azienda.
Quando a azienda está em prosperidade ela cresce, então aí sim contribui para a sociedade,
para a economia, e para o meio ambiente.

A forma que as nações podem conseguir instrumentalmente a solução da pobreza e dos
problemas sociais está no adequado uso da contabilidade, para os fins de prosperidade dos
indivíduos, por meio do capital, este que cresce, e pelo trabalho humano permite a cada a
satisfação das próprias necessidades, como igualmente, das potencialidades espirituais.
Se um governo quer que sua nação prospere, ele deve reduzir a taxação progressiva, aumentar
pois a possibilidade de cada um ter o seu negócio, aumentar os investimentos para que os
empregos cresçam, fazendo aumentar a renda, e assim o crescimento dos impostos por
crescimento patrimonial, este vão ser investidos mais em programas sociais, e então como
círculo virtuoso a nação cresce.
Um país que tem empresas em prosperidade, mantém mais emprego, mais rendas, e mais
impostos, todavia, sem o capital isso não é possível de ser feito, o que materialmente é
impossível, materialmente também para a satisfação das necessidades se torna inexequível.
Igualmente a posição da dimensão ou da informação contábil tem que respeitar o que está
presente na adequada lei da dimensionalidade, se tivermos normas que privilegiam alguns
mercados e poucas empresas, estaríamos ferindo os princípios da informação e igualmente, da
prosperidade social.
Pela prosperidade das empresas, e das entidades, que temos a prosperidade humana, e não
pela concentração do estado, ou pela sua apresentação como o salvador da pátria dos
problemas que temos, a solução provêm como provirá da nossa ciência, que sem demérito das
outras, neopatrimonialisticamente pode e deve corroborar para o crescimento do ser humano, e
seu crescimento sustentável, por meio da gestão ocular, prudente, e eficaz dos seus
empreendimentos, sempre em evolução dentro de limites, mas que não cercam ou fazem
impedir a satisfação de suas carências.
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