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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

 

APRESENTAÇÃO/EDITOR’S NOTE 

 

A Revista da Academia Paulista de Direito, uma das mais importantes instituições culturais, 

educacionais e científicas do direito brasileiro, vem sendo publicada desde 1972, sob o ISSN 2236-

5796. 

A partir de 2017, passa a ter abrangência internacional, e nova configuração, que procura recuperar 

as melhores fontes de sua história de quase 50 anos, para se projetar como uma das mais importantes 

contribuições para o desenvolvimento do Direito brasileiro e internacional, publicando-se como 

Nova Série e sob a denominação de “Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista 

de Direito”, com publicação online (ISSN versão digital 2596-111X). 

A escolha de seu nome, Polifonia, procura expressar a influência cultural de outro momento 

importante na história paulista e brasileira, que foi o movimento modernista, que também teve o seu 

congresso de fundação, 50 anos antes da criação da Academia, a Semana de Arte Moderna de 1922. 

Assim como reivindicaram os fundadores da Academia a afirmação do Direito e da doutrina jurídica 

brasileiros, como resultado do influxo de independência nascido com a fundação dos cursos 

jurídicos no Brasil, também os modernistas gritavam por independência, por meio da renovação da 

influência da cultura e da literatura sobretudo europeias a que estava ligada a tradição literária 

brasileira. 

Polifonia de influências e de expressões, de temas e de dinâmicas originais em diálogo com a 

contemporaneidade. 
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Como porta-voz da Academia Paulista de Direito (APD), afirma seu protagonismo no processo 

civilizacional do Direito em nosso País, em seu berço americano e no contexto da sociedade 

internacional. 

Oferece livre acesso a seu conteúdo, estimulando a premissa da Academia Paulista de Direito 

(APD) de apoio e fomento à produção científica e acadêmica, proporcionando a democratização 

do conhecimento e não cobra nenhuma taxa para nenhum leitor fazer o download de artigos e 

resenhas para seu próprio uso acadêmico. 

Polifonia passa assim a difundir a contribuição acadêmica dos titulares da Academia Paulista de 

Direito (APD) e das pesquisas empreendidas pelos Núcleos e Centros de Pesquisa criados em sua 

atual gestão. Mas acolhe também, a contribuição importante de juristas brasileiros e estrangeiros. 

É de extrema importância lembrar o compromisso do Direito com a democracia no difícil momento 

que vivemos, no qual o fantasma da injustiça e da arbitrariedade novamente se desenha, poluindo e 

tornando cinzento o mar em que deveria reinar a humanidade. 

Entre a reinvenção e a reconstrução, Polifonia provoca um diálogo com seu público que permita a 

renovação e a transformação do Direito e da sociedade brasileira.  

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 
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