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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

LINHA EDITORIAL 

 

Polifonia é um periódico semestral, cada número correspondendo a Outono/Inverno (com 

publicação no mês de junho/julho); a Primavera/Verão (com publicação no mês de dezembro), de 

cada ano. 

A Polifonia, muito embora ligada aos projetos acadêmicos dos titulares da Academia Paulista de 

Direito, estabelece-se como instrumento de ligação entre os projetos e trabalhos desenvolvidos 

pelos Centros, Núcleos e Institutos de Pesquisa, Estudos, Participação e Extensão à sociedade, cujos 

escopos veiculam o projeto institucional, cultural e educacional da Academia Paulista de Direito. 

Os chamados Academia Pesquisa possuem temáticas ligadas à teoria do Direito, Direitos 

Humanos, Direito Internacional, Construção da Paz, Solução e Transformação de Conflitos, Direito 

Político e Constitucional, Direito Tributário, Segurança e Democracia, Alteridade, Direito 

Ambiental, Desenvolvimento e Sustentabilidade, Relações entre Economia e Direito, entre 

Sociologia e Direito. Podem abranger ainda outras linhas de pesquisa e temáticas, de acordo com os 

interesses acadêmicos dos Titulares da Academia Paulista de Direito. 

Desse modo, os trabalhos, relatórios e artigos a serem publicados devem enquadrar-se em tais eixos 

temáticos, que compõem a linha editorial. 

Edições Especiais são previstas, sobretudo tendo em vista os relatórios anuais dos Academia 

Pesquisa, bem como os eventos relacionados pela Academia Paulista de Direito, entre os quais 

se destaca o Congresso Internacional, realizado a cada ano e meio.  

A par disso, tendo em vista a existência de parcerias institucionais da Academia Paulista de Direito 

e Universidades, Institutos e Centros de Pesquisa Internacionais, números especiais podem ser 

dedicados aos trabalhos realizados em conjunto por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, sempre 

respeitados os critérios acadêmicos e editoriais, que constituem a Academia Paulista de Direito em 
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Centro de Excelência Cultural, consoante sua missão expressa em página específica do site: 

http://apd.org.br 

Para publicação na Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito, todos 

os artigos científicos submetidos serão apreciados pelos membros do Conselho Editorial e/ou 

Conselhos Científico e Consultivo da Academia Paulista de Direito (APD), ou ainda, por 

Revisores especialmente convidados para a edição, com sistema de avaliação Double Blind Peer Review, 

preservando a identidade de autores e avaliadores e garantindo a impessoalidade e o rigor científico 

necessários para a avaliação de um artigo.  

Somente serão publicados os artigos aprovados pelo Conselho Editorial e/ou Conselhos Científico 

e Consultivo da Academia Paulista de Direito (APD), ou pelos Revisores especialmente 

convidados para a edição. 

Serão aceitos os artigos escritos nos seguintes idiomas: Português, Alemão, Espanhol, Francês, 

Inglês e Italiano. 

Todas as submissões devem ser realizadas exclusivamente por e-mail para a Diretoria Executiva para 

o endereço eletrônico: academiapaulistaeditorial@gmail.com 

No momento da submissão do trabalho, os autores cedem seus direitos à Academia Paulista de 

Direito (APD). 

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

contemporaneidade. 

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.  

mailto:academiapaulistaeditorial@gmail.com
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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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