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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

 

NOTA DO EDITOR – EDITOR’S NOTE:  

 

 

O ano de 2019 traz, ao mesmo tempo, alvíssara e desafio para a Academia Paulista de 

Direito.  

A mais antiga das Academias do País, criada e cultivada para dar impulso ao processo 

civilizacional do Direito, no Brasil e nas Américas, a Academia Paulista de Direito (APD) encontra 

terreno fértil no espaço em que se desenrolam as atividades de juristas brasileiros. No campo em que 

fervilham projetos, ideias, pesquisas, ideais e o crescimento da difusão do conhecimento, do ensino e 

da prática da ciência e da arte jurídicas, por meio das faculdades dispersas pelo território brasileiro. 

A Polifonia: Revista Internacional da Academia Paulista de Direito (APD), na 

terceira edição de sua mais recente fase, porta, uma vez mais, artigos e estudos de qualidade 

internacional, envolvendo temas de interesse dessa comunidade crescente de juristas, no Brasil e no 

Exterior. Temos recebido contribuições importantes, que são submetidas a rigorosa avaliação e 

revisão, por juristas e Acadêmicos, o que demonstra a busca da excelência e reflete a qualidade da 

produção jurídica pátria e internacional. 

No presente volume, mais uma vez, contamos com importante artigo de memória, no 

qual, nos primórdios da história da Academia, refletia-se sobre o significado de seu lema, como uma 

tentativa de inaugurar o pensamento crítico, em época difícil, do ponto de vista da política, e 

contraditória, da perspectiva do direito, para o exercício de qualquer reflexão.  

A seguir, nos onze artigos que constituem o conteúdo do presente número, como 

resultado de exigente determinação, vários ramos do direito e afins são visitados de forma original por 

articulistas, trazendo contribuições importantes para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da 

prática do direito, em um ambiente de diálogo com outros ramos do saber e da arte. 



 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 3  NOVA SÉRIE    2019   OUTONO/INVERNO 

 

8 
 

Da análise da jurisprudência e sua visão da ética nas relações de ordem pública e 

privada, passando pelos estudos da relação entre o risco político e a experiência do mercado de 

capitais, da perspectiva internacional e regional de direitos humanos sobre a interseccionalidade e a 

descolonização, da indagação de aspectos relevantes da regulação das transferências patrimoniais, por 

meio do direito das obrigações e das sucessões, assim como do contrato de locação, sempre a partir 

do ponto de vista atual da dogmática, que entrelaça direito privado e direito constitucional, passando 

ainda pela crítica do ativismo judicial e análise da teoria da decisão jurídica, até chegar aos textos de 

estética e filosofia política, direito, jornalismo e literatura. Tais são os temas trazidos em contribuições 

criteriosas de importantes autores. 

A edição da POLIFONIA encontra, uma vez mais, lamentavelmente, ambiente 

político hostil, em que os aspectos ainda não perfeitamente elucidados de nossa tradição autoritária de 

violência institucional e societal voltam a se manifestar, assumindo, agora, a forma de desrespeito pela 

Constituição Cidadã, cujo aniversário de trinta anos foi celebrado no Congresso Internacional da 

Academia, em 2018. 

A situação mostra-se grave, na medida em que envolve uma crise sem precedentes da 

organização constitucional do Estado brasileiro, ameaçando direitos, garantias e políticas públicas 

estabelecidas no pacto de 1988. 

Desde a implantação desse pacto - consubstanciado na abertura do texto de nossa 

Carta Magna, em que princípios e valores fundamentais entremeiam-se e iluminam regras de 

afirmação, preservação e construção de direitos e deveres, para a consolidação de uma sociedade livre, 

igual e solidária -, sucessivos governos vinham buscando contribuir para a sua concretização, 

destacando-se, nesse sentido, os esforços de estabilização econômica e de superação de desigualdades 

históricas e sociais. 

Esse processo de implementação do contrato político-jurídico fez-se para realizar o 

sistema que a Constituição denominou de “Estado Democrático de Direito”. 

Democracia, no caso constitucional, significa não apenas a implementação e a 

execução de um sistema político de representação efetiva, com eleições livres e justas, e estipulação de 

instrumentos eficientes de difusão dos conhecimentos necessários para o desempenho da cidadania 

(um dos fundamentos constitucionais) mas também a implantação de mecanismos eficazes de 
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consulta, de participação e de fiscalização populares. A Constituição é clara ao referir a soberania do 

povo, ao dizer que todo poder tem origem no povo, e é exercido por ele, direta e indiretamente, por 

representantes eleitos. 

Eleição livre é aquela em que a vontade popular se expressa sem constrangimentos 

externos, de modo autêntico, sem artifícios ou obstáculos físicos ou morais de distorção, abuso ou 

desvio. 

Além da Democracia, o Estado de Direito, isto é, a situação em que as normas jurídicas 

são construídas, implementadas, executadas de forma a corresponder à soberania da vontade popular, 

em sua integralidade, isto é, no modo determinado pelo pacto constitucional. Legalidade e 

legitimidade, portanto: Estado Democrático de Direito. 

Para garantir o funcionamento desse sistema, assim como controlar o que a doutrina 

de língua inglesa chama de rule of law, a Constituição fixa a “separação de poderes”, isto é, um 

mecanismo que impede a deturpação e a usurpação do exercício de funções públicas, por meio de 

controles recíprocos (entre as funções) e externos (sobretudo pela soberania popular). 

Saliento esse aspecto estruturante da vida político-jurídica brasileira, para dizer que o 

desvio dessa estrutura determina a efetivação de sanções, que atingem as pessoas investidas da 

autoridade dessas funções. 

A situação de risco para o Estado Democrático de Direito está, em primeiro lugar, no 

modo como se efetivaram as eleições de 2018. Como se sabe, um dos potenciais e declarados 

candidatos foi condenado e preso durante o processo eleitoral, tendo sua condenação por juiz federal 

de primeira instância sido confirmada, com aumento de pena, pelo tribunal federal. 

A questão está em que o juiz de primeira instância teria sido convidado, ainda durante 

o processo eleitoral - mesmo depois da prolação da sentença e da determinação de sua execução, após 

negação de habeas corpus, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda sem decisão definitiva transitada em 

julgado, em contradição com a norma constitucional da presunção de inocência – a ocupar cargo na 

Administração futura de candidato opositor ao do candidato condenado e preso. A situação 

conformou-se, com a assunção do cargo de Ministro de Estado. 
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Os fatos necessitam de apuração, para que não configurem afirmação abstrata 

meramente, concedendo-se o direito de esclarecimento pelas autoridades envolvidas. 

Entretanto, revelações feitas por órgãos de imprensa vieram a fortalecer a necessidade 

de esclarecimento da conduta das pessoas envolvidas nos processos  - correspondentes à apuração e 

incriminação não somente daquele candidato, mas de outras pessoas e autoridades republicanas -, 

entre os quais o Ministro de Estado. 

Diga-se, à guisa de esclarecimento, que revelar conversas ou troca de mensagens 

privadas não configura, em abstrato, ato ilícito em duas situações, a saber: se as conversas ou troca de 

mensagens expressam o cometimento de ato ilícito; e se não podem ser consideradas privadas, porque 

referem, em seu conteúdo ou por seu meio, atos que não poderiam nem deveriam assumir a forma 

privada, muito menos secreta. 

As partes de um processo judicial têm o dever de se expressar publicamente, sendo os 

diálogos entre as partes sobre os casos em que atuam públicos por essência.  Assim, julgadores não 

podem trocar ideias sobre os casos sujeitos a seu julgamento com as partes, de forma secreta ou 

separada, muito menos podem dar-lhes dicas ou orientações, sob pena de serem considerados 

suspeitos, na forma da lei processual. Se não podem falar ou se comunicar privada ou secretamente, 

sem o conhecimento, pois, público e das outras partes, e sem a possibilidade de fiscalização e controle 

pelo público e pelas partes, então, quando o fazem, estão sujeitos à revelação das conversas, por 

qualquer meio, uma vez que seu conteúdo configurou ilicitude, assim como se expressou por meio 

ilícito. 

Ora, não tem escapado à apreciação de imprensa, opinião pública e especialistas a 

conexão das revelações e dos atos aqui referidos brevemente com o processo político brasileiro, com 

maior relevo para o processo eleitoral. 

O Estado Democrático de Direito não admite que tais atos não sejam apurados e que 

seus agentes não recebam sanção pelo que se apurar. Muito menos que o processo eleitoral e seu 

resultado não sejam avaliados em processo judicial, tendente a averiguar as influências externas, que 

determinaram seu resultado, constituindo ilicitude a desfigurar a liberdade da eleição e a manifestação 

da soberania popular. 
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A par disso, a partir do resultado da eleição e da posse do Presidente eleito e de seus 

auxiliares imediatos, o povo brasileiro assistiu, mais uma vez estupefato, à expressão de tais autoridades 

de palavras e atos contrários ao sistema de normas estipulado pela Constituição. Mais grave, a 

Constituição, que vinha sendo cumprida, em todo o processo de concretização da Nova República - 

consecutivo ao período da ditadura civil-militar, em que sérios e graves violações dos Direitos 

Humanos – passou a ser vista e tratada como obstáculo pelo novo Governo, se não com desdém. 

Desprezo pelo sistema de direitos e deveres que consolida a vontade popular, num 

pacto político-jurídico, que não podem ser substituídos pela mera opinião de um agrupamento 

político, seja partido, seja coalizão, formal ou informal de interesses societais, assim de uma parcela 

apenas do povo. 

Suspender direitos, ameaçar adversários e críticos, encorajar, desdenhar, autorizar, 

fomentar, ou omitir-se diante de agressões a povos indígenas, a minorias de gênero ou étnicas, a pobres 

e despossuídos de bens materiais, de crimes contra defensores de direitos humanos e ambientais, negar 

ou suspender políticas públicas e direitos, recusando-se a cumprir deveres constitucionais, tudo isso 

configura atos passíveis de apuração e eventual punição por atentado contra a ordem jurídica, a 

Constituição. Da mesma forma devem ser consideradas as expressões públicas de autoridades contra 

a mesma ordem jurídico-constitucional, as manifestações ofensivas a pessoas, grupos e ao povo 

brasileiro, de caráter vulgar, mas sobretudo contrárias aos deveres de preservar e fazer preservar os 

mandamentos contidos na Carta Magna. 

Além disso, autoridade pública nenhuma pode manifestar apreço pelo regime ditatorial 

que a Constituição veementemente nega e despreza, muito menos por agentes de tal regime, o que 

constitui banalização da perversidade. 

A comunidade internacional e nacional, inclusive instituições e seus representantes, 

além da mídia e da opinião pública, têm diariamente dado conta de tais atos e fatos, criticando-os e 

buscando corrigi-los a tempo, no limite de suas capacidades. 

Não basta dizer que as instituições dão mostra de solidez, ao impedirem a consecução 

de atentados mais graves dos que declarados ou desejados, e determinados por um Governo que vai, 

cada vez mais, assumindo sua ilegitimidade perante o povo e sua Constituição. 
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Há momentos, na história dos povos e das nações e de suas instituições em que é 

preciso ter a coragem de dizer, agir e reagir, resistir e afirmar os postulados resultantes do difícil 

processo de construção civilizacional da humanidade. 

A humanidade de todos e de cada um não se apresenta pronta e acabada em nenhum 

instante da existência. A todo momento somos chamados a construí-la, afirmá-la, defendê-la. Com 

efeito, na palavra de um pensador pioneiro, der Mensch wird zum Menschen, indem er sein Herz, seine 

handwerklichen Fähigkeiten und seinen Geist bildet. Isso significa que o humano figura um tornar-se 

constante, um fluxo permanente de devir, que não é resultado de uma configuração natural, mas sim 

de um esforço permanente para superar os entraves de uma identidade povoada por preconceitos, em 

direção à alteridade, na qual as diferenças e a diversidade são assumidas como capacidades para a 

transformação civilizatória, pelos sentimentos, pelas habilidades, pelo pensamento, enfim, pela ação 

civilizadora, construtiva. 

Os obstáculos também estão, lamentavelmente, nos outros, quando se recusam a 

admitir e a respeitar as diferenças, a se reconhecer na alteridade. 

Entretanto, são mais graves quando se revelam naqueles que, pretendendo assumir o 

comando das relações políticas, desvirtuam seu papel, usando de meios falsos e perversos para alcanças 

objetivos egoístas, destruidores daqueles mesmos vínculos sociais e políticos para cuja construção e 

defesa foram eleitos ou nomeados. 

Nos momentos em que nos deparamos com tais inimigos da humanidade e do 

processo civilizatório, é preciso agir, em defesa de pessoas, de valores, de ideais, de normas e de 

instituições, que correspondem a tais emanações de constantes fundamentais, contra ações que põem 

em xeque a sobrevivência da humanidade e de suas estruturas de civilização: a Democracia, o Estado 

de Direito, os Direitos Humanos, os Direitos da Natureza, os Direitos das Gerações Futuras, os 

Direitos da Terra. 

Direitos expressos em documentos nacionais, transnacionais, regionais, internacionais. 

Direitos garantidos na Constituição e nos Tratados Internacionais. 

Nossos Direitos. 
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Direitos que garantem nossos esforços de compartilhar tempos e espaços, de construir 

cidades, civilizações, e ousar inventar, superar, ir além de nós mesmos. 

A vida pertence aos viventes, como afirmou Goethe, secundado por Jefferson. 

Esse pertencimento determina responsabilidades. Uma delas é a de agir contra os 

governos ilegítimos, que desejam romper os pactos que firmamos, desrespeitar os direitos que 

conquistamos. 

Não concedemos o poder a quem deseja usurpar. Não abdicamos de nossa capacidade 

de controlar e fiscalizar. Todos estamos submetidos ao Estado Democrático de Direito. 

A Academia Paulista de Direito (APD), mais uma vez, refazendo seu percurso 

original, convoca o povo brasileiro para retomar em suas mãos o próprio destino, por meio do 

emprego dos mecanismos constitucionais de defesa da cidadania e dos direitos humanos e das políticas 

públicas que correspondem ao processo de sua construção. 

Pelo Estado Democrático de Direito e pela preservação do Pacto Constitucional, há 

não apenas a necessidade, mas o dever de apurar os fatos que comprometeram a lisura do processo 

eleitoral e os atos cometidos por Presidente e Ministros. 

Para além desse esforço, é preciso que nos entreguemos aos desejos, ao fluxo e aos 

riscos de uma transformação criadora. 

 

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 
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