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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

 

 

NOTA DO EDITOR – EDITOR’S NOTE:  

 

Em seu 6º. Número, a Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de 

Direito enriquece-se com a participação de um Conselho Editorial cada vez mais dinâmico, 

interdisciplinar e representativo do momento atual e dos vários espaços de pesquisa brasileiros e 

internacionais. 

A par disso,  o interesse crescente da comunidade científica e do público em geral 

desenvolve-se a partir da participação dos vários eventos organizados pela Academia, sobretudo de 

seu Congresso Internacional, já em sua 2ª edição e preparando-se para a 3ª., em que irá discutir os 

caminhos do Direito após a pandemia. 

O advento do fenômeno pandêmico, muito embora tenha trazido consequências para 

os trabalhos dos ACADEMIA PESQUISA, Núcleos de Pesquisa, Estudos, Extensão e Participação 

da Sociedade, não alterou a condução e as conquistas da Academia Paulista de Direito (APD), 

notadamente na repercussão de seu trabalho de liderança, seja na resistência e na expressão de uma 

concepção de mundo calcada no processo civilizacional do Direito e seu rumo firme em direção a 

uma sociedade internacional de plenitude dos Direitos Humanos, da Democracia e da Ecologia; seja 

no que diz respeito à criação e instalação de novos Núcleos, voltados à recuperação histórica da 

construção jurídica em diálogo com outros saberes e práticas, seja na participação que tiveram 

Academia, Acadêmicos, Acadêmicas, Pesquisadores e Pesquisadoras em eventos de relevo e 

construtivos do ponto de vista científico, estrutural e sistêmico. 

Os artigos do presente número dão conta parcial da pujança do Congresso 

Internacional, sendo certo que ainda nos próximos 2 números, a serem publicados no 1º. Semestre de 

2021, teremos o seguimento da divulgação das importantes contribuições ao evento. 
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Além disso, entre os artigos aprovados para publicação, está a contribuição de 

pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras, além de Acadêmicos e Acadêmicas, todos 

representativos dos vários espaços de excelência em que atuam os juristas brasileiros, trazendo temas 

e abordagens inovadores e voltados ao desenvolvimento de caminhos diversos e importantes.  

Na Seção "Memória", o presente número traz o texto da conferência proferida pelo 

então Senador André Franco Montoro, Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

na 33ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, realizada na Bahia, 

em 10 de julho de 1981. O tema, tão caro à história e aos feitos da Academia Paulista de Direito 

(APD), é a necessidade de reforma do ensino jurídico no Brasil, a partir de uma perspectiva crítica. O 

discurso, cujo texto foi publicado na Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, em seu 

número 72, naquele mesmo ano, tem, agora, publicação extremamente oportuna. Com efeito, em 

nosso tempo de ataque gratuito à ciência e ao conhecimento científico, é importante lembrar o papel 

da SBPC - entidade que congrega cientistas brasileiros e estrangeiros e tem como missão a promoção 

do progresso científico - tão relevante na luta pela redemocratização brasileira. Franco Montoro, que, 

no ano seguinte, na preparação da abertura política, viria a ser eleito Governador de São Paulo, refere 

as dificuldades do ensino jurídico em seu tempo e advoga sua mudança, citando autores importantes 

como Roberto Lyra Filho, Michel Miaille, Alfredo Lamy Filho, assim como Oliveira Vianna e San 

Tiago Dantas, seus colegas, Patronos da Academia Paulista de Direito (APD). Para o saudoso 

político e professor o que devia inspirar e guiar a transformação da educação jurídica seria a busca da 

justiça, como resistência à tendência, que denunciava, de se estabelecer como mero instrumento de 

poder. Eram tempos de luta pela legitimidade contra uma legalidade que oprimia e excluía. A Polifonia 

presta mais esta homenagem ao Franco Montoro, uma das personagens da afirmação do Estado 

Democrático de Direito. 

 

A experiência da pandemia tem sido difícil, mas vem revelando a capacidade humana 

de superação, sobretudo por meio da colaboração e da solidariedade. 
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Aos leitores e leitoras de Polifonia, convidamos, uma vez mais, à participação ativa e 

crítica nos projetos da Academia Paulista de Direito (APD). 

 

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 

 

 

 

RESUMO: 

As atividades da Academia em 2020, sua resposta construtiva aos novos desafios, com a realização 

de eventos internacionais e a criação de novos Núcleos de Pesquisa.  
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