Editorial
O volume primeiro, número um do ano de 2007 da Revista Virtual Direito
Brasil, pretende compartilhar com a comunidade acadêmica, uma coletânea de
textos que apresenta uma análise científica de variados temas atuais da
sociedade contemporânea. Dentre eles, destaca-se Os Títulos de Crédito como
Documentos Representativos de Obrigações Pecuniárias, Shopping Center na Lei
nº 8.245/91, A Proteção do Consumidor, A Empresa no Contexto do Moderno
Direito Comercial.
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre Os Títulos de Crédito como Documentos Representativos de Obrigações
Pecuniárias mostrando a principal finalidade dos títulos de crédito que é promover
a circulação de capitais. Explica que o título de crédito é um documento que pode
ser transferido de mãos em mãos, e o seu último possuidor se investe
integralmente no direito de possuidor originário, qual seja o de exigir de outrem o
cumprimento da obrigação consubstanciada no título.
No segundo artigo a professora tem por objetivo examinar o Shopping
Center na Lei nº 8.245/91, apresentando conceitos de shopping center, renovação
do contrato e denúncia vazia.
Na seqüência aborda a Proteção do Consumidor tema atual, moderno, que
gira em torno de toda sociedade contemporânea e de relevante interesse para a
ciência jurídico-econômica.
A proteção do consumidor é uma questão internacional, além das
fronteiras, inerente aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como o nosso,
devendo então ser estudada e trabalhada por todas as áreas de conhecimento
humano, a fim de que as nações sejam socialmente justas e progressistas.
Para finalizar a série de artigos a Profª Maria Bernadete Miranda aborda a
Empresa no Contexto do Moderno Direito Comercial, apresentando as diferenças
entre comércio e empresa, a formulação da teoria da empresa e o empresário.
As Notas de Aulas elaboradas pela Profª Maria Bernadete Miranda, são
slides de apresentações no power point em forma de aulas, sobre diversos temas.
Dentre eles, vale destacar, Trabalhos Acadêmicos – Normas da ABNT, Contrato
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de Comissão, Contrato de Mandato Empresarial, Das Pessoas, Domicílio, Dos
Bens.
A coletânea apresenta os resultados das pesquisas científicas realizadas
pela Profª Maria Bernadete Miranda, juntamente com colegas e alunos do curso
da graduação e da pós-graduação que, nesta parceria, legitimam a relevância dos
movimentos de integração acadêmica para o desenvolvimento científico.
Profª Msc.Maria Bernadete Miranda
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