Editorial
O volume primeiro, número dois 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 O Nome Empresarial no
Código Civil, As Sociedades Empresárias no Código Civil, A Apresentação e o
Pagamento do Cheque na Lei nº 7.357/85, O Acionista Controlador e os Direitos
dos Acionistas Minoritários e Regras de Metodologia Científica para Produção de
Trabalhos Acadêmicos.
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre o nome empresarial que vem a ser a identificação que será adotada pela
pessoa física ou jurídica para o exercício da empresa, podendo ser a firma
individual, a firma ou razão social e a denominação.
No segundo artigo a professora tem por objetivo examinar as Sociedades
Empresárias no Código Civil mostrando uma das grandes mudanças trazidas pelo
diploma legal no que tange a antiga distinção entre sociedade civil e sociedade
comercial, adotando a teoria da empresa, em substituição à antiga teoria dos atos
de comércio.
Na seqüência aborda a Apresentação e o Pagamento do Cheque na Lei nº
7.357/85, que se faz mediante sua apresentação ao sacado, que será o ato
preliminar e obrigatório entre as relações do portador com o Banco que deve
pagá-lo, pois o estabelecimento bancário somente toma ciência da ordem quando
o título lhe é exibido. Analisa também o não pagamento, a devolução do cheque e
a insuficiência de fundos, e como conseqüência a faculdade do protesto
cambiário.
No artigo o Acionista Controlador e os Direitos dos Acionistas Minoritários a
professora faz um estudo sobre o acionista controlador e os direitos dos
acionistas minoritários, pois o controlador não é o senhor absoluto da sociedade.
Ele deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e,
portanto, tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar.
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Para finalizar a série de artigos a Profª Maria Bernadete Miranda aborda a
Regras de Metodologia Científica para Produção de Trabalhos Acadêmicos
mostrando passo a passo a forma de elaboração de trabalhos de conclusão de
curso, monografias de mestrado e teses de doutorado.
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, Direito do Consumidor, Contrato de Concessão,
Contrato de Corretagem, Contrato de Leasing, Contrato de Shopping Center,
Casamento.
Aluno da graduação, sob a orientação da Profª Maria Bernadete Miranda,
em Trabalho de Conclusão de Curso, finaliza esta edição, com o artigo A
Segurança do Trabalhador no Campo da Periculosidade. Pesquisa realizada por
Norival Gonçalves, aduzindo um estudo sobre o campo da periculosidade para os
trabalhadores, pois é importante compreender que o conceito de trabalho evoluiu
concomitantemente com as revoluções sociais, e o homem, como o conhecemos
hoje vem passando por estas transformações nos últimos nove mil anos.
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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