Editorial
O volume segundo, número um do ano de 2008 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 A Proteção das Marcas,
Franquia Imobiliária uma Criação de Novos Negócios, Comentários aos Títulos de
Crédito no Código Civil, O Direito do Consumidor Aplicado aos Dias Atuais, Teoria
Geral das Obrigações e Recuperação da Empresa.
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre a proteção das marcas que é a proteção dada a um nome ou símbolo que
são usados para distinguir bens de pessoas ou serviços de outros existentes.
O direito sobre a marca protege seu titular, pois ele tem a exclusividade
sobre a sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foram
registrados.
O segundo artigo a professora tem por objetivo examinar a Franquia
Imobiliária e como se apresenta na realidade jurídica brasileira.
Na seqüência apresenta Comentários aos Títulos de Crédito no Código
Civil, mostrando novidades, comparativos e apresentando algumas críticas em
determinados pontos controvertidos da matéria.
No artigo Direito do Consumidor Aplicado aos Dias Atuais a professora
mostra que o consumidor tem que lutar pelos seus direitos. Segundo pesquisas,
ainda hoje 90% (noventa por cento) dos brasileiros não reclamam. Talvez por falta
de conhecimento, pelo fato de existirem processos burocráticos, gastos com
ações que muitas vezes superam o valor do bem/serviço adquirido. Preferem ficar
com o prejuízo. Isso faz com que desta maneira aconteçam mais falsificações,
deslealdade e publicidades enganosas e explorem cada vez mais o consumidor
de forma abusiva e indiscriminada.
O artigo Teoria Geral das Obrigações inicia-se com um breve relato sobre o
Direito das Obrigações, seguindo-se para os elementos essenciais da obrigação,
vínculo jurídico da obrigação, diferença entre Direito Real e Direito Obrigacional,
classificação das obrigações, extinção das obrigações e as considerações finais.
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Para finalizar a série de artigos a Profª Maria Bernadete Miranda aborda a
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, Lei de Falências e Recuperação de
Empresa, mostrando as novidades que surgiram para as empresas em crise.
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, Empreendedorismo, Contrato de Compra e Venda
Empresarial, Contrato de Transporte Aéreo, Contrato de Representação
Comercial, Contrato de Seguro, Teoria Geral das Coisas e O Erro Médico sob a
Ótica Civil, Penal e Ética.
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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