Editorial
O volume segundo, número dois 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 empresa binacional Itaipu,
restrições à circulação de ações em companhia fechada, a teoria geral dos
contratos, o título de crédito eletrônico e o código civil, os princípios
constitucionais do Direito Administrativo e o contrato de arrendamento mercantil
ou leasing
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre a empresa binacional denominada “Itaipu”, que é regida por regime jurídico
de direito internacional especial e inovador no setor energético mundial.
No segundo artigo a professora trata sobre as restrições à circulação de
ações em companhia fechada, partindo do pressuposto de que a análise dessa
problemática, no contexto de uma relação societária, é sensivelmente diversa
daquela que resultaria da interpretação de um direito de preferência em contrato
bilateral. Não se trata, apenas, de recorrer ao modelo ou fórmula do contrato
plurilateral, mas, sim, de discutir a utilidade ou não de uma revalorização da
antiga e abandonada noção de “affectio societatis” nas sociedades anônimas.
Na seqüência apresenta a teoria geral dos contratos iniciando com a
origem etimológica e conceito de contrato, seguindo para os princípios gerais dos
contratos, sua função social e boa-fé objetiva. Posteriormente, apresenta a
classificação dos contratos, sua formação e lugar, defeitos na formação e
extinção dos contratos. Em um próximo tópico faz referência ao contrato
preliminar, as arras, aos vícios redibitórios e a evicção seguindo para as
considerações finais.
Na pesquisa sobre o título de crédito eletrônico no Código Civil a
professora faz uma análise do artigo 889, § 3º do Código Civil, que autoriza a
emissão de títulos criados em computador ou meio técnico equivalente,
estabelecendo que: “O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em
computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do
emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo”.
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O artigo Princípios Constitucionais do Direito Administrativo apresenta um
breve relato sobre Direito Administrativo, seguindo para o que é princípio, os
princípios constitucionais da administração pública, os princípios constitucionais
norteadores do processo administrativo disciplinar e as considerações finais.
Para finalizar a série de artigos a Profª Maria Bernadete Miranda em
parceria com o Profº Fernando Silveira Melo Plentz Miranda, apresenta um estudo
sobre os contratos de arrendamento mercantil, ou simplesmente leasing; que
surgiram ao longo da história da humanidade, na busca de uma forma para que
os empreendedores obtivessem condições de exercerem as suas atividades,
multiplicando assim o potencial humano e a riqueza da sociedade.
Além dos artigos esta coletânea apresenta Resenhas de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda sobre a Joint Ventures, Internet, Debêntures, O Aval no
Código Civil e Recuperação de Empresas.
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 as Contratos Bancários, Aspectos Jurídicos do
Estabelecimento,

Propriedade

Industrial,

Mediação

Penal,

Direitos

da

Personalidade, Teoria Geral das Obrigações, Incorporação Imobiliária e Princípios
Constitucionais do Direito Tributário.
Aluno da graduação, sob a orientação da Profª Maria Bernadete Miranda,
em Trabalho de Conclusão de Curso, finaliza esta edição, com o artigo A Função
do Administrador Judicial na Recuperação de Empresas. Pesquisa realizada por
Antonio Ferreira, aduzindo um estudo sobre os procedimentos de uma
recuperação judicial de empresa fundamentado na Lei nº 11.101/2005, relatando
para uma melhor compreensão o papel do administrador judicial.
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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