Editorial
O volume terceiro, número um do ano de 2009 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, o empresário e o
empreendedor no contexto do moderno Direito Empresarial, a responsabilidade
dos administradores no shopping center, as duplicatas frias e simuladas, o Direito
Positivo e o Direito Canônico, os princípios constitucionais do Direito Tributário e o
contrato de transporte aéreo.
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre a empresa analisando a atividade praticada pelos empresários e
empreendedores na comunidade socioeconômica.
No segundo artigo a professora trata sobre a Responsabilidade no
Shopping Center abordando as pessoas que deles participam, sua forma
contratual e jurídica e a responsabilidade do empreendedor e dos administradores
perante o consumidor.
Os Shopping Centers são centros empresariais que obedecem a um
planejamento prévio e a uma administração única e centralizada. São compostos
de lojas que exercem a atividade econômica em ramos diversificados, onde os
locatários estão sujeitos a normas contratuais padronizadas.
Na seqüência apresenta a prática por demais comum nas transações
comerciais, a emissão de duplicatas "frias" ou "simuladas" que é fonte de dor de
cabeça para muitos empresários, notadamente os pequenos que, com freqüência,
tem o desgosto de ver títulos em seu nome protestados indevidamente, com
graves prejuízos para o seu fundo de comércio. Os emissores de tais
documentos, usando evidentemente de má-fé, aproveitam-se da ignorância dos
pequenos aplicando-lhes esse tipo de golpe.
No artigo Aspectos Gerais do Direito Positivo e do Direito Canônico a
professora faz um comparativo apresentando as regras de conduta social e as do
Direito Canônico.
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O artigo Princípios Constitucionais do Direito Tributário apresenta um breve
relato sobre o Direito Tributário, seguindo-se para o estudo dos princípios gerais
constitucionais e sua autonomia, seu objeto e as considerações finais.
Para finalizar a série de artigos a Profª Maria Bernadete Miranda em
parceria com o Profº Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues, apresenta um estudo
sobre o Contrato de Transporte Aéreo. A pesquisa aborda o histórico sobre a
aviação e a aeronave, seguindo para a aviação civil, o contrato de transporte
aéreo e a responsabilidade do transportador aéreo, conforme o Código Brasileiro
de Aeronáutica, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
Além dos artigos esta coletânea apresenta Resenhas de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda sobre a Comissão de Valores Mobiliários, Cisão de
Empresas, Contrato de Factoring, Título de Crédito Eletrônico no Código Civil e a
Criptografia.
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 a Pessoa Jurídica, as Sociedades Limitadas, as
Sociedades por Ações, Joint Ventures, Mediação, Conciliação e Arbitragem,
Responsabilidade Civil do Engenheiro, Efeitos Jurídicos da Sentença Declaratória
da Falência, Classificação dos Créditos na Falência, Processo Eletrônico e
Princípios Constitucionais do Direito Urbanístico.
Alunos da pós-graduação sob a orientação da Profª Maria Bernadete
Miranda, finalizam esta edição com os artigos A Responsabilidade dos
Administradores das Companhias, pesquisa realizada pelo aluno Jonas Páscoli,
aduzindo um estudo sobre a responsabilidade dos administradores das
companhias, pelos atos praticados em nome da sociedade; e Grupo de Empresas
estudo realizado pelo aluno Marcelo Cordeiro de Lima, com ênfase nos grupos de
direito, suas características, conseqüências jurídicas natureza, constituição e
dissolução.
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
Revista Virtual Direito Brasil – Volume 3 – nº 1 - 2009

Revista Virtual Direito Brasil – Volume 3 – nº 1 - 2009

