Editorial
O segundo volume 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 o Consórcio de Empresas, a Pessoa
Jurídica, o Instituto da Mediação no Meio Ambiente dos Conflitos Empresariais, a
Teoria Geral das Coisas, os Princípios Constitucionais do Direito Urbanístico e os
Contratos de Joint Ventures.
No primeiro texto a Profª Maria Bernadete Miranda apresenta um estudo
sobre o Consórcio de Empresas que significa o agrupamento de sociedades, feito
através

de

um

contrato,

com

a

finalidade

de

executar

determinado

empreendimento; obrigando-se cada sociedade, em relação àquele com quem o
consórcio vai contratar, de acordo com as condições previstas no contrato e
respondendo apenas pelas obrigações por ela assumidas.
No segundo artigo a professora trata sobre a Pessoa Jurídica uma entidade
criada para a realização de um fim e reconhecida pela ordem jurídica como sujeito
de direitos e deveres. São conhecidas como pessoas morais, no Direito Francês,
e como pessoas coletivas, no Direito Português.
Em oposição à pessoa natural, a expressão é adotada para a indicação da
individualidade jurídica constituída pelo homem, e empregada para designar as
instituições, corporações, associações e sociedades, que, por força ou
determinação da lei, se personalizam, obtendo individualidade própria, para
constituir uma entidade jurídica, distinta das pessoas que a formam ou que a
compõem.
Na seqüência apresenta o Instituto da Mediação no Meio Ambiente dos
Conflitos Empresariais, abordando as pessoas envolvidas e se utilizando de um
terceiro chamado mediador para auxiliar as partes na busca de uma solução
satisfatória. O mediador não irá opinar diretamente sobre a lide em questão, mas
irá utilizar-se de técnicas que propiciem oportunidades para que as pessoas
envolvidas

possam

tomar

decisões,

auxiliando

de

forma

construtiva

o

restabelecimento da comunicação entre elas, aproximando-as de tal modo que a

decisão tomada seja do agrado de todos, preservando assim as relações que
existiam antes do conflito.
No artigo Teoria Geral das Coisas a professora inicia com um breve relato
sobre o Direito das Coisas, seguindo-se para a diferença entre o direito das
coisas e o direito das obrigações, as obrigações reais ou propter rem, as
características dos direitos reais, a posse e a propriedade.
O artigo Princípios Constitucionais do Direito Urbanístico apresenta um
breve relato sobre o Direito Urbanístico, 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 Clóvis Antonio Maluf apresenta um estudo sobre as Joint
Ventures que é, uma figura jurídica originada da prática, cujo nome não tem
equivalente em nossa língua, mas que pode assim ser entendida como contrato
de colaboração empresarial. Ela corresponde a uma forma ou método de
cooperação entre empresas independentes, denominado em outros países de
sociedade entre sociedades, filial comum, associação de empresas etc.
Além dos artigos esta coletânea apresenta Resenhas de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda sobre Mercado de Valores Mobiliários, Incorporação e
Fusão de Empresas, Proteção ao Nome Empresarial, Comércio Eletrônico e
Shopping Centers Virtuais.
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 o Direito de Empresa, Aspectos Jurídicos do Direito
Societário,

Responsabilidade

Civil

dos

Administradores

das

Sociedades,

Comércio Eletrônico, Teoria Geral dos Contratos, Cheque e Duplicata, Falência e
Recuperação de Empresas, Administrador Judicial na Falência, Princípios
Constitucionais do Direito Administrativo e Organismos de Regulação, Controle e
Fiscalização Ambiental no Brasil.
Alunos da pós-graduação sob a orientação da Profª Maria Bernadete
Miranda, finalizam esta edição com os artigos Investimento do Capital
Estrangeiro, pesquisa realizada pela aluna Verônica Barbosa da Costa, aduzindo
o surgimento da sociedade estrangeira, a definição de capital estrangeiro e a
importância do Investimento de capital estrangeiro no desenvolvimento e avanço
tanto tecnológico quanto financeiro de um país; e Incorporação, Fusão e Cisão de

Sociedades estudo realizado pelo aluno Felipe Bezerra Bautista, que são formas
de reorganização societária que tem por finalidade principal a concentração de
capitais e poder, sendo que esta se dá na unidade (incorporação e fusão) ou na
pluralidade (cisão), que em algumas situações levam empresas ao gigantismo.
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.
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