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Editorial
O volume sexto, número um do ano de 2012 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 Mudança do Paradigma Econômico, a Revolução Industrial e a
Positivação do Direito do Trabalho; Sociedade de Propósito Específico (Spe): Aspectos
Societários, Contábeis, Fiscais e as Incorporações Imobiliárias; A Importância e as
Consequências dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa no Processo
Administrativo; e Aspectos Jurídicos do Mercado de Capitais.
No primeiro texto o Dr Fernando Silveira Melo Plentz Miranda, nosso convidado
apresenta um estudo sobre A Mudança do Paradigma Econômico, a Revolução Industrial e
a Positivação do Direito do Trabalho. Diz o autor que o estudo tem por objetivo apontar a
modificação econômica da sociedade ocorrida a partir da Revolução Industrial, a formação
do Estado liberal e as suas conseqüências, que justificaram a necessidade da positivação
dos direitos trabalhistas. Mostra o autor em seu texto que o desenvolvimento dos direitos
sociais e econômicos e, particularmente, a positivação do Direito do Trabalho, ocorreu em
virtude das lutas sociais e dos anseios de mudança e segurança das pessoas que vivem em
sociedade.
O segundo texto Sociedade de Propósito Específico (Spe): Aspectos Societários,
Contábeis, Fiscais e as Incorporações Imobiliárias, de autoria do Ilustre Prof. Dr. Haroldo
Guilherme Vieira Fazano, também nosso convidado, aborda um tema desafiador, trata-se
de um parecer com breves comentários a respeito das diversas formas associativas
existentes no Brasil, como as sociedades de propósito específico, consórcios, sociedade em
conta de participação e joint venture, levando em consideração, diversos aspectos
estudados por Sheila Felix de Oliveira, em artigo publicado pela FISCOSoft em
13/04/2004, por Francisco Maia Neto, por Gabriel Luiz de Carvalho e Anais do XIV
Congresso Brasileiro de Custos, realizado em João Pessoa (PB) de 5 a 7 de dezembro de
2007. Apresenta, também, o regime das incorporações imobiliárias e sua tributação.
No terceiro artigo a Dra. Josilene Guimarães Moroni, sob orientação do Prof. Dr.
Danilo Vieira Vilela trata sobre A Importância e as Consequências dos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa no Processo Administrativo, dizendo que o trabalho teve
por escopo demonstrar a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos
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processos administrativos como elementos essenciais do devido processo legal, e como
forma de respeito ao princípio do Estado Democrático de Direito. Para tanto utiliza
pesquisa na doutrina especializada, na Constituição Federal de 1988, na legislação em
vigor que regula o processo administrativo e em jurisprudência recente publicada pelos
Tribunais nacionais. Ao final estabelece a relação de importância dos princípios citados
para o alcance da justiça, sem a elevada discricionariedade da Administração Pública, o
que permite aos servidores e administrados a certeza de verem seus pleitos atendidos de
forma eficaz e sem o abuso de poder por parte do Estado, tendo em vista que a Lei Maior
colocou os princípios do contraditório e da ampla defesa expressos em seu texto, o que faz
com que a Administração Pública tenha o dever de observá-los e obedecê-los.
Na seqüência a Profa. Maria Bernadete Miranda apresenta o artigo intitulado
Aspectos Jurídicos do Mercado de Capitais. O objetivo da pesquisa foi um estudo sobre os
o marco de desenvolvimento do mercado de capitais se deu com a Lei nº 4.728 de 15 de
julho de 1965, também conhecida como Lei de Mercado de Capitais. Essa lei colocou o
mercado de capitais sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional e fiscalização do
Banco Central do Brasil. Diz a professora que, na época, os corretores de valores que eram
pessoas físicas, foram transformados em sociedades corretoras, constituindo uma base mais
sólida e viabilizando seu crescimento. Salienta que o mercado de capitais é um sistema de
distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos
títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização e que esse
mercado é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições
financeiras autorizadas.
As Palestras proferidas pela Profª Maria Bernadete Miranda, são slides de
apresentações no power point em forma de aulas, sobre diversos temas. Dentre eles, vale
destacar Responsabilidade do Adquirente pelas Dívidas Tributárias e Trabalhistas da
Sociedade Falida; O Título de Crédito Eletrônico no Código Civil e a Duplicata Escritural
– CJF Enunciado nº 461; e Contrato de Empreitada.
Além dos Artigos e Palestras esta coletânea apresenta Ensaios de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda, e de nossa convidada Dra. Sílvia Sydow Machado Kizahy,
advogada do Tribunal Arbitral de São Paulo, dentre eles destaca-se: V Jornada de Direito
Civil – 10 Anos do Código Civil de 2002 - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal; Mercado Consumidor; A Lei da Oferta e da Procura e os Preços dos
Produtos e Serviços; e Arbitragem, Conciliação, Mediação. Meios Alternativos ou
Adequados de Solução de Conflitos?
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Uma entrevista feita pela Profa. Maria Bernadete Miranda com o Des. Newton De
Lucca, novo Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, finaliza esta edição
onde o Ilustre Desembargador diz;: “Penso que os advogados e os membros do Ministerio
Público podem efetivamente contribuir com aquele “saber das experiências feito”, de que
nos falava o grande poeta Camões. Não se trata de trazer o total arejamento, de que tanto
se fala, às Cortes de Justiça e sim de proporcionar uma visão mais abrangente dos
problemas sociais”. (Newton De Lucca)
A coletânea apresenta os resultados das pesquisas científicas realizadas pela Profª
Maria Bernadete Miranda, juntamente com colegas do curso da graduação e da pósgraduação que, nesta parceria, legitimam a relevância dos movimentos de integração
acadêmica para o desenvolvimento científico.

Profª Msc. Maria Bernadete Miranda
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