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Editorial
O volume sexto, número dois 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: Max Weber Recepcionado pela Constituição: o viés constitucional
da dignidade como prisma necessário ao trabalho humano; O Sentido da Maldade na Obra
Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt; Direitos
Nacionais e Globalização: direito comparado, tratados internacionais e lex mercatoria;
Aspectos Relevantes do Instituto da Arbitragem no Direito Brasileiro e no Mercado
Comum do Sul; Aspectos Relevantes do Instituto da Mediação no Mundo e no Brasil; e
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
No primeiro texto Bruno Gadelha Xavier e Caroline Simon, nossos convidados
apresentam um estudo sobre Max Weber Recepcionado pela Constituição: o viés
constitucional da dignidade como prisma necessário ao trabalho humano. Diz os autores
que o presente artigo tem como escopo basilar identificar o axioma fundamental da
dignidade da pessoa humana como pressuposto para a correta aplicação do Direito do
Trabalho. Objetiva-se reafirmar a necessidade da devida observância ao referido princípio,
tendo em vista as constantes transgressões praticadas à faceta subjetiva humana no âmbito
laboral. Nesse sentido, a via da paralaxe – como forma de raciocínio – apresenta-se
essencial para a superação do paradigma decisionista acrítico da pós-modernidade.
Indubitavelmente, a atividade laborativa é inerente ao próprio ser do indivíduo. Questionase, entretanto, se o dever-ser principiológico encontra-se corretamente aplicado à realidade
de um Estado Democrático de Direito.
O segundo texto O Sentido da Maldade na Obra Eichmann em Jerusalém: um
relato sobre a banalidade do mal de Hannah Arendt, de autoria do Prof. Fernando Silveira
Melo Plentz Miranda, também nosso convidado, aborda um tema desafiador e tem por
objetivo examinar o conceito da expressão banalidade do mal criado por Hannah Arendt
após o julgamento de Adolf Eichmann pelo Tribunal de Jerusalém.
No terceiro artigo

o Ilustre

Defensor Público,

nosso convidado,

Dr.

Marco Antonio Corrêa Monteiro trata sobre os Direitos Nacionais e Globalização: direito
comparado, tratados internacionais e lex mercatoria. Destaca o autor que o direito passa
por um processo gradual de uniformização. Participam deste processo, como indutores, o
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direito comparado, os tratados internacionais e a lex mercatoria. Trata-se de processo
complexo, dada a complexidade dos problemas frente aos quais se vê o direito obrigado a
dar respostas satisfatórias, buscando sempre alcançar a paz social. Conclui que o tema
merece maiores e constantes aprofundamentos, até porque o substrato social, objeto por
excelência de qualquer ciência social, dentre elas o direito, encontra-se em constante
mudança, tornando-se ainda mais complexo, em uma velocidade cada vez maior. Diz ainda
que é para essa realidade que deve voltar as suas atenções o jurista da atualidade, sob pena
de tratar das questões que a ele se apresentam de maneira inadequada e ineficiente.
Na seqüência a Profa. Maria Bernadete Miranda apresenta o artigo intitulado
Aspectos Relevantes do Instituto da Arbitragem no Direito Brasileiro e no Mercado
Comum do Sul. O objetivo da pesquisa foi um estudo sobre a constitucionalidade do
instituto da arbitragem no Direito brasileiro e em especial no Mercosul. A autora apresenta
conceitos, legislação e laudos arbitrais aplicados no Mercado Comum do Sul.
O quinto artigo também de autoria da Profa. Maria Bernadete Miranda, trata sobre
Aspectos Relevantes do Instituto da Mediação no Mundo e no Brasil. O artigo inicia-se
com o conflito e as fontes históricas da mediação, abordando inclusive a teoria moral de
Confúcio na antiga China. Em seguida a professora aborda aspectos atuais da mediação e a
sua aplicação no Brasil e no mundo.
Para finalizar os artigos a Profa. Maria Bernadete Miranda trata sobre um tema
bem atual, ou seja, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, iniciando com as
disposições gerais e o sistema legal, abordando a responsabilidade, titular, administração,
objeto, capital, nome empresarial, finalizando com as vantagens e desvantagens da nova lei
e da criação da pessoa jurídica.
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 O Licenciamento Ambiental e os Aeroportos e Princípios Constitucionais do
Direito Tributário.
Além dos Artigos e Palestras esta coletânea apresenta Ensaios de autoria de nosso
convidado Dr. Haroldo Guilherme Vieira Fazano e da Profª Maria Bernadete Miranda,
dentre eles destaca-se: Reflexões sobre o Ativismo Judicial e I Jornada de Direito
Comercial - Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.
A coletânea apresenta os resultados das pesquisas científicas realizadas pela Profª
Maria Bernadete Miranda, juntamente com colegas do curso da graduação e da pós-
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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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