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Editorial
O volume sétimo, número um do ano de 2013 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: Colisão de Normas de Direitos Fundamentais: O Fim da Prisão
Civil do Depositário Infiel no Brasil; O Período da Diplomacia no Ar e a Segurança de
Voo no Sistema de Aviação Civil; Protesto de Títulos: Sustação e Cancelamento;
Liminares, Cautelares e Antecipação de Tutela.
No primeiro texto Fernando Silveira Melo Plentz Miranda apresenta um estudo
sobre a Colisão de Normas de Direitos Fundamentais: O Fim da Prisão Civil do
Depositário Infiel no Brasil. Diz o autor que o estudo teve por objetivo examinar a extinção
da possibilidade da prisão civil do depositário infiel à luz da súmula vinculante nº 25 do
Supremo Tribunal Federal, além dos motivos que motivaram esta interpretação com a
conseqüente colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, da liberdade e da
propriedade.
O segundo texto O Período da Diplomacia no Ar e a Segurança de Voo no Sistema
de Aviação Civil, de autoria da Profa. Maria Bernadete Miranda, aborda um tema
desafiador e tem por objetivo, examinar a segurança de vôo no sistema da aviação civil,
analisando a Convenção de Chicago e o Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional – SGSO, que foi implantado no Brasil, através do Programa Brasileiro de
Segurança Operacional - PSO-BR, o qual estabelece como estratégia para a segurança
operacional da aviação civil a elaboração e implantação de programas específicos para a
ANAC e o COMAER.
No terceiro artigo a Profa. Maria Bernadete Miranda trata sobre Protesto de
Títulos: Sustação e Cancelamento. Destaca a autora que protesto é o ato formal e solene
pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e
outros documentos de dívida. Destaca ainda que existe três modalidades de protestos
efetuados pela falta de pagamento, por falta de aceite e pela retenção indevida do título.
Na seqüência Maurício Gomes apresenta o artigo intitulado Liminares, Cautelares e
Antecipação de Tutela. O objetivo da pesquisa foi apontar a utilização de certos termos
técnicos no estudo e no funcionamento do processo civil. Com isso, busca-se a enumeração
desses casos e o esclarecimento das diversas naturezas de atos que se demonstram
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absolutamente diversos na essência, ainda que idênticos no nome. Para tal intento, foi
utilizado o método dedutivo/comparativo passando dos conceitos gerais mais particulares
dos institutos e detalhando as características de tema para a percepção de semelhanças e
diferenças.
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 Direitos e Garantias Fundamentais; Aspectos Gerais da Letra de Câmbio e Noções
Elementares de Direito.
Além dos Artigos e Palestras esta coletânea apresenta Ensaios de autoria de nossos
convidados Des. Newton De Lucca e Dra. Greiciane de Oliveira Sanches, dentre eles
destaca-se: Habeas Mídia Previne o Jornalismo que Denigre a Honra; e Machado de Assis,
Direito e Sociedade.
Alunos do curso de graduação da Universidade de Sorocaba sob a orientação de
seus professores, finalizam esta edição com os artigos Concentração Empresarial e Política
Antitruste, pesquisa realizada pelo aluno Roberto Lima Santos Neto; Programa Carpe
Diem:Uma nova esperança para os presos provisórios e para a sociedade, artigo de autoria
das alunas Janaina Ferreira Silva, Maria Isabel de Faria e Nádia Campanha Almagro; e
O Regime Jurídico do Direito à Nacionalidade na Constituição da República Federativa do
Brasil, elaborado pela aluna Lucila Carla Squina Albertini Arruda.
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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