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Editorial
O volume sétimo, número dois 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: A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito
Tributário; Genocídio no Camboja, a Instalação de um Tribunal Penal Internacional Inócuo
e a Preservação da Memória; A Política Nacional dos Resíduos Sólidos como Decorrência
do Processo Histórico Industrial e Urbano Brasileiro; e Certificado de Depósito Bancário:
Riscos e Vantagens para o Investidor.
No primeiro texto Cristiano Luiz Alves Cecheto nosso convidado especial,
apresenta um estudo sobre A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito
Tributário. Diz o autor que a administração pública através do Direito Tributário precisa de
mecanismos legais e eficientes para a efetiva garantia do crédito tributário e o seu
adimplemento. A aplicação da teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica pode
ser o último recurso para que se efetive essa garantia.
O segundo texto Genocídio no Camboja, a Instalação de um Tribunal Penal
Internacional Inócuo e a Preservação da Memória, de autoria do Prof. Fernando Silveira
Melo Plentz Miranda, tem por objetivo examinar os motivos que motivaram a ascensão do
poder no Camboja do grupo denominado Khmer Vermelho, genocídio ocorrido em
território cambojano no período do Kampuchea Democrático, como também a instalação
do Tribunal Penal Internacional no Camboja.
Na seqüência o Prof. Fernando Silveira Melo Plentz Miranda apresenta o artigo
intitulado A Política Nacional dos Resíduos Sólidos como Decorrência do Processo
Histórico Industrial e Urbano Brasileiro. Este estudo tem por objetivo examinar as origens
do processo de urbanização e industrialização no Brasil e, a partir de então, analisar a
Política Nacional dos resíduos sólidos como resposta da sociedade brasileira diante da
crescente geração de resíduos produzidos.
No quarto artigo a Profa. Maria Bernadete Miranda trata do Certificado de
Depósito Bancário: Riscos e Vantagens para o Investidor. Destaca a autora inicialmente as
disposições gerais e em seguida sua forma, espécie e endosso. O trabalho aborda também
os requisitos essenciais do título de crédito, a tributação e finalmente os riscos e vantagens
para o investidor.
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Em seguida a Profa. Maria Bernadete Miranda faz alguns Comentários aos artigos
165 e 166 do Código Tributário Nacional referente ao Creditamento do ICMS e a
Repetição de Indébito Tributário. A pesquisa tem por objetivo contribuir e alertar os
operadores do direito, Poder Judiciário e o próprio legislador em evitar que o órgão público
que exige imposto indevido, ainda que “indireto”, seja estimulado a infringir o princípio
constitucional da estrita legalidade. O Estado é antes de tudo um ser ético e existe para
servir à sociedade e não de se servir dela. Não pode valer-se de meios reprovados pela lei
e a moral para alcançar seus objetivos. Os fins não justificam os meios.
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 Cédulas e Notas de Crédito; Direitos e Garantias Fundamentais; e
Responsabilidade Civil nas Atividades Empresariais.
Além dos Artigos e Palestras esta coletânea apresenta Ensaios de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda, dentre eles destaca-se: Aspectos Jurídicos Relevantes sobre o
Consórcio de Empresas; e A Faturização e os Títulos Virtuais.
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.
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