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Editorial
O volume oitavo, número um do ano de 2014 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: Aspectos Emergentes do Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana na Constituição Italiana e Brasileira; Fundamentos da Teoria Geral dos Contratos
no Direito Contemporâneo; Aspectos Gerais do Conhecimento de Transporte Eletrônico; e
O Julgamento de Jesus Cristo: Maior Erro do Poder Judiciário.
No primeiro texto Maria Bernadete Miranda e Fernando Silveira Melo Plentz
Miranda, apresentam um estudo sobre Aspectos Emergentes do Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana na Constituição Italiana e Brasileira. Como tentativa de enfrentar as
origens histórico-filosóficas que culminaram na sedimentação do conceito jurídico da
expressão dignidade da pessoa humana, este estudo tem por objetivo examinar os motivos
pelos quais os direitos fundamentais estão normatizados no texto constitucional italiano e
brasileiro. Assim, a presente pesquisa ampara-se na necessidade de demonstrar à sociedade
que se faz necessária a proteção aos valores que permeiam os direitos fundamentais, contra
todas as espécies de abusos de órgãos estatais ou não estatais, que visam em última análise,
à proteção das pessoas que interagem umas às outras nesta mesma sociedade. Aborda-se o
tema a partir de uma vigorosa pesquisa doutrinária, e desta maneira, apresenta-se em
estudo comparado, ainda que sucinto, os mecanismos jurídicos que asseguram a efetivação
dos direitos fundamentais na Itália e no Brasil.
O segundo texto Fundamentos da Teoria Geral dos Contratos no Direito
Contemporâneo, de autoria da Profa. Maria Bernadete Miranda tem por objetivo examinar
a teoria geral dos contratos no mundo contemporâneo, em especial a sua função social e
boa-fé, conforme previsão do Código Civil brasileiro de 2002.
Na seqüência a Profa. Maria Bernadete Miranda apresenta o artigo intitulado
Aspectos Gerais do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Este estudo tem por objetivo
examinar

o

conhecimento

de

transporte

eletrônico

ou

CT-e

que

é

o

documento fiscal brasileiro emitido pelas transportadoras de carga para cobrir as
mercadorias entre a localidade de origem e o destinatário da carga. Para a
própria empresa transportadora,

esse documento é

a

sua nota

fiscal,

ou

o documento oficial usado para contabilizar as receitas e efetivar o faturamento.

Revista Virtual Direito Brasil – Volume 8 – nº 1 - 2014

seja,

é

2
Trata-se de um impresso fiscal em papel, semelhante a nota fiscal de produtos ou
serviços. No Brasil, o tipo de conhecimento está relacionado com a atividade de
transporte da empresa e conforme determina as leis de cada estado, podendo ser:
rodoviário; aéreo; ferroviário; fluvial e multimodal.
No quarto artigo a Profa. Maria Bernadete Miranda trata de um tema histórico e
interessante intitulado O Julgamento de Jesus Cristo: Maior Erro do Poder Judiciário.
Destaca a autora inicialmente a biografia de Jesus Cristo, na sequência a Palestina na época
de Jesus, as tensões sociais do seu meio, a revolução social do século I até o seu
julgamento e ressurreição. O trabalho apresenta um direito comparado com a atual
Constituição Federal e as leis rabínicas naquela época, demonstrando ser a crucificação de
Jesus Cristo o maior erro cometido pelo poder judiciário.
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 Investimento de Capital Estrangeiro; e Recuperação Extrajudicial de Empresas em
Crise Financeira.
Além dos Artigos e Palestras esta coletânea apresenta Ensaios de autoria da Profª
Maria Bernadete Miranda, dentre eles destaca-se: Fundamentos da Recuperação Judicial.
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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