APRESENTAÇÃO
A TRANSDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA DO MESTRADO
PROFISSIONAL EM DIREITO DA EMPRESA E DOS NEGÓCIOS DA
UNISINOS

Neste segundo volume de 2019, o leitor identificará uma das características
marcantes do Programa de Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos
Negócios da UNISINOS, a qual igualmente se reflete em sua Revista: a
transdisciplinaridade. Nesse sentido, os artigos que compõem o presente volume
constituem um apanhado de temas contemporâneos, por meio de seleção
transdisciplinar, que buscam trazer respostas, de forma ampla e científica, aos
problemas que gravitam em torno do Direito da Empresa e dos Negócios.
Assim, o primeiro artigo, assinado pelo Prof. Dr. Francis Rafael Beck,
intitulado Aspectos práticos da Antecipação, Amplitude e Intensidade da Intervenção
Penal nos Crimes contra a Ordem Tributária, objetiva demonstrar que o quadro atual
exige ainda maior cautela do empresário, cuja atuação demandará análise não mais apenas
da área contábil e tributária, mas também da área penal, que assume cada vez maior
protagonismo na questão tributária.
Já o artigo do Prof. Dr. Guilherme Wunsch e da pesquisadora Dienifer Ferreira
da Costa, A Proteção de Dados dentro das Fábricas Inteligentes criadas pela Indústria
4.0, aborda a necessidade de se analisar de que forma se dará a segurança cibernética
quanto às questões de transferência e armazenamento de dados dentro das fábricas
inteligentes, que envolvem desde a cadeia produtiva à gestão do negócio.
O terceiro trabalho, da Profa. Luiza Petersen, Danos à pessoa: comparação do
sistema de responsabilidade civil do direito continental e os torts do common law, busca
evidenciar que a responsabilidade civil do direito continental e da common law
apresentam diferenças estruturais significativas, sendo que, devido à centralidade
adquirida pela pessoa humana na ordem jurídica internacional, assiste-se, em ambos os
casos, uma crescente multiplicação dos danos à pessoa. Portanto, a análise comparada
destes sistemas revela interessantes distinções no tratamento dos danos à pessoa,
especialmente no que tange ao dano-morte e ao dano à honra, à reputação e à privacidade.
O quarto artigo, de autoria da Profa. Cristiana Gomes Sanchez Ferreira e Profa.
Carolina Fagundes Leitão Pereira, intitulado A holding patrimonial familiar e seus
incentivos: uma análise à luz da Law and Economics, visa a promover uma análise
jurídica e econômica da adoção do planejamento sucessório no brasil, contexto no qual

destacam-se as holdings familiares patrimoniais. Assim, possui como objetivo esclarecer
quais os benefícios da Análise Econômica do Direito na explicação de suas causas e
prováveis consequências. Em um segundo momento, objetiva analisar as características
específicas de cada alternativa de planejamento sucessório, com especial enfoque nas
holdings familiares patrimoniais.
Ainda, o estudo do Prof. Demétrio Beck da Silva Giannakos, A Inteligência
Artificial nos Tribunais Brasileiros: um redutor de custos de transação, trata, em
primeiro lugar, de alguns conceitos existentes sobre a inteligência artificial, bem como a
dificuldade de conceituá-la de forma uníssona. Na sequência, vale-se da Teoria dos
Custos de Transação para compreender o fenômeno, além de buscar a responder a outras
perguntas.
Por fim, o artigo do aluno de nosso Programa, Mestrando Mayrton Otoni de
Oliveira Rodovalho, A Aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal nos
Casos de Retenção de Mercadoria pelo não pagamento dos Direitos Antidumping,
brinda-nos com a análise da aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal nos
casos de retenção de mercadoria pela autoridade aduaneira, em caso de não pagamento
pelo importador dos direitos antidumping.
Como se vê, trata-se de coletânea que se destaca pelo caráter transdisciplinar,
visando assim uma compreensão holística do Direito da Empresa e dos Negócios.
Desejamos uma boa leitura a todos!
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