APRESENTAÇÃO
A PESQUISA NO MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO DA
UNISINOS: APROXIMANDO A ACADEMIA DA REALIDADE SOCIAL

Neste

primeiro

volume

de

2019,

o

leitor

encontrará

temas

contemporâneos que se projetam na sociedade, buscando respostas científicas, por
meio da pesquisa desenvolvida na Universidade, especialmente no âmbito do
Mestrado Profissional em Direito.
O primeiro artigo, assinado por Betina Kirsch Mattes Sperb, intitulado: O
Contrato de Short-Term Rental: Definição Jurídica, Exploração Comercial e
(In)Compatibilidade com os Condomínios Edilícios, busca identificar qual a natureza
jurídica dos contratos de short-term rental (compartilhamento de imóveis) mantidos
entre as plataformas e os consumidores, bem como investigar os impactos que a
exploração comercial desta atividade acarreta nos condomínios edilícios, sugerindo-se a
regulação como forma de coibir abusos.
Na sequência, Lucas Pacheco Vieira, Pablo Augusto Lima Mourão e
Alexandre Carter Manica, assinam o artigo que tem como título: Da Não Incidência de
ISS sobre Atividades-Meio na Indústria do Arroz: Uma Análise Normativa e
Institucional. Nele, os autores analisam a tributação das atividades-meio na indústria do
arroz pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), sendo realizado sob as
perspectivas normativista e institucional, avaliando-se os efeitos institucionais
promovidos pela possibilidade de tributação pelo ISS das referidas atividades na
agroindústria orizícola, que restou materializada por autuações fiscais municipais e
discutida em processos judiciais perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul.
Já o terceiro artigo deste primeiro volume de 2019 é intitulado: A
Contratação Eletrônica e o Transporte por Aplicativos: O Caso Uber, assinado por
Luiza Sperb Napoleão e investiga as contratações eletrônicas, especialmente de
transporte realizadas por meio de aplicativos, inclusive por meio da análise do caso da
empresa Uber. Nesse sentido, examina como as tecnologias disruptivas vêm impactando
os fenômenos jurídicos.
Diogo Krub de Almeida é o autor do artigo que tem como título: A Validade
e a Eficácia dos Negócios Jurídicos Realizados por Blockchain. Busca caracterizar o
modo como a tecnologia de blockchain é recepcionada pelo nosso ordenamento
jurídico, examinando-se a validade e a eficácia dos negócios jurídicos que são
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realizados por seu intermédio, cotejando-se os planos da existência, validade e eficácia
dos atos jurídicos.
Por fim, o artigo intitulado Humanos Demais, de autoria de Maique
Barbosa de Souza, analisa, sob a perspectiva da Quarta Revolução Industrial, os
impactos das novas tecnologias como inteligência artificial, robótica, análise de Big
Data, impressão 3D, entre outras, no corpo humano e nas relações sociais. Abordam-se
estes impactos sob a perspectiva do trabalho e das experiências artísticas com seres
vivos como definidoras de novos limites para a ciência. Ainda, questionam-se os limites
éticos da utilização desta tecnologia para a produção de novos seres.
O ano de 2019 também traz uma novidade para a Revista de Direito da
Empresa e dos Negócios da UNISINOS, que se encontra vinculada às Linhas de
Atuação do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da mesma
Universidade: o Prof. Dr. Wilson Engelmann passa a editoria da revista para o Prof. Dr.
Manoel Gustavo Neubarth Trindade e para o Prof. Dr. Guilherme Wunsch, também
integrantes do corpo docente do referido mestrado.
Sejam bem-vindos, Prof. Manoel e Prof. Guilherme, desejando vida longa
para as atividades vinculadas à editoria da nossa revista.
Desejo boa leitura a todos/todas!
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