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Há um ano fomos pegos de surpresa pela necessidade de
isolamento. Como cumprir a nossa missão de compartilhar
estando tão longe? Ainda estávamos aprendendo, mas
sabíamos que precisávamos proporcionar o compartilhamento
livre, acessível e gratuito de saberes.
Para nós, a "transferência de conhecimentos" é vertical,
impondo hierarquias e ignorando a verdadeira riqueza das
relações: compartilhar.
Pensando nisso, há um ano nos reunimos para colocar no papel
mais um projeto: desejávamos criar um dispositivo, não de
transferência, mas de trocas efetivas de ideias, opiniões e
experiências. Naquela tarde colocamos esse desejo no papel
literalmente. Foram algumas páginas escritas, rascunhadas e
reescritas que deram início à história da Gazeta da Norma, a
nossa revista de Direito Compartilhado.
E ela nasceu nos moldes da Casa Norma: sem títulos. Sem
distância. Sem formalismo excessivo. 
Apenas compartilhamento.

Hoje iniciamos o segundo ano da Gazeta, estamos prontos e
ansiosos para desbravar um futuro horizontal e livre.
Nossa história continua, assim como o nosso convite:
Vamos juntos?
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Porto Alegre

Karen Machado

Por que precisamos falar
sobre Compliancewashing?

Ambiental



Muito tem se falado sobre Programas de
Compliance, estrutura que é vista como
solução, quase como um sinônimo de
segurança jurídica e operacional em variadas
áreas, e assim assume direcionamentos
conforme o tipo de empreendimento, ou de
área que precisa de atuação especializada,
como Compliance Trabalhista, Compliance
Tributário, Compliance Ambiental, entre
outros.
Em linhas gerais, o Compliance se refere à
conformidade das atividades da empresa às
leis e regulamentações, bem como às
políticas e processos internos. Ou seja, é um
programa pelo qual uma empresa consiga
prevenir, detectar e responder a condutas
ilegais (regulação e normas internas),
promover cultura de condutas éticas, alinhar
processos e controles no sentido da
sustentabilidade ampla do negócio.
Na área de Meio Ambiente, o Compliance
Ambiental prevê o (re)desenho e a adoção de
critérios, controles, protocolos, políticas,
visando aperfeiçoar os diversos processos e
procedimentos da empresa, no sentido da
integridade ambiental. 

Pode parecer que se está falando do óbvio:
as normas ambientais devem ser
obedecidas, as condicionantes de uma
licença devem ser atendidas. A regularidade
do empreendimento depende disso
(também), não é? 
No entanto, a realidade mostra que inúmeros
são ainda os desafios quando se fala em
Direito Ambiental. Notícias abundam sobre
desastres ambientais, sobre atividades que
extravasam limites e/ou atuam em
desconformidade, causadoras de impactos
ambientais, Também a economia tem
mostrado que não haverá mais espaço para
empreendedores e empreendimentos não
alinhados a um comportamento dito
“sustentável”; atender a parâmetros ESG, por
exemplo, pode determinar os mercados,
talentos e consumidores que aquela empresa
acessará.
Mas o que é esse comportamento
“sustentável”, essa postura que a empresa
deve expor interna e externamente? Ricardo
Voltolini, em seu livro “Escolas de Líderes
Sustentáveis - Como empresas estão
envolvendo e educando líderes para a susten-
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tabilidade", destacou os dez atributos mais
relevantes dentro de um marco referencial
apresentado pelo Pacto Global da ONU em
2010, denominado Plano para a Liderança
em Sustentabilidade Empresarial. Destaco
aqui apenas quatro, que refletem mudança
de paradigma:

Essa mudança de paradigma, esse
abandono de antigas práticas industriais e
comerciais, cobra necessariamente
transparência, cobra posicionamento em
favor da sustentabilidade como um
comportamento, uma postura que demonstra
visão holística, sistêmica, aberta, acolhedora,
colaborativa. 
Conhecemos bem o uso da exposição
apenas externa como estratégia
(insustentável) de negócio. A empresa se
mostra como “amiga da natureza”, usando
termos e conceitos vagos e imprecisos para
passar imagem de que é sustentável, de que
seus produtos ou serviços não agridem a
natureza, ou até são benéficos, o que não
reflete a realidade interna da empresa. A
intenção é usar esse “marketing verde” para
acessar consumidores e mercados, sem
lastro em ações concretas. O nome disso é
greenwashing, lavagem verde em tradução
livre, termo criado em 1986 pelo ativista
ambiental norte americano Jay Westerveld.
E isso - essa preocupação e combate - pode
ser transportado totalmente para o
Compliance, não só Ambiental, mas para qual-

→Analisar permanentemente cenários,
avaliar riscos e oportunidades de negócio
relacionadas com as questões de
sustentabilidade para a empresa e o setor.
→Rever processos e modos de produzir,
desenvolver produtos e serviços ou conceber
modelos de negócio que contribuam para
promover a sustentabilidade.
→Envolver e educar acionistas, conselho de
administração, investidores, funcionários,
colaboradores, fornecedores, comunidades,
clientes, organizações da sociedade civil e
governos.
→Monitorar e mensurar desempenho
baseado em métricas específicas para, por
exemplo, gestão da água, energia, emissões
de gases de efeitos estufa, poluição,
efluentes, e dos serviços ecossistêmicos.

PÁGINA  08  |  COLUNA  DA  NORMA



quer Programa de Compliance, genérico ou
especializado, que se pretenda efetivo. 
Hoje Programas de Compliance já são
obrigatórios em diversas normativas (vide
diversas normas - dentre as estaduais temos
como exemplo Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Rio Grande do Sul, Amazonas,
Goiás; como também a nova Lei de
Licitações - Lei Federal 14133/2021), e o
movimento do mercado já sinaliza certa
“cogência”, como podemos vislumbrar na
exigência de implantação de compliance nas
contratações entre multinacionais e seus
fornecedores. Também o Direito Ambiental
está se ocupando de normatizar os
Programas de Compliance Ambiental e sua
obrigatoriedade: o Projeto de Lei 5442/2019
está em tramitação na Câmara dos
Deputados, pretendendo regulamentar os
programas de conformidade ambiental em
empresas públicas e privadas que exploram
atividade econômica potencialmente lesiva
ao meio ambiente. 
A forma e seriedade como o mercado, as
empresas, empresários, Poder Público, e
sociedade, vão encarar  o  Compliance   (seja

genérico, ambiental, ou outro), determinará o
sucesso desse instrumento, determinará se
ele atingirá todo o seu potencial
transformador e garantidor de ética, controle,
segurança e transparência às atividades, ou
se apenas existirá no papel, adotado “porque
uma lei exige”, para redução de penas,
acesso a vantagens ou mercado, para
contratação com o Poder Público, mas sem
nenhuma aplicabilidade prática, sem
efetividade, um verdadeiro
Compliancewashing, que cedo ou tarde
será “desmascarado” - seja em decorrência
de processo judicial, seja em razão de
impacto ambiental que demonstre a ineficácia
ou ineficiência do programa, seja em
decorrência de due diligence realizada por
potenciais parceiros comerciais, ou de
auditorias, denúncias, ou tantas outras
possibilidades (pois assim como o
greenwashing, essa prática é insustentável) -
e terá consequências ainda piores do que em
postura íntegra reconhecer que (ainda) não
possui um programa, e desenvolvê-lo em prol
da sustentabilidade ampla do seu negócio.
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Viamão

Andrea Loguercio

O animal como
sujeito de direitos

O direito se presta a tutelar interesses e,
nesse sentido, o sistema jurídico confere, por
exemplo, especial atenção aos interesses
das categorias dotadas de maior
vulnerabilidade.
Os grupos mais vulneráveis, como membros
de grupos étnicos minoritários, as mulheres,
os idosos, os deficientes, as crianças, os
homoafetivos, entre tantos outros têm
conquistado temporalmente uma visibilidade
maior e o reconhecimento dos direitos
fundamentais que nunca deveriam ter sido
nem usurpados desses grupos.
Desse modo, quando se fala em direito dos
animais, se está, evidentemente, tentando
fazer com que, ao menos algumas espécies
de animais, seres sejam considerados e
amparados pelo direito na qualidade de
sujeitos, mesmo que não sejam auto-
tuteláveis, portanto, incapazes de lutar por si
mesmos por suas garantias e direitos.
Conforme nos ensina Aguiar (2018),
contemporaneamente, é perceptível o fato da
relevância que os animais adquiriram e
mantêm na vida das pessoas. Tornou-se bas-
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tante evidente que a concepção dos animais como
meios para atingir fins humanos, meros objetos, vem
sendo paulatinamente suplantada pela ideia segundo
a qual os animais são, na verdade, seres sencientes,
capazes de sentir, possuir e despertar afeto em
variadas dimensões. Nesse cenário, é usual nos
deparamos com situações em que os animais de
estimação são considerados e tratados como
membros da família, tendo inclusive, em muitos
casos, tratamento e consideração muito semelhantes
aos dispensados aos membros humanos.
Não se trata somente de reconhecer que os animais
são seres sensíveis capazes de experimentar a dor
ou prazer e ter compaixão em razão disso essa é
somente uma das etapas devemos, na verdade,
assumir os como membros da comunidade a qual
nos inserimos e perceber sua importância
necessidades carências e valor (AGUIAR, 2018).
Para Wolf (2019), a coisificação dos animais levou
os ordenamentos jurídicos modernos a não atribuir a
esses o estatuto de pessoas. A condição de
senciência, no entanto, como um atributo íntimo dos
seres vivos é o fator irreversível e unidirecional que
anuncia o fim do tempo da incerteza no que
concerne a uma construção cosmopolita da
comunidade mundial.

A gestão da mudança para poder atribuir o
estatuto de pessoa ao animal não-humano e,
assim atribuir-lhe personalidade jurídica
própria ultrapassa o imperativo categórico
kantiano, cuja máxima calcada na moral e no
pensamento racional relegam apenas ao
homem o privilégio de ser tratado com
dignidade.
Para garantir, desse modo, direitos
fundamentais aos animais é preciso
reconhecer que há sempre um direito antes
do direito, no caso o direito à existência
digna. Desta forma, os autores mais
modernos abrem um caminho de
reformulação do estado de direito ao estado
cosmopolítico, pois também há poder antes
de poder (WOLF, 2019). Esse poder, que
institui o mundo calcado nos princípios da
Solidariedade e da Paz entre os povos, é
fruto do reconhecimento de um direito plural
e múltiplo que reconhece a dignidade não só
ao homem, mas a todo sujeito vivo e
senciente.
Conforme nos ensina Nussbaum (2013), a
prerrogativa de ser titular de direitos
inalienáveis  e  sagrados  não se  resume  ao
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sujeito humano, tendo em vista que a capacidade
para o sentimento e para inteligência não perpassa
tão somente pelo pensamento racional, mas pela
habilidade de experimentar sensações. Nessa
senda, o respeito pela justiça é o critério para a
interpretação de qualquer texto escrito, eis o desafio
dos pós-modernos: criar uma interpretação
inovadora capaz de conferir o status jurídico de
pessoa ao animal não-humano a partir das normas
que tutelam a dignidade do homem.

AGUIAR, Jade Lagune Lanzieri. Direito dos
animais sob os aspectos da guarda
compartilhada e dano moral em caso de lesão
do animal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
124 p.
NUSSBAUM, Martha. Fronteiras da justiça -
deficiência, nacionalidade, pertencimento à
espécie. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
WOLF, Karen Emília Antoniazzi. Proteção
jurídica do animal não humano. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2019. 212 p.
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Se você é advogado trabalhista ou já atuou
na área, com certeza já foi alvo do seguinte
questionamento de algum cliente, amigo ou
conhecido: “se eu pedir demissão, o que eu
perco?”.
Uma das verbas trabalhistas que o
empregado deixa de receber no pedido de
demissão é o aviso prévio. Porém,
exclusivamente em relação a este instituto,
esta não é a única consequência jurídica que
se vislumbra no término desta relação de
emprego.
Inicialmente, cumpre mencionar que o art.
487, da CLT, estabelece que, quando uma
das partes decidir rescindir o contrato de
trabalho, deverá comunicar a outra com
antecedência mínima de 30 dias. Quando da
dispensa sem justa causa de um empregado,
o empregador é quem decide se irá conceder
um aviso prévio trabalhado ou indenizado. De
imediato, a lei já deixa claro a existência de
uma situação que é, muitas vezes,
desconhecida por alguns advogados, mas
mais ainda, pela imensa maioria de
empregados e empregadores: o aviso prévio
também é um direito da empresa.

Porto Alegre

 Matheus Piccoli

Desconto do aviso prévio no
pedido de demissão de
empregado que comprova a
obtenção de novo emprego: a
(i)legalidade do desconto salarial
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Quando o empregado pede demissão, se obriga a
trabalhar o período do aviso prévio para proporcionar
à empresa o tempo necessário para reequipar seu
quadro de pessoal com a admissão e treinamento de
outro trabalhador para a vaga iminente. Neste caso,
o cumprimento do aviso prévio é uma obrigação do
empregado.
Nesta esteira, o §2º do art. 487 da CLT é claro e
taxativo ao afirmar que a falta do aviso prévio por
parte do empregado dá ao empregador o direito de
descontar os salários correspondentes ao prazo
respectivo não cumprido, ou seja, não trabalhado.
Mas e na hipótese de o empregado pedir demissão e
apresentar carta de que comprove que obteve novo
emprego? O empregador ficará impedido de
descontar os dias do aviso prévio não cumprido?
Este é um assunto que gera certa polêmica. Uma
corrente minoritária, mas existente de doutrinadores
defendem a tese de que um desconto de salário ao
empregado que consegue novo emprego e, por isso,
fica impedido de cumprir o aviso prévio ao seu antigo
empregador, fica caracterizado como uma espécie
de punição a quem quer trabalhar.
De outra parte, a jurisprudência majoritária possui
entendimento diverso. Ocorrendo o pedido de
demissão  do  empregado,  caso  este  não cumpra o

aviso prévio, no todo ou em parte, o
empregador poderá descontar o valor relativo
ao período do aviso prévio não cumprido,
ainda que o trabalhador comprove a
obtenção de novo emprego. 
Corrobora neste sentido os seguintes
julgados:

PEDIDO DE DEMISSÃO. NÃO
CUMPRIMENTO DO AVISO-PRÉVIO
PELO TRABALHADOR. NOVO EMPREGO.
DESCONTO RESCISÓRIO RELATIVO AO
AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO.
POSSIBILIDADE. O trabalhador que pede
demissão e demonstra que conseguiu novo
emprego, não se desonera da concessão
do aviso prévio ao seu ex-empregador, ante
a imposição do § 2º do art. 487 da CLT.”
(TRT-18 – ROPS:
00114902920155180014GO0011490-
29.2015.5.18.0014, Relator: LUIZ
EDUARDO DA SILVA PARAGUASSU,
Data de Julgamento: 15/12/2015, 4ª
TURMA).
“AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO PELO
EMPREGADO. OBTENÇÃO DE NOVO
EMPREGO. DESCONTO NO TRCT.
LEGALIDADE. O fato alegado como
justificador do não cumprimento do aviso
prévio – obtenção de outro emprego –   não
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se enquadra na previsão contida no caput
do art. 487 da CLT. Ademais, a Súmula
276/TST diz com a hipótese de aviso prévio
trabalhado dado pelo empregador, o que
não é o caso dos autos. A falta de aviso
prévio por parte do empregado enseja ao
empregador o direito de descontar os
salários correspondentes ao período. No
caso, tratando-se de rescisão do contrato
de trabalho, o desconto incide sobre os
créditos constantes do TRCT.” (TRT17 –
RO: 00003836520175170007, Relator:
GERSON FERNANDO DA SYLVEIRA
NOVAIS, Data de Julgamento: 17/04/2018,
Data de Publicação: 03/05/2018).

m novo emprego, motivo pelo qual não irá
cumprir o aviso prévio, a empresa irá
dispensá-lo do cumprimento do aviso e,
ainda, poderá descontar o valor relativo ao
aviso prévio não cumprido, conforme § 2º, do
art. 487, da CLT, tendo em vista que o
disposto na Súmula 276, do TST, somente se
aplica nas dispensas sem justa causa.
Por fim, é importante ressaltar que a empresa
deverá consultar o documento coletivo da
categoria para verificar se existe previsão
expressa da vedação do desconto do aviso
prévio quando o empregado pede demissão
e comprove a obtenção de novo emprego.
Apenas se existir tal cláusula, o empregador
não poderá efetuar o aludido desconto.

Portanto, no caso de pedido de demissão do
empregado, ainda que este comprove a obtenção de
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A decisão pelo desfazimento do vínculo
conjugal nunca é algo fácil. Além das
questões sentimentais envolvidas, tal
desfazimento poderá vir acompanhado de
decisões acerca dos filhos em comum e do
destino do patrimônio construído pelo casal.
Este último, quando aliado a questões
profissionais de um dos cônjuges, é que será
objeto do presente artigo.  
Quando se fala em aspectos empresariais e
profissionais com reflexo direto da dissolução
de um vínculo conjugal, chama-se a atenção
para as demandas que envolvem a partilha
de quotas de empresa constituída na
vigência do casamento, especialmente para
os casos envolvendo sociedades limitadas. 
A sociedade limitada é aquela em que há
uma separação entre o patrimônio social e o
dos sócios e cuja responsabilidade é limitada
ao valor de quota integralizada. A regra é a
sociedade ser responsável com seu
patrimônio pelo cumprimento das obrigações
sociais [1].
Além disso, outra característica importante
para o presente tema, é que a sociedade
limitada, em sua maioria, é composta por duas

Sapucaia do Sul

Caroline Bortolini

Divórcio e partilha de
quotas de sociedade
limitada 
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ou mais pessoas (sócios), que, por disposição de
vontade, estipulam regras específicas quanto a
inclusão de cônjuges e herdeiros na sociedade,
observando-se a forma regulada no contrato social.  
Por outro lado, é cediço que a quota social possui
natureza patrimonial, o que significa dizer que irá
integrar a partilha nos casos de divórcio ou
dissolução de união estável, essencialmente nas
relações regidas pelo regime da comunhão universal
ou parcial de bens. Conforme bem explicado por
Douglas Phillips Freitas [2]: 

Nesse ínterim, de um lado tem-se um contrato social
que veda a titularização das quotas sociais ao
cônjuge ou companheiro não sócio e o dever de
respeitar a função social da empresa e o affectio
societatis. Por outro lado, tal fato não retira o direito
assegurado ao cônjuge ou companheiro em partilhar
dos bens em razão da dissolução do vínculo existen-

te. Portanto, cabe ao direito a resolução
desta equação.  
Embora por longo período tenha perdurado o
entendimento de que a atividade empresarial
era patrimônio particular e indivisível do
adquirente, hoje os julgadores compartilham
de um de novo enfoque sobre a temática,
pelo qual, mesmo sendo possível vetar o
ingresso de terceiros na sociedade, deve ser
assegurada a indenização correspondente à
meação das quotas integralizadas no curso
do regime de bens [3]. 
Desta forma, tal indenização será auferida
através da liquidação da sociedade e
apuração dos haveres, pagando-se ao
cônjuge/companheiro o valor correspondente
à meação das quotas objeto de partilha.
Assim, com vistas à preservação da
empresa, ainda que seja devida a partilha
das quotas, o Código Civil possui previsão
para que não seja possível exigir desde logo
tal liquidação e pagamento. Vejamos: 

Nesse contexto, dependendo do regime de
bens do casal, quando um deles constitui uma
empresa ou acresce suas cotas em empresa
pré existente, há um crescimento patrimonial
de um dos cônjuges ou companheiro e, como
dito, dependendo do regime de bens, havendo
meação, ao cônjuge ou companheiro não
sócio, surgem direitos.

Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio,
ou o cônjuge do que se separou judicialmente,
não podem exigir desde logo a parte que lhes
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Dito isso, os sócios precisam estar cientes que até
que seja realizado o pagamento referente às quotas,
as verbas assessórias decorrentes destas – como
participação nos lucros – são devidos ao
cônjuge/companheiro não sócio.  
Outro fator importante que deve ser considerado
quando da constituição da empresa e/ou
casamento/união de um dos sócios é que, em
hipótese de partilha das quotas, por divórcio ou
dissolução da união, o não sócio poderá, inclusive,
investigar o patrimônio da empresa, solicitando
informações, dados bancários, livros contábeis, e
demais documentos que entender necessário, com o
objetivo de que seja averiguado o valor real da
empresa e consequentemente das quotas a serem
partilhadas.  
Diante de todo o exposto, demonstra-se a
importância do casal, assim como da sociedade
analisar minunciosamente os reflexos decorrentes de
eventual dissolução de vínculo conjugal de um dos
sócios, assim como estipular diretrizes bem definidas
acerca da integralização na sociedade, quebra de
sigilo para apuração de haveres e, também, o possí-

vel  impacto no patrimônio do cônjuge em
hipótese de uma desconsideração da
personalidade jurídica.  

couber na quota social, mas concorrer à
divisão periódica dos lucros, até que se liquide
a sociedade [4]

[1] V.S.D.S. Direito Empresarial. Grupo GEN,
2020. 9788597024791. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9
788597024791/. Acesso em: 14 Dezembro 2020.
[2] FREITAS. Douglas Phillipis. Partilha e
Sucessão das Quotas Empresariais. In: Direito de
Família nas Questões Empresariais. Florianópolis:
1ª Ed; Voxlagem, 2012, p.59.
[3] Apelação Cível, Nº 70079831327, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rui Portanova, Julgado em: 22-08-2019.
[4] BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002.
Institui o Código Civil. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L1
0406compilada.htm>. Acesso em 14 dez. 2020.
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Pinheiro

Moda e direito: análise da
possibilidade de democratização da
moda proposta pelas fast fashions

Camila Neis 

Michelon
Giovana Lima 

Porto Alegre

O acesso à moda mediante a técnica de varejo chama de “fast
fashion” é conhecida por propor a sua democratização para todas as
camadas da sociedade. Entretanto, para entender se esse objetivo
de fato é alcançado, é necessário analisar brevemente o conceito de
democracia, para então se observar o contexto de consolidação do
fast fashion (além da busca pelo lucro pelas transnacionais) que
provavelmente teve seu êxito em grande medida pela sociedade do
consumo.
Mostra-se necessário delinear o conceito de democracia que se quer
debater aplicado à democratização da moda. A democracia é uma
forma de governo muito antiga, nascida na Grécia, onde o povo
exercia o poder, diretamente, em praça pública (RIBEIRO, 2008, p.
9). No entanto, a noção de “povo” na democracia ateniense excluía
mulheres, escravos e estrangeiros, os quais restavam despojados de
cidadania (RIBEIRO, 2008, p. 11-12). Da mesma forma, ao longo da
história e da construção democrática as definições de “povo” e de
“cidadão” excluíram vários setores sociais por questões de gênero, ri-
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queza ou educação. O sufrágio feminino, por exemplo, só foi conquistado no século
XX; antes disso, mulheres eram excluídas devido a sua condição, assim como
indivíduos de diferentes etnias ou integrantes de classes sociais baixas que não
possuíam capital ou propriedade (CERDAS, 1994).
Apesar de estar longe de ser uma conquista mundial, percebe-se que a ideia de
democracia se expandiu durante o século XX para além do Ocidente e “ganhou
força quase universal como uma ideia política, uma aspiração e uma ideologia”.
Não obstante, os Estados diferenciam imensamente “quanto ao grau que seus
governos satisfazem os critérios do processo democrático” (DAHL, 2012). Feitas
estas linhas gerais sobre democracia, temos o termo “sociedade de consumo” que
é cunhado por muitos autores para designar os avanços do sistema capitalista,
intensificados ao longo do século XX dos Estados Unidos para o mundo inteiro - em
grande parte pelo fenômeno conhecido da Globalização. 
Os pesquisadores analisam as mais diversas vertentes para o termo, mas cita-se
que, para Jean Baudrillard, o consumo estaria na base do sistema cultural  como
um todo, e representaria um modo de se relacionar não apenas com os objetos,
como também uma forma de ser aceito pela sociedade. O autor entende, nesse
sentido, que o consumo é algo que está na base da nossa cultura e que se
analisado na vida cotidiana, é visto como milagre, recompensa, e não como fruto de
um trabalho ou produto final de um processo de produção (BAUDRILLARD, 2011).
Gabrielle Timóteo, ao analisar essa ideia de Jean Baudrillard, complementa:

Desta forma, o produto na chamada sociedade de consumo se
apresenta revestido de um encantamento. Ele não é percebido pelo
consumidor como fruto de trabalho, mas como resultado de um “feitiço
mágico” que o materializou. Assim, há dissociação entre o produto (ma-
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Assim sendo, como estamos diante de um processo em que o que importa ao
consumidor é a imagem que vai passar para a sociedade por meio do valor
agregado à marca que este está consumindo, não há preocupação real em saber
como foi feito esse produto. Como dito por Gabrielle Timóteo, uma vez que o
produto é visto “como resultado de um feitiço mágico que o materializou”, o
consumidor dissocia o processo produtivo, o custo real daquele produto e o impacto
que aquela compra impulsiva ocasiona.
Ou seja, o consumidor se espanta quando há veiculação na mídia de condições
precárias e as mais diversas irregularidades trabalhistas, mas segue consumindo
produtos como se estes fossem feitos a “toque de mágica”. Entretanto, como citado
antes por Baudrillard, esse comportamento tem respaldo na sociedade do consumo
em que o consumidor compra o signo, o significado do objeto para ser aceito.
O que seduz na ideia de democratização da moda e promoção do consumo
desenfreado é a ideia de acessibilidade que a classe média tem à moda de alto
luxo. Para o Monitor das Fast Fashions e os Direitos do Trabalhador, organizado
pela ONG Repórter Brasil, a ideia de democratizar a moda, no sentido de dar à
classe média acesso às últimas tendências globais, é bastante forte na
comunicação das marcas. Não no sentido de oferecer cópias baratas do que foi des-

téria construída na fábrica) e a grife (valor comprado pelo consumidor).
Fica evidente, então, o estabelecimento de uma lógica que reflete uma
desvalorização do processo produtivo e, consequentemente, dos
trabalhadores nele envolvidos. Não existe grande preocupação por
parte dos consumidores de saber em que condições os bens estão
sendo produzidos; maior é o interesse na imagem em que estes bens
poderão projetar socialmente quando exibidos (2019, p. 168 - 169).

PÁGINA  23  |  NORMA  EM  FORMAÇÃO



filado nas passarelas de Paris, Milão e Nova Iorque, mas de preencher as lojas com
peças de roupas que permitam ao consumidor do século 21 se vestir
independentemente e segundo seus próprios interesses (2016, p. 04).
Assim sendo, pode-se concluir que a democratização da moda surgiu como um
meio para viabilizar o acesso às últimas tendências quase que vendendo a ideia de
que, para se estar “na moda”, deve-se sempre consumir a última tendência.
Entretanto, este processo de acesso e democratização à moda, impulsionado pela
globalização e proposta pelas transnacionais, teve grande êxito na sociedade de
consumo - e contribui apenas para a manutenção desta.
Seguindo assim, com o capital investido na compra de produtos em fast fashions
girando na mão dos mesmos empresários multinacionais - não democratizando a
renda, ou os empregos envolvidos. Apenas gerando uma falsa ideia de “moda para
o povo”. 

 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. 3ª ed., Lisboa: Edições 70, 2011.
CERDAS, Rodolfo. Democracia y derechos humanos. In: AGUIAR, Asdrúbal; CERDAS,
Rodolfo et. al (org.). Estudios Básicos de Derechos Humanos. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos: San José, 1994.
DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
GOMES, Marcelo (org). Fast-fashion e os direitos do trabalhador. Monitor Repórter Brasil,
São Paulo, v. 3, jul. 2016. ISBN 978-85-61252-26-7. 
RIBEIRO, Renato Janine. A Democracia. São Paulo: Publica Folha, 2008.
TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares. Trabalho em condições análogas à escravidão e a
indústria da moda. In: SOUZA, Regina Cirino Alves Ferreira de (coord.). Fashion Law:
direito da moda. 1 reimp. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. p. 167 - 188. 
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Protegendo Anjos
//  Livro de Luiz Walmocyr Jr.

No livro Protegendo Anjos, o autor nos traz um relato didático, de um
assunto tão caro à sociedade e principalmente às vítimas, do
enfrentamento da policia federal em capturar os agressores que
praticam pedofilia. Importante ressaltar que a pedofilia não é tipificada
como crime e sim quando a parafilia, isto é, o comportamento obsessivo,
comportamentos esses que envolvem crianças, animais, entre outros,
dependendo da situação, podem ou não ser tipificados como crime. No
livro o autor relata, sempre de forma anônima, o desdobramento de
seus casos buscando instruir e alertar os pais e os responsáveis pelos
impúberes aos perigos que esses podem encontrar no mundo virtual. O
autor faz uma ressalva quanto aos direitos infantis, isto é, de como em
alguns países ainda hoje prevalece a cultura e não a defesa dos direitos
infantis, como por exemplo, em países que permitem e veem como
“normal” o casamento de crianças, em grande maioria meninas.
Concordo com o autor, que a proteção das crianças deveria ser
prioridade frente às questões culturais. A obra é por vezes revoltante; no
entanto ao mesmo tempo pertinente e esclarecedora e nos faz refletir
sobre esta prática, que para mim é hedionda.

Eliana Bicudo
Porto Alegre
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Leticia Sotero
Porto Alegre

O paraíso são os outros
[e nós mesmos: o que aprendi no isolamento]

//  Livro de Valter Hugo Mãe

"A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti"...
porque ser pessoa implica em se permitir afetar por outro alguém.
Concluí ao ler um livro de capa azul escura, com acabamento dourado
nas lâminas que carregavam um texto curto, daqueles que te deixam
com a sensação de ter durado muito pouco.
Nas mãos de VHM, quem surge é a menina-sem-nome que espera a
concretude da promessa de entender o mundo quando crescer, uma
compreensão que virá da descoberta única de amar. Amor romântico
mesmo, essencialmente romântico, como amam as mulheres, os
homens e os golfinhos e que, por fim, gerará outras formas de amor,
como amam as mães, os avós e os tios.
"Descubro cada vez mais que o paraíso são os outros. Vi num livro para
adultos. Li só isso: o paraíso são os outros", ela diz. Me agarrei na
delicadeza dessas palavras sem imaginar como seria experenciar mais
de 300-e-tantos-dias de isolamento com toda a franqueza da própria
companhia e o desassossego de se sentir só no outro lado da janela.
Há humanidade em ser vulnerável "...minha mãe diz".
Andar acompanhado é delicioso, é mágico, traz a esperança da mão que
surgirá e te ajudará a levantar se você cair. E elas surgem, com aquele
calor que traz calma. Mas aprender sobre o equilíbrio é algo íntimo, sabe
quando você tropeça, balbucia um "opa" incontrolável, disfarça e ri para
você mesmo?
Noemi Jaffe escreveu: “Parece que só quem aceita o erro em si mesmo
é capaz de amar os outros, nosso paraíso difícil e necessário".
Um paraíso, difícil, necessário e possível. Isso eu aprendi e cresci, afinal,
"crescer é diferente de aumentar de tamanho ou ganhar idade".
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