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agradecimentOs

Aos quatorze anos pude viver uma experiência de intercâmbio cursando 
o High School, em Flint, MI, já no final dos “trinta anos gloriosos”, em 1974. A 
cidade, hoje devastada pela crise da indústria automobilística e pelo acidente hí-
drico-ambiental, muito conhecida pela série televisiva disponível pelo provedor 
Netflix, figurava entre as exuberantes joias da indústria automobilística norte-
-americanas. A família de operários, desfrutando de poder aquisitivo análogo ao 
que por aqui classificamos como próprio da “classe média”, que se permitiu aco-
lher graciosamente um estudante brasileiro, celebrava, orgulhosa, ter sido Flint a 
cidade da primeira grande greve – a memorável sit-down strike de 1934, que hoje 
pertence aos registros da história universal do direito coletivo do trabalho.

Em 2018, quarenta e quatro anos após, quando passei uma temporada de 
pesquisa como Visiting Fellow da Universidade Cornell, em Ithaca, NY, retornei 
aos Estados Unidos da América como um país inteiramente diverso. Reencon-
trei-o sob a Administração Trump, eleitoralmente produzida pelo conservado-
rismo regressivo da classe média sulina, e pelo aflitivo desamparo dos que foram 
esquecidos no itinerário da crise da indústria fordista. Setores que, cada um a 
seu modo, restaram interditados ao cada vez mais restrito “sonho americano”. 
Contudo, o que mais me chocou: pude viver o testemunho de uma realidade 
ameaçadora e crescentemente desigual. Uma realidade em que a crença num 
futuro estável e acolhedor, resultado de uma vida de trabalho e de compromisso 
com a empresa que certa feita o escolhera como seu empregado, cedeu lugar à 
celebração do bico como projeto de vida profissional de seus jovens. 

No breve intervalo de minha vida madura, pude assistir o pujante apogeu 
da indústria fordista e testemunhar seu declínio, e, com este, o melancólico 
desmonte do emprego como relação estável e da empresa como o ambiente 
para a construção de carreiras. Em outros termos: a afirmação e a banalização 
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do trabalho precário, associadas à expansão da economia do efêmero, triviali-
zando e convertendo o bico em perspectiva de carreira.

Resistindo à (forte) tentação de cotejar os predicados de nossos dirigentes 
e de seus eleitores, o fato é que lá, como cá, vivemos o desafio de tempos difí-
ceis para as políticas sociais. Ser pobre, negro, mulher, integrante da comuni-
dade LGBTI, refugiado ou migrante indocumentado, lá, como cá, passou a ser 
um crescente desafio de sobrevivência. Passeando uma tarde de domingo no 
centro de Portland, OR, em que estive para participar de um simpósio sobre 
trabalho sob demanda em plataforma na Universidade do Oregon, senti-me, 
como no centro de São Paulo, a testemunhar uma legião de sem-teto como 
seria impensável nos anos 1970; mesmo considerando os veteranos do Vietnã 
nas ruas de São Francisco daqueles tempos. Sem falar da tentativa da Adminis-
tração Trump de desmontar o Patient Protection and Affordable Care Act-PPACA, 
conhecido como Obama Care, destinado à universalização da saúde, menos de 
dois anos da trágica disseminação da pandemia COVID-19.

Iniciativas visando à promoção do diálogo social – tão caro à doutrina 
da Organização Internacional do Trabalho-OIT – como ferramenta para con-
certar políticas trabalhistas e alterações legislativas, lá, como cá, foram silencia-
das. Os próprios laços com a comunidade jurídica internacional, com a OIT, a 
Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados e os organismos regionais como Mercosul e Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, se não rompidos, foram tensionados ao limite do 
esgarçamento e foram tornados politicamente inoperantes.

Foi nesse cenário institucional que iniciei minha pesquisa sobre trabalho 
sob demanda em plataforma digital na Universidade Cornell: uma Ivy League 
cujo prestígio e boa parte de sua história muitos de nós conhecem. Para mim, 
todavia, mais que seu prestígio, foram relevantes as condições que me foram 
proporcionadas para pesquisa: sala, computador, base de dados. Retorno um 
pouco a elas, no capítulo reservado ao detalhamento da revisão bibliográfica, 
porque não se trata apenas de gratidão, e do registro de créditos e do reconhe-
cimento pessoal do pesquisador. Cuida-se particularmente do dever de refe-
renciar em que cenário e circunstâncias certos achados foram obtidos, alguns 
cruzamentos foram realizados e alguns eventos e decisivas conversas foram 
oportunizados. Em algumas notas de pé de página procurei fazer esse registro, 
quando me pareceu indispensável à ambientação das circunstâncias em que 
algumas convicções ou conclusões foram estabelecidas.

Preciso esclarecer que foi na Universidade Cornell que a pesquisa deste 
trabalho foi quase inteiramente realizada.

____________________
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Em torno da Cornell, começo pelo registro da gratidão pelo convite de 
meu sponsor, a quem devo não apenas o acolhimento institucional, como tam-
bém o oferecimento de seu escritório para que eu me instalasse, visto que 
nas duas passagens por lá coincidiram deslocamentos seus para San Diego: o 
Senior Lecturer Professor Lance Compa, juntamente com a Professora Maria 
Lorena Cook. Lance Compa é parte deste projeto.

Não posso omitir a generosidade do acolhimento da Chefe do Depar-
tamento de Estudos Internacionais e Comparativos do Trabalho, Virginia 
Doellgast, que, com seu marido, o também Professor Ian Greer, e seus filhos, 
proporcionaram-nos, a mim, minha mulher e filha, momentos muito agra-
dáveis e estimulantes em sua residência: do jantar de Páscoa de 2018 a outros 
encontros, celebrações e conversas.

A estimulante interlocução com a atenciosa professora Risa Lieberwitz, 
que, além de entrevistas, diálogos permanentes, proporcionou, a mim e a Mi-
chael Maffie, então doutorando do programa de pós da Escola, um importan-
te encontro de debate e de reflexão com Jeremias Prassl, Professor de Direito 
do Trabalho da Universidade de Oxford e do Magdalen College. Isso sem falar 
nas conversas que tivemos acerca de importantes decisões da Suprema Corte 
norte-americana, tomadas naquele ano sobre matéria trabalhista, ainda antes 
da aposentadoria do Justice Anthony Kennedy.

Também da Cornell, meus agradecimentos à Secretária do Serviço Inter-
nacional da Cornell – ILR, Miguelina Tabar, e do eficientíssimo time de refe-
rence da Catherwood Library, fazendo-o especialmente em nome Aliqae Gerasi 
e Joseph Hall.

Durante os primeiros seis meses como Visiting Fellow da Cornell, sou gra-
to pelo convite que recebi da professora Elizabeth Tippett, para participar de 
uma mesa redonda referente a trabalho sob demanda em plataforma e gig eco-
nomy, na Faculdade de Direito da Universidade do Oregon, em Eugene, OR, 
de que também participaram os professores Bobb Bussel, Charlotte Garden e 
Ellen Scott. Liz Tippett finalmente não resistiu e nos proporcionou cinco au-
las inesquecíveis no Auditório Ruy Barbosa Nogueira em junho de 2019, com 
a presença do Coordenador da Área de Direitos Humanos de nosso Programa 
de Pós-Graduação, Professor Alberto Amaral Júnior.

Além da estimulante oportunidade para trocar ideias quanto ao tema da 
pesquisa sobre a qual me debruçava, foi interessante ver de perto como Estados 
da costa do Pacífico, a exemplo do Oregon, Washington e da própria Califórnia 
– berço da Uber e de nove entre dez start-ups –, têm reagido mais severamente 
à precarização intensificada pela expansão do trabalho sob demanda em plata-
forma, se comparado aos do Atlântico. Diversas iniciativas legislativas vêm sen-
do promovidas, bem como políticas públicas, ações judiciais, experimentos de 
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organização sindical dos trabalhadores de plataforma, especialmente motoristas 
de transporte urbano de passageiros, inclusive curiosos movimentos de protesto 
justo no berço da Amazon e da Microsoft: Seattle, WA.

Igualmente, nesse período pude ir a Washington DC ao encontro de um 
autor que já havia incluído em coletâneas sob minha organização, ex-diretor 
do Escritório de Brasília da OIT e, agora, reincorporado como Senior Advisor 
for Global Strategies Organizing Department, na United Food & Commercial Wor-
kers International Union – UFCW: Stanley Gacek. Foi enriquecedor poder reto-
mar o contato pessoal com o afável, culto, e profundo conhecedor do Brasil, 
Dr. Stanley Gacek, agora novamente assessorando o mesmo sindicato em que 
começou sua carreira de advogado, situado no n. 1775 da célebre K Street: o en-
dereço do lobby na capital federal norte-americana. Falamos muito do Brasil, 
que Stanley conhece como poucos brasileiros, mas procurei explorar com ele 
cenários e prognósticos para o direito do trabalho diante da precarização das 
relações de trabalho que se difundiram lá, como cá.

____________________

Já de volta ao Brasil, pude contar com a estimulante interlocução de 
inúmeros colegas, antigos orientandos e agora amigos e colegas professores.

Quando em janeiro de 2020 iniciei o trabalho de redação, sequenciamento 
e conferência de alguns dados, tive pouco tempo de acesso complementar a bi-
bliotecas no Brasil: logo em março iniciaram-se as medidas de isolamento social 
decorrentes da disseminação, no Brasil, da Pandemia COVID-19 com seu fecha-
mento. De qualquer modo, devo consignar meus agradecimentos aos dedicados e 
competentíssimos amigos bibliotecários da Biblioteca da Faculdade de Direito da 
USP, que se desdobraram de forma heroica para proporcionar atalhos aos obstá-
culos opostos às fontes físicas por força do distanciamento. Assim devo agradecer-
-lhes na pessoa de sua timoneira, Maria Lucia Beffa, com uma referência nominal 
a quem mais diretamente me atendeu nesses tempos difíceis: Sérgio C. Novaes. 

Sem exceção, pude contar com um ambiente de cordialidade e de estimulan-
te debate, no convívio com todos e cada um dos professores do Departamento 
de Direito do Trabalho e da Seguridade Social-DTBS, da Faculdade de Direito da 
USP – Largo de São Francisco. Foi graças à licença sabática que os colegas do DTBS 
generosamente me proporcionaram que foi possível a realização das pesquisas e os 
contatos presenciais na Universidade Cornell, do Oregon e da Shinshu University 
em Matsumoto, Japão. Professores Nelson Mannrich, Sérgio Pinto Martins, Paulo 
Oliveira, Otávio Pinto e Silva, Jorge Souto Maior, Marcus Orione, Estevão Mallet, 
Guilherme Feliciano, Enoque Silva, Homero Silva, Flávio Batista e Ronaldo San-
tos: fica a todos e a cada um dos colegas minha gratidão.
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Entre os colegas de outras instituições, não posso deixar de mencionar 
expressamente o quanto fui beneficiado pela interlocução, sugestões, impres-
sões e correções proporcionadas por diversos deles, além dos já mencionados. 
Correndo o risco de alguns esquecimentos, tenho em mente a professora Aki-
yo Shimamura, da Sinshu University; Ana Virgínia Moreira Gomes, da Uni-
versidade de Fortaleza; Augustus Bonner Cochran, III, do Agnes Scott College; 
Evance Kalula, da Universidade do Cabo e atual Presidente do Comitê de 
Liberdade Sindical da OIT; John Inglish, Diretor do Conflict and Dispute Resolu-
tion Master Program da Universidade do Oregon; Maria Hemília Fonseca e Jair 
Aparecido Cardoso, ambos da Faculdade de Direito da USP-Ribeirão Preto; 
Riva Freitas, da Universidade do Oeste de Santa Catarina; Takashi Araki, da 
Universidade de Tóquio, Wilson Aparecido Costa de Amorim, do Departa-
mento de Administração da FEA – USP.

Na Faculdade de Direito da USP – Largo de São Francisco, devo ainda 
registrar as importantes contribuições que pude receber de Diogo R. Coutinho 
e aqui, uma vez mais, de José Eduardo Faria.

De tantos antigos e atuais orientandos, devo especial gratidão ao Pro-
fessor Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, da FGV-São Paulo, que com esmero 
corrigiu e debateu aspectos nucleares do trabalho, valorizando-o sobremodo. 
Também fica o registro das importantes reflexões apontadas por Marco Au-
rélio Serau Junior, da Universidade Federal do Paraná, e por Luciana Aboim 
Machado Gonçalves da Silva, da Universidade Federal de Sergipe. Também 
dos atuais orientandos recebi o estímulo de uma leitura exigente e estimu-
lante, pelo que só tenho a agradecer, em especial a Victor Raduan da Silva 
e Paulo Fernando Nogueira Cunha. É motivo de orgulho para professores 
observar como seus alunos rapidamente os superam e assim os renovam a 
cada encontro.

Não poderia ficar sem registro a importância do convívio e dos diálogos 
proporcionados pelos professores e juristas brasileiros envolvidos em nosso 
projeto de cooperação acadêmica USP-Shinshu sobre Litigância e Sociedade, 
em que debatemos extensamente as características da composição de confli-
tos trabalhistas no Japão e no Brasil, sabidamente contrastantes. A estada em 
Cornell veio logo na sequência de nosso primeiro encontro no Japão, mas 
nossos encontros prosseguiram no Brasil durante a preparação do segundo 
Seminário, que se realizou no Largo de São Francisco em meados de setem-
bro de 2019. Desse modo, devo registrar meus agradecimentos aos magistrais 
professores, integrantes da galeria de meus grandes mestres: Masato Ninomi-
ya, Kazuo Watanabe e Giselda Hironaka. Também a gratidão pelo trabalho, 
apoio, paciência e generosidade dos Professores e Magistrados Carlos Alberto 
de Salles, Bruno Takahashi e João Renda Leal Fernandes, assim como dos 
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Professores, fraternos amigos, Fernanda Tartuce e Ernani Oda, e pela infinita 
dedicação e comprometimento das Dras. Yuri Nabeshima e Érica Yamashita.

Em complemento, devo ainda indicar que a elaboração deste trabalho 
privou-me, durante o primeiro semestre de 2020, de considerável de tempo e 
da dedicação que gostaria de ter reservado à Comissão Especial de Trabalho, 
respondendo pela Coordenadoria de Direito Internacional do Trabalho da 
OAB/SP, assim como à Coordenação Pedagógica do Núcleo de Pesquisa em 
Direito, da Escola Superior de Advocacia. Pela compreensão e encorajamen-
to, agradeço, respectivamente, aos meus dirigentes e amigos, Professores Jorge 
Pinheiro Castelo, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, José Francisco Siqueira 
Neto e à colega Adriana Calvo.

Não, não é lugar-comum: os equívocos, as imperfeições e as insuficiências 
deste trabalho são de minha exclusiva responsabilidade. Ainda bem para eles, 
não é mesmo?

Por fim, é claro, devo destacar que um projeto assim, demasiadamente 
absorvente, implica prolongadas estadas e, como foi o caso, transferência de 
residência para fora do país, além de sucessivos deslocamentos e imerecidas 
ausências. Quer isso dizer, para ir direto ao ponto: tempo involuntariamente 
sonegado ao convívio familiar, mesmo em tempos de distanciamento social, 
quando poderia entreabrir uma oportunidade dourada para sua fruição. Por 
esses e outros motivos, devo mais essa à minha esposa Célia Regina Zapparolli.

Este trabalho, por esses e outros motivos, é dedicado, ou talvez melhor, 
retribuído à D. Neide e ao Dr. Antonio, que já partiram, assim como à Anto-
nietta, que ao chegar restaurou o sentido e a alegria de minha vida.
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