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CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: No meio das precárias condições de trabalho, desemprego e exploração, os 
trabalhadores começaram a se unir na busca de melhores condições de emprego e contra os 
abusos cometidos pelos patrões, com o propósito de regulamentar as condições mínimas de 
trabalho. Diante da revolução de tecnologias e meios adquiridos pela sociedade para 
acompanhar as mutações do mercado de trabalho, rapidamente o homem conseguiu conectar-
se às inteligências artificiais. Com isso, os aplicativos de internet que dispõe de serviços para 
distribuição de mão de obra autônoma oferecem uma opção que manipula a exclusão de direitos 
e garantias trabalhistas. Sob uma perspectiva de que tais transformações vêm para melhorar e 
facilitar o mercado informal, atuando como escape para alto índice de desemprego ou para 
precarizar o trabalho, componente do plexo da dignidade humana. A nova lei 13.419/17 prevê 
pessoalidade e a subordinação como requisitos essenciais da terceirização, o empregado não 
pode se fazer substituir ao seu livre intento, sendo a substituição aceita apenas raramente, sendo 
critério de exceção, por autorização prévia do empregador. Neste contexto, depara-se com a 
flexibilização dos profissionais da educação, professores que se disponibilizam para suprir a 
ausência de outro docente que, por motivos adversos ou pessoais, necessite se ausentar do 
trabalho, passa a ser substituído prontamente por outro professor, cadastrado em aplicativos de 
internet. O substituto atende à chamada e se direciona ao local da aula. A problemática em 
questão fere não apenas o profissional da educação, mas todo e qualquer trabalhador que opte 
para a utilização de serviços análogos à prática. Tendo em vista que o direito do trabalho visa 
garantir a defesa do trabalhador, por ser a parte mais sensível da relação, depara-se com a 
incerteza de garantir meios para proteger as relações informais e autônomas no que tange a 
informalidade e capacitação da mão de obra para a prática. A seleção desses profissionais por 
esse método fragiliza não apenas as condições do contrato de trabalho, o tornando não apenas 
informal, mas desforme, o que leva à fragilização também do beneficiário dos serviços. No 
exemplo dado, o aluno não tem como avaliar se o profissional selecionado pelo aplicativo 
possui capacidade técnica, psicológica e emocional para gerir uma sala de aula, o que pode 
prejudicá-lo no processo de aprendizagem. Por outro lado, o professor não tem como 
dimensionar as características da turma para qual ministrará as aulas. Diante desse panorama 
de exploração decorrente das novas tecnologias, justifica-se a atuação das instituições do 
Sistema de Justiça, nomeadamente da Defensoria Pública, no âmbito da justiça do trabalho. 
Considerando ainda, as novas características inauguradas com mundo do trabalho diverso e 
desagregado, com sindicatos enfraquecidos. Reforça-se essa nova vertente de atuação das 
Defensorias Públicas. 
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