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Discussão do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.302, de 

1998, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. 

 

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, nós estamos agora num momento 
definitivo que sugere uma modificação na legislação trabalhista capaz 
de recuperar a autoestima do povo brasileiro, principalmente no que diz 
respeito ao emprego, e de estimular quem produz a estar presente 
para poder enfrentar uma legislação que não seja opressora como esta 
que nós temos hoje. 

O mundo mudou. O Brasil também precisa mudar. Da mesma forma, 
precisa acompanhar a nova realidade. É isso que não está 
acontecendo com aqueles que, até o presente momento, nesses 
últimos 13 anos, dominaram este País e não se preocuparam com 
esses quase 13 milhões de terceirizados, que estão aí sem 
regulamentação de suas atividades. E pior, vêm aqui pedindo tempo 
para estudar, vêm aqui pedindo tempo para avaliar uma coisa que eles 
sabem que existe há muitos anos e com a qual não se preocuparam, 
vêm agora dar sua presença para resolver esse problema dos 
trabalhadores terceirizados. 

É imprescindível também modernizar essa legislação para que nós 
possamos iniciar um processo de recuperação dos empregos. Aliás, 
esse processo já se iniciou; de maneira acanhada ainda, mas já se 
iniciou, com uma mudança do rumo da economia que seja capaz de 
garantir o seu crescimento com mais empregos. Essa legislação vai 
ajudar nessa direção. 

Regulamentar a terceirização é colocar o País em pé de igualdade com 
o cenário internacional. O Brasil é um dos poucos países que está 
atrasado, é arcaico; na verdade, precisamos, sim, modernizar essa 
legislação - é preciso evoluir nas relações de trabalho. 

Por isso, Sr. Presidente, esta lei que vamos votar daqui a pouco, com 
certeza, haverá de contribuir, e muito, com aquilo que não fizeram 
nesses últimos 13 anos, mas que faz este Governo de transição do 
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Presidente Michel Temer, para que possamos efetivamente dar 
seguimento ao crescimento econômico no nosso País. 

Vamos aprovar essa legislação, vamos dar aos trabalhadores 
terceirizados uma regulamentação digna, porque ela não vai retirar 
direito, como dizem aqueles que são contra essa proposta. 

Nós haveremos de estar juntos, de mãos dadas, com os trabalhadores 
brasileiros, com esses 13 milhões de desempregados, que precisam de 
uma alternativa de emprego. Este é o momento, esta é a forma que 
nós entendemos que seja a melhor para... 
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