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Resumo 

 

O trabalho tem por objetivo analisar como os grupos de interesses organizados em torno da 

Confederação Nacional do Comercio, Bens, Serviços e Turismo e da Câmara Empresarial de 

Turismo (CNC/CET) atuaram para que, em apenas seis meses, obtivessem a aprovação do 

Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008 (projeto da Lei do Turismo), dentro da 

Câmara dos Deputados, qual o interesse na aprovação do referido projeto e como foram 

realizadas as articulações e os contatos com os parlamentares. O fato de participar 

operacionalmente de algumas fases do processo possibilita uma visão interna de como os 

desdobramentos verdadeiramente ocorreram. Até 1938, o Brasil desconhecia a legislação 

turística, sendo que, a partir daí, e pelos próximos 73 anos, a legislação seria uma “colcha de 

retalhos” elaborada de acordo com a conveniência e a necessidade política do momento. 

Apenas em 2003, o Poder Executivo criou o Ministério do Turismo que, dentro da Câmara 

Temática de Legislação, elaborou, em quatro anos, sete versões de um anteprojeto de lei, 

sempre com a participação da CNC/CET. Pesquisaram-se os acontecimentos que deram 

origem ao projeto de lei e foram investigados como esses grupos de interesses e de pressão 

em torno da CNC/CET se caracterizaram politicamente, de que forma ocorreram os debates, 

reuniões em torno do projeto e em que a participação desses grupos contribuiu (ou não) para 

as mudanças no texto do projeto da lei que tramitou tão rapidamente dentro do Congresso 

Nacional. Ao final, elaborou-se um compêndio com as principais inovações trazidas nos 49 

artigos da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (a Lei do Turismo), resultado de um 

amplo debate que ocorreu na construção do anteprojeto, havendo concessões por parte do 

governo e por parte do empresariado para que o texto já chegasse ao Congresso Nacional com 

o mínimo de arestas a serem aparadas. Certamente, a lei não contém todas as propostas 

empresariais, mas abarca a maioria delas, configurando-se em um verdadeiro marco 

regulatório do turismo brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Turismo; Legislação, Grupos de pressão; Grupos de interesse; Participação; 

Projeto de lei. 
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INTRODUÇÃO

 

O turismo é uma atividade econômica que emprega, no Brasil, milhões de 

pessoas. Todavia, até 2008, essa atividade era desprovida de uma regulamentação única, um 

marco legal que estabelecesse não todas, mas as principais diretrizes de ação do governo e dos 

empresários do setor. A regulação de uma atividade com essas características tem por objetivo 

aumentar a competitividade do produtor turístico nacional, proporcionando segurança jurídica 

para investimentos e expansão dos empreendimentos. A definição desse marco regulatório 

poderá resultar na continuidade e fortalecimento das políticas públicas do turismo, gestão 

descentralizada para consolidar, no Brasil, uma atividade que possa ser monitorada, seus 

impactos sociais, econômicos e ambientais da atividade, promovendo o turismo com o fator 

de inclusão social por meio de geração de trabalho e renda e para o controle da qualidade dos 

serviços executados no país. 

No capítulo 1, a pesquisa foi iniciada com o levantamento das principais normas 

jurídicas que, de alguma maneira, referem-se às atividades turísticas, sejam elas hospedagem, 

transporte de passageiros, agências de viagens, financiamentos da atividade, criação de órgãos 

governamentais, dentre outros. Percebeu-se que, há pouco mais de 70 anos, a primeira lei 

sobre atividade turística veio compor o ordenamento.  

No período de 1938 até 2008, foi elaborada uma série de normas momentâneas 

que, ao longo dos anos, sobrepuseram-se formando uma celeuma jurídica de decretos-leis, 

decretos e leis dificultando o entendimento jurídico da matéria, bem como ocasionando 

entraves aos investimentos públicos e privados no setor. 

Ainda no capítulo 1, serão analisadas a incapacidade governamental de 

regulamentar a atividade turística e a falta de reconhecimento da importância dos seus 

diversos segmentos, que impediu, por muitos anos, o desempenho da atividade como uma das 

formas de propiciar o desenvolvimento social e econômico. A regulamentação do turismo, 

com o passar dos anos, tornava-se uma necessidade para que se definissem e organizassem as 

atividades turísticas, com o intuito de promover a qualidade dos serviços, equipamentos e 

produtos. O arcabouço legal consolidado de um país representa a segurança jurídica, a 

consolidação e a importância que se dá a determinado assunto ou setor. 
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A criação de um marco regulador do turismo foi proposta em 2003, com a 

participação de representantes, grupos de interesse empresariais, prestadores de serviços 

turísticos e de entidades representativas de classes que reuniam profissionais do segmento do 

turismo e das várias instâncias de governo. Cinco anos depois, em março de 2008, o projeto 

foi enviado ao Congresso Nacional após um processo de discussão que passou pelo Conselho 

Nacional do Turismo, pela Câmara Temática de Legislação e obteve valorosa contribuição 

das entidades do setor e de oito ministérios. Esse processo democrático foi validado pela 

Câmara Federal. 

Já na segunda parte do trabalho, considera-se relevante fazer uma diferenciação 

entre quem são os grupos de interesse e os grupos de pressão, de onde surgiram e como se 

caracterizam. Tal diferenciação é necessária, pois o senso comum de uma grande parte da 

população, até por influência, às vezes, da mídia, tende a visionar este tema da participação de 

grupos organizados da sociedade dentro do governo e no Congresso Nacional para formular 

leis ou políticas de desenvolvimento como ligado somente à corrupção ou ao tráfico de 

influência. Conceituar somente com o lado negativo parece não ser a melhor forma de 

entender o assunto.  

Especificamente no item 2.1, discutiu-se sobre as origens das atividades desses 

grupos no mundo, mas, sobretudo, no Brasil, onde foi observado que os grupos de pressão 

atuam comprovadamente desde o século XIX, por meio da Associação Comercial da Bahia, 

uma das mais antigas, fundada em 1811, e que já defendia interesses dos seus associados 

junto ao Congresso Nacional da Primeira República (1889 a 1930). 

Já nos itens 2.2 e 2.3, foram investigados os conceitos de grupos de pressão e de 

grupos de interesse na íntegra para que se entenda o motivo pelo qual se formam esses grupos 

e qual a sua função na sociedade civil, representando os seus segmentos, sejam eles médicos, 

advogados, sindicalistas, bacharéis em turismo, hoteleiros, lixeiros, policiais, servidores 

públicos etc. É importante avaliar se eles contribuem para o melhoramento dos trabalhos na 

Câmara dos Deputados por meio da influência que exercem sobre as redações dos textos 

legislativos, bem como em suas tramitações. 

Por fim, no capítulo 3, demonstra-se que o apoio do setor privado foi fundamental 

desde as origens do anteprojeto, quando da criação do Ministério do Turismo em 2003, sua 

entrada na Câmara dos Deputados, em março de 2008, até sua tramitação, aprovação e 

promulgação, em setembro de 2008. Reunidos em torno da Câmara Empresarial de Turismo 
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da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC/CET), esses atores 

dos diversos segmentos empresariais do turismo manifestaram suas opiniões e deram ao 

projeto substanciais contribuições técnicas de extrema importância, revelando a convicção do 

empresariado e do governo de que a regulação acarretaria em benefícios para empregadores 

turísticos, trabalhadores do setor e, principalmente, para os visitantes nacionais e 

internacionais.  

Por tratar-se de uma proposta de consolidação da legislação turística, estavam 

envolvidos vários grupos afetos a essa atividade (alguns desses com demandas contrárias em 

segmentos semelhantes). No item 3.1, verifica-se que diversas reuniões foram realizadas para 

tratar dos principais temas do turismo nacional, que necessitavam ser condensados dentro de 

uma única lei. Lenhart foi o coordenador da CET e um dos empresários responsáveis pela 

condução do grupo de entidades ligadas a CNC que encaminharam suas sugestões ao 

anteprojeto via CNC/CET. Entre os autores, aconteceram debates com vasta argumentação, 

cada qual defendendo suas peculiaridades para que, ao final, fosse atingido um consenso. 

Mesmo que todos os pontos de vistas não estivessem na proposta executiva, os empresários 

souberam negociar, cada qual fazendo cessões e exigências para atender a maioria da cadeia 

produtiva do turismo. 

No dia 24 de novembro de 2004, foi realizado o VI Congresso Brasileiro da 

Atividade Turística (CBRATUR), evento realizado pela Comissão de Turismo e Desporto 

(CTD) da Câmara dos Deputados, pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

(CDR) do Senado Federal, pelo Sistema “S” (CNC/SESC/SENAC) – representando o grande 

grupo empresarial do turismo nacional –, e o Ministério do Turismo. No VI CBRATUR, foi 

apresentado, pela primeira vez publicamente, após sete versões dentro da Câmara Temática de 

Legislação, o anteprojeto da Lei do Turismo que visava a adoção de um novo marco 

regulatório do setor do turismo no Brasil. Quatro anos depois, após diversas versões, o projeto 

foi enviado à Câmara dos Deputados, em 27 de março de 2008. 

No item 3.2, deduz-se que os debates principais para explicar o projeto da Lei do 

Turismo aconteceram na Comissão de Turismo e Desporto em audiência pública e, 

posteriormente, no Plenário da Câmara dos Deputados por ocasião da votação do texto do 

projeto. Neste estudo, o foco será a Câmara dos Deputados, com a participação de 

parlamentares e de grupos de interesse empresarias organizados em torno da CNC/CET, 

representando uma gama de preocupações dos empresários do turismo nacional. Esses são 
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conhecidos como trade do turismo (conjunto desses grupos – hoteleiros, agências de viagens, 

restaurantes, bares, navios, parques temáticos, bacharéis em turismo etc.). 

Diversos grupos de interesse e entidades organizadas participaram com suas 

opiniões no desenvolvimento do Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008. Entretanto, 

este estudo se atém na atuação da CNC/CET, formado por um grupo de empresários 

organizados dentro da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Esses 

grupos se caracterizam politicamente por empresários que, necessariamente, devem ser 

atuantes nas suas respectivas áreas, sendo hoteleiros, restauranteiros, proprietários de parques 

temáticos, de trens de turismo, agentes de viagens, empresas aéreas regionais, turismo de 

aventura etc. 

Também será estudado o assunto que se refere à rápida tramitação do projeto de 

lei, de autoria do Poder Executivo, que tramitou no Congresso por apenas cinco meses (março 

a setembro de 2008), sendo esse fato o resultado colhido após anos de discussões do 

anteprojeto entre o Poder Executivo e a sociedade empresarial do turismo organizada e, 

sobretudo, da atuação dessas entidades.  

No último tópico (item 3.3), fez-se uma breve análise das principais inovações da 

Lei do Turismo, que contém 49 artigos distribuídos em seis capítulos, prevendo ações de 

governo, direitos e deveres dos operadores turísticos (empresários), bem como penalidades 

aplicáveis. 

Os objetivos da pesquisa são: analisar como atuaram e quem foram os grupos de 

interesse influenciadores na construção da Lei do Turismo e em que eles contribuíram para o 

aperfeiçoamento do texto legal; investigar como se constituem politicamente as organizações 

de classe que atuaram no parlamento a fim de incluírem suas demandas no projeto de lei; 

observar o impacto da participação dos grupos de interesse no texto final da lei e mensurar o 

índice de sucesso de inclusão das demandas encaminhadas; examinar as audiências na 

Câmara dos Deputados, as visitas dos agentes representantes das organizações de interesse; e 

contatar os agentes políticos e privados participantes do desenvolvimento do documento legal 

em estudo. 

A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho foi  a pesquisa bibliográfica 

dos títulos mais referenciados para o estudo da ciência política, do constitucionalismo, do 

processo legislativo, dos grupos de interesse e de pressão, comentários ao projeto, 

reportagens, dentre outros documentos. Foi feita a análise de documentos, notas técnicas, 

pareceres, sugestões de emendas ao projeto de lei, documentos do Ministério do Turismo 
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arquivos sonoros das audiências realizadas pela Comissão Especial. Foram promovidas 

conversas com os representantes dos grupos de interesse, empresários, agentes dos grupos de 

pressão, servidores da câmara, parlamentares ativos na temática do turismo nacional e agentes 

do Ministério do Turismo sobre a participação das entidades ligadas ao turismo que atuaram 

com maior efetividade na formação da Lei do Turismo. 

 

1 Legislação do Turismo: 73 anos de evolução da legislação turística no 

Brasil 

 

O Brasil sempre foi conhecido pelas suas belas paisagens e desde que era colônia 

de Portugal já recebia visitantes que vinham conhecer essa nova terra e desbravar seu litoral e 

seu interior. Há registros de que no início do século XVII, surgiu a primeira infraestrutura 

turística com o estabelecimento dos primeiros hotéis, estalagens e hospedarias. No século 

XVIII, foi feita a primeira classificação hoteleira que dividia os estabelecimentos em: simples 

pouso de tropeiro; telheiro coberto ou rancho ao lado das pastagens; venda ou pulperia 

espanhola (mistura de venda e hospedaria) e hotéis. Um fato curioso é que nos hotéis somente 

se hospedava quem tivesse carta de recomendação (DUARTE, 1996). 

Com o passar dos anos e com a globalização da economia, é comum os países se 

preocuparem com as finanças e com os movimentos dos mercados. O Brasil sempre teve 

vocação turística, mas somente no século passado os brasileiros se atentaram para o fato de 

que essa atividade seria uma importante fonte de renda por meio da circulação de pessoas no 

território brasileiro, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento econômico e social 

(MAMEDE, 2002). 

Quando se traça uma linha temporal de evolução da legislação do turismo no 

Brasil, percebe-se que ela coincide com os momentos políticos históricos e de organização do 

Estado. Nas últimas sete décadas, desde a elaboração da primeira norma que versou sobre 

turismo, o Poder Executivo emitiu uma série de normas transitórias, eventuais e esparsas sem 

a preocupação de formar um ordenamento jurídico consistente (MAMEDE, 2002). Esse fato 

impediu que o país pudesse desenvolver uma política pública de incentivo à indústria do 
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turismo
1
, retardando em anos a geração de empregos (em hotéis, restaurantes, agências de 

viagens, meios de transportes, guias de turismo etc.) e a consequente entrada de divisas nos 

cofres públicos com a circulação de pessoas e o pagamento de impostos. 

A primeira legislação turística surgiu no Brasil em 1938, momento no qual foi 

editado o Decreto-Lei nº 406
2
, que determinava que a venda de passagens aéreas, marítimas 

ou terrestres somente poderiam ser efetuadas por empresas autorizadas pelo Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (art. 59). Nesse momento histórico, o turismo era regido por 

uma legislação elaborada sob o controle do Estado, conhecida como a ditadura do turismo, 

que perdurou por cinquenta e três. O governo detinha o controle sobre as atividades turísticas, 

bem como sobre a circulação de pessoas no país (nacionais e estrangeiros) por meio do 

Ministério da Imigração (CERQUEIRA, FURTADO E MAZARO, 2009). 

Já no ano seguinte, foram editadas duas normas de relevância: o Decreto-Lei nº 

1.915, de 1939
3
, que criava o Departamento de Imprensa e Propaganda (D.I.P.), subordinado 

à Presidência da República, que tinha como um dos departamentos a Divisão de Turismo. 

Esse pode ser considerado o primeiro órgão executivo com a finalidade de gerir o turismo no 

Brasil. Nesse sentido, o Decreto-Lei nº 1.650, de 1939
4
, ampliava a fiscalização do governo, 

determinando que as agências de turismo ou de viagens somente poderiam funcionar com a 

devida autorização e registro no D.I.P. (art. 1º). 

Na década de 40, foram editadas inúmeras normas sobre atividade turística. No 

entanto, a de maior relevância foi o Decreto-Lei nº 2.440, de 1940
5
, que permitia viagens 

coletivas (excursão) somente para empresas ou agências autorizadas pelo D.I.P. (art. 2º) e 

dividiu as agências de turismo em três tipos: agências de viagens e turismo, agências de 

turismo e as companhias e agências de navegação e de passagens marítimas, fluviais e aéreas.  

                                                           
1
 Diversas vezes em que é citado, o turismo é designado como uma indústria limpa e sem chaminés, pois 

“pressupõe que além de ser uma fonte de renda e emprego em áreas de desemprego terminal, esta atividade seja 

um contribuinte para a melhoria da qualidade de vida”. (NASCIMENTO E SOARES, 2006, p. 11). 

 
2
 Diário Oficial da União (D.O.U) de 04 de maio de 1938. 

3
 D.O.U de 27 de dezembro de 1939. 

4
 D.O.U de 03 de outubro de 1939. 

5
 D.O.U de 23 de julho de 1940. 
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O Presidente Juscelino Kubitschek, por meio do Decreto-Lei nº 44.863, de 1958
6
, 

criou a Comissão Nacional de Turismo (COMBRATUR). Essa comissão foi o primeiro grupo 

composto por pessoas, entidades ligadas ao turismo, empresas e membros do Poder Executivo 

que teve como objetivo principal fazer o planejamento turístico nacional. (BADARÓ, 2003).  

A COMBRATUR era um órgão consultivo, subordinado à Presidência da 

República que, quando autorizado, poderia executar ações de turismo. A Comissão foi extinta 

pelo Decreto do Conselho de Ministros (DCM) nº 572, de 1962
7
, para dar lugar a uma 

empresa governamental, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)
8
.  

Durante o governo do presidente Castelo Branco. foi criada a EMBRATUR 

conforme as disposições do Decreto-Lei nº 55, de 1966
9
, bem como o Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur).  

Pela primeira vez, é mencionada no art. 1º a expressão “política nacional de 

turismo” e “indústria do turismo”, dando ao turismo uma nova ideia da sua importância 

econômica e social. A EMBRATUR, conforme diretrizes adotadas pelo CNTur, tinha como 

função a busca de um novo arcabouço legal,  o estímulo  e a organização  do turismo. Tinha, 

também, como princípio, a divulgação da imagem do Brasil no exterior com o objetivo de 

atrair mais visitantes (CERQUEIRA, FURTADO, E MAZARO, 2009)  

A regulamentação da EMBRATUR e do CNTur ocorreu no Decreto nº  60.224, de 

1967
10

, onde ficaram detalhados pontos importantes como a política nacional de turismo (art. 

1º a 16), da EMBRATUR (art. 17 a 25), os recursos financeiros e sua aplicação (art. 26 a 37), 

bem como os incentivos fiscais (art. 41 a 51). Esse conjunto de normas elaboradas sob a égide 

do regime militar foi importante para avançar no sentido de conscientizar os Poderes da 

República do potencial turístico do Brasil. 

                                                           
6
 D.O.U de 21 de novembro de 1958. 

7
 D.O.U de 05 de fevereiro de 1962 

8
 Empresa Brasileira de Turismo, criada inicialmente vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com a 

finalidade de incrementar o desenvolvimento da indústria de turismo e executar no âmbito nacional as diretrizes 

que lhes forem traçadas pelo Governo. Pela Lei nº 8.181/1991 (D.O.U. 01/04/1991), teve sua nomenclatura 

mudada para Instituto Brasileiro de Turismo, permanecendo a sigla. Atualmente o objetivo do Instituto é a 

promoção, o marketing e a comercialização do turismo no Brasil e no Exterior. 

9
 D.O.U de 18 de novembro de 1966. 

10
 D.O.U de 16 de fevereiro de 1967. 
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A primeira medida com a finalidade de estimular economicamente a atividade 

turística foi determinada pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 1971
11

, com a criação do Fundo Geral 

de Turismo (FUNGETUR). A norma legal tinha como objetivo fomentar e prover recursos 

para o financiamento de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interesse para o 

desenvolvimento do turismo nacional
12

 e seus recursos eram geridos pela EMBRATUR.  

O referido decreto-lei também criou incentivos fiscais para construção e 

ampliação de hotéis, obras e serviços de finalidade turística, como isenção de impostos por 

dez anos (apenas para construções e ampliações), após o término da obra, dedução nos 

impostos de renda de pessoas jurídicas do valor investido em construção e/ou ampliação, 

obras e serviços
13

. 

 O Decreto-Lei nº 1.191, de 1971, também previa abatimento dos valores 

investidos por pessoas físicas no imposto de renda, com a condição de que a aplicação fosse 

em dinheiro e em empreendimentos aprovados pelo CNTur (art. 10 do Decreto-Lei nº 

1.191/1971). Entretanto, o artigo e parágrafo foram revogados três anos depois pelo Decreto-

Lei nº 1.338, de 1974
14

, que tratava dos incentivos fiscais a investimentos realizados por 

pessoas físicas. 

Em 1974, foi criado o Fundo de Investimento Setorial (FISET) por meio do 

Decreto-Lei nº 1.376, de 1974
15

, com o objetivo específico de financiar projetos de 

desenvolvimento turístico, sendo que as contas desse fundo seriam gerenciadas pelo Banco do 

Brasil e supervisionadas pela EMBRATUR. Esse fundo, bem como o FUNGETUR, não foi 

revogado e ambos têm suas disposições legais válidas atualmente. 

Observa-se que, segundo estudos dos doutrinadores Badaró e Cavaggioni (2006) e 

Mamede (2002), foi dada uma especial atenção ao estudo da Lei nº 6.505, de 1977
16

, que 

“Dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; estabelece condições para o seu 

                                                           
11

 D.O.U de 27 de outubro de 1971. 

12
 O CNTur era o órgão responsável por definir as obras e serviços de interesse para o desenvolvimento do 

turismo nacional, segundo o § 2º do art. 11. 

13
 Essa dedução, segundo art. 4º do decreto-lei nº 1.191/1971, era parcial e podia chegar a 50% do valor 

investido. 

14
 D.O.U de 23 de julho de 1974. 

15
 D.O.U  de 12 de dezembro de 1974. 

16
 D.O.U de 16 de dezembro de 1977. 
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funcionamento e fiscalização; altera a redação do artigo 18 do Decreto-Lei nº 1.439, de 30 de 

dezembro de 1975; e dá outras providências”.  Esse diploma legal optou por um sistema de 

dirigismo estatal da atividade turística coordenado pelo governo, conforme Badaró e 

Cavaggioni: 

 

Em certos limites, essa coordenação central revela a opção por um modelo 

de controle de qualidade que atende a permissão constitucional, seja para a 

garantia de desenvolvimento nacional e regional, seja para a proteção dos 

consumidores e meio ambiente. (BADARÓ e CAVAGGIONI, 2006, p. 22). 

 

Quando se refere à Lei nº 6.505, de 1977, Mamede afirma que:  

 

Sua localização no período anterior à Constituição de 1988 recomenda 

cuidado ao intérprete, visto que por certo foi constituída à sombra de um 

texto constitucional sabiamente intervencionista, devendo ser recepcionada 

por um novo Sistema Constitucional que, como visto, realça a livre iniciativa 

e a livre concorrência, ainda que exigindo respeito a valores como trabalho, 

defesa de consumidor e do meio ambiente etc., igualmente elevados à 

proteção constitucional. (MAMEDE, 2002, p. 27). 

 

PROBLEMA: Apesar da diferença do texto constitucional promulgado em 1988, 

absolutamente distinto do especificado na Constituição de 1967, a Lei nº 6.505/1977 fez clara 

opção pelo regime intervencionista, como é possível observar por meio da leitura do art. 2º, 

que afirma: “Consideram-se serviços turísticos, para os fins desta Lei, os que, sob condições 

especiais, definidas pelo Poder Executivo [...]” e do art.3º que afirma: “Fica o Poder 

Executivo autorizado a regulamentar as atividades das empresas a que se refere o art. 2º [...]”.  

A atual Carta Política é baseada nos princípios da livre iniciativa e livre 

concorrência inexistentes na Constituição ditatorial de 1967. O processo de solidificação da 

atividade do turismo no Brasil ocorreu com a regulamentação da Lei nº 6.505/1977 pelo 

Decreto nº 84.910, de 1980
17

, que regularizou os meios de hospedagem, restaurantes e 

acampamentos turísticos e pelo Decreto nº 84.934, de 1980
18

, que tratou das agências de 

                                                           
17

 D.O.U de 16 julho de 1980. 

18
 D.O.U de 21 de julho de 1980. 
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viagens, seus registros, atividades permitidas, os serviços específicos e o funcionamento, tudo 

devidamente de acordo com as normas e supervisão da EMBRATUR. (MAMEDE, 2002).  

O processo de concretização da regulamentação da atividade do turismo no Brasil 

ocorreu com a regulamentação da Lei nº 6.505/1977, por meio do Decreto nº 84.910, de 

1989
19

, que regularizou os meios de hospedagem, restaurantes e acampamentos turísticos e 

pelo decreto nº 84.934 de 1980
20

 que disciplinou o registro, as atividades, os serviços e o 

funcionamento das agencias de viagens. 

Já a parte relativa às condições da prestação de serviços de transporte turístico de 

superfície foi disciplinada pelo Decreto nº 87.348, de 1982
21

. Segundo esse decreto, 

“transporte turístico de superfície é o serviço prestado com a finalidade de lucro para o 

deslocamento de pessoas por vias terrestres ou hidrovias, em veículos terrestres ou 

embarcações, para o fim de realização de excursões e outras programações turísticas” (art. 2º). 

No ano de 1984, o Decreto nº 89.707
22

 regulamentou as empresas prestadoras de serviços para 

a organização de congressos, seminários, convenções e eventos congêneres. 

Com fundamento nos princípios da livre iniciativa e livre concorrência que 

começavam a aflorar na sociedade brasileira na primeira metade dos anos 80, foi editado o 

Decreto nº 2.294, de 1986
23

, que encerra o período intervencionista do Estado, extinguindo a 

obrigatoriedade do registro e tornando livre o exercício da atividade turística no Brasil. 

Segundo o art. 1º do decreto, “São livres, no País, o exercício e a exploração de atividades e 

serviços turísticos, salvo quanto às obrigações tributárias e às normas municipais para a 

edificação de hotéis”. Os dois supracitados princípios seriam confirmados dois anos mais 

tarde pela Constituição de 1988. 

Para Badaró (2006), no momento da entrada em vigor da Carta Magna em 1988, o 

turismo foi elevado a plano maior do direito brasileiro por meio do art. 6º que traz como um 

dos direitos sociais do Estado brasileiro o lazer: 
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 D.O.U de 16 de julho de 1980. 

20
 D.O.U de 21 de julho de 1980. 

21
 D.O.U. de 29 de junho de 1982. 

22
 DOU de 29 de junho de 1982. 

23
 DOU de 21 de novembro de 1986. 
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
24

  

 

Já o art. 24 deixa claro que é responsabilidade da União, dos Estados e do Distrito 

Federal legislar sobre proteção ao patrimônio turístico. Segundo esse artigo, “Compete à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] VII - proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”. Vale a pena destacar que 

não é permitido aos municípios legislar sobre turismo. 

O art. 180 da Carta Política de 1988 afirma que “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 

social e econômico”.   

Segundo Mamede (2002), o art. 180 da Constituição de 1988 foi um avanço. 

Entretanto, essa é uma das normas constitucionais que não tem aplicabilidade imediata, uma 

vez que não basta a Carta Política para tratar de um tema sem que seja especificado como 

fazer. Mesmo com essa afirmação, o art. 180 não pode ser ignorado, uma vez que ele foi um 

significativo progresso em relação aos textos anteriores que, sequer, citavam o turismo como 

condição de fator de desenvolvimento social e econômico. Além disso, viabiliza a promoção 

estatal e o incentivo estatal. A expressa disposição constitucional de afirmar que os governos 

necessitam promover e incentivar o turismo não basta para tornar esses comandos uma 

realidade. 

O professor Mamede (2002) ainda recomenda que os administradores e 

legisladores, com o advento do art. 180, devem prestigiar a via turística como alternativa 

constitucional para o desenvolvimento do país. Esse artigo apresentou as alternativas de 

promover ou incentivar o turismo e, por isso, elas devem ser seguidas e estimuladas. Nota-se 

a necessidade de estabelecer um padrão nacional de estruturação dos serviços turísticos.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, tornou-se dever do Estado criar, 

desenvolver, executar e fiscalizar políticas públicas de incentivo à atividade turística a fim de 

promover a geração de emprego e produzir renda por meio da cadeia produtiva do turismo. 
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 Redação dada pela emenda constitucional nº 64, publicada no D.O.U de 04 de fevereiro de 2010. 
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Certamente o art. 180 foi uma inovação. Afinal, a atividade turística é elevada a 

um fator de desenvolvimento social e econômico, tornando um dever estatal a atenção à 

formulação de políticas desenvolvimentistas. Por ordem constitucional, o turismo deve ser um 

caminho trilhado pelos governos para alcançar o referido desenvolvimento. Esse artigo mostra 

o reconhecimento e a importância desse campo para a economia nacional e, também, para o 

desenvolvimento humano da sociedade, mostrando aos entes federados a necessidade de 

promover a atividade turística (MAMEDE, 2002). 

O Ministério do Turismo (MTur) foi criado pela Lei nº 10.683, de 2003
25

, pois 

anteriormente, a pasta do turismo era absorvida pelo Ministério do Esporte e Turismo. Com a 

independência, o MTur incorporou a EMBRATUR, que ficou encarregada da promoção e 

marketing do turismo e foram criadas, também, a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, 

responsável pelo planejamento e articulação, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do 

Turismo, responsável pela implantação da estrutura turística. (CERQUEIRA, FURTADO e 

MAZARO, 2009). 

Em março de 1991, foi sancionada a Lei nº 8.181
26

, que deu nova denominação a 

EMBRATUR, que passou a ser chamada de Instituto Brasileiro de Turismo, mantendo a sigla, 

e sendo elevada à categoria de autarquia, possuindo, com isso, seu orçamento próprio. Para 

dar cumprimento ao art. 180 da Constituição, foi instituído o Plano Nacional de Turismo 

(PNT), que seria coordenado e executado pela EMBRATUR. Conforme o art. 2º, “A 

EMBRATUR, autarquia vinculada ao Ministério do Esporte e Turismo, tem por finalidade 

apoiar a formulação e coordenar a implementação da política nacional do turismo, como fator 

de desenvolvimento social e econômico”.  

Esse plano tem a finalidade de desenvolver o turismo no Brasil, evidenciar o 

interesse do governo no assunto, dar visibilidade como uma fonte de renda lucrativa e orientar 

as ações necessárias para consolidar o desenvolvimento do setor do turismo, sendo um 

importante instrumento de planejamento do Ministério do Turismo (PNT de 2003-2007).
27

 

                                                           
25

 D.O.U de 28 de maio de 2003. 

26
 D.O.U de 01 de abril de 1991. 

27
 PNT de 2003 a 2007 é o Plano Nacional do Turismo - Diretrizes, Metas e Programas 2003 – 2007, documento 

elaborado pelo Ministério do Turismo. 
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Quando da criação do Ministério do Turismo, o governo federal havia assumido o 

compromisso de priorizar esta atividade como forma de desenvolvimento econômico e social. 

O Plano Nacional foi formulado sob a coordenação do Ministério e conjuntamente com vários 

setores, após ampla consulta às regiões brasileiras que enviaram suas sugestões para o 

aperfeiçoamento do mesmo. O resultado foi uma nova visão de desenvolvimento que 

equilibra crescimento econômico, desconcentração de renda por meio da regionalização e 

geração de emprego e renda nos mais distantes destinos turísticos. 

Segundo o Ministério do Turismo, após a implantação do Plano Nacional: 

 

O turismo no Brasil contemplará as diversidades regionais, configurando-se 

pela geração de produtos marcados pela brasilidade, proporcionando a 

expansão do mercado interno e a inserção efetiva do País no cenário turístico 

mundial. A geração de emprego, ocupação e renda, a redução das 

desigualdades sociais e regionais, e o equilíbrio do balanço de pagamentos 

sinalizam o horizonte a ser alcançado pelas ações estratégicas indicadas. 

(Plano Nacional do Turismo - Diretrizes, Metas e Programas 2003 – 2007, p. 

21). 

 

O Decreto nº 448, de 1992
28

, regulamentou a Lei nº 8.181/1991. Mamede, ao se 

referir ao tema, afirma que: 

 

Por disposição do Decreto nº 448/92 e em busca de harmonia com o texto 

constitucional, essa Política Nacional de Turismo deve ter como balizas a 

prática do turismo como forma de promover a valorização e a preservação 

do patrimônio natural e cultural do país e a valorização do homem como o 

destinatário final do desenvolvimento turístico. (MAMEDE, 2002, p. 28). 

 

Também é uma provocação para o setor do turismo a inspeção dos 

empreendimentos. Essa fiscalização é uma questão de interesse público que visa padronizar a 

qualidade a níveis mínimos satisfatórios dos serviços oferecidos aos consumidores. Para 

Badaró e Cavaggioni, ao estudarem sobre os empreendimentos turísticos, asseveram que: 
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 D.O.U de 14 de fevereiro de 1992. 
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Vale dizer, ainda, ser fundamental transmitir ao setor do turismo, bem como 

a seus consumidores nacionais e estrangeiros, sinais estáveis de como 

deverão ser conduzidos os empreendimentos, equilibrando-se os interesses 

públicos e privados, na forma da Constituição Federal. Assim, através de 

uma postura séria, será permitido aos agentes econômicos privados 

exercerem a excelência do seu trabalho, conhecendo as regras do jogo e, 

com elas, buscando lucro como resultado de ações competentes e 

equilibradas. (BADARÓ e CAVAGGIONI, 2006, p.25). 

 

A profissão de guia de turismo foi reconhecida pela Lei nº 8.623, de 1993
29

, e 

regulamentada pelo Decreto nº 946
30

, do mesmo ano. Essa norma é outro indício de que o 

governo brasileiro pretendia estimular o turismo dando, por meio do profissionalismo, um 

passo no sentido de padronizar os procedimentos e os profissionais envolvidos na cadeia do 

turismo. 

A Lei do Turismo, (Lei nº 11.771, de 2008
31

), objeto deste estudo, foi um marco 

na regulamentação do turismo nacional ao definir atribuições do governo federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor. Com a vigência dessa lei, foram 

revogadas as Leis nº 6.505, de 1977, (que dispunha sobre as atividades e serviços turísticos) e 

8.181, de 1991, (que deu nova denominação a EMBRATUR que passou a ser chamada de 

Instituto Brasileiro de Turismo) e o Decreto-Lei nº 2.294, de 1986, (que torna livre a atividade 

turística no Brasil, não havendo necessidade registro para seu exercício). 

 

2 Grupos de pressão e grupos de interesse 

 

2.1 A gênese dos grupos de pressão e de interesses 

 

A ação desses grupos sobre os processos políticos decisórios é fato comprovado, 

há muito tempo, na linha da história, apesar dos estudos aprofundados sobe o tema serem 
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 D.O.U de 29 de janeiro de 1993. 

30
 D.O.U de 04 de outubro de 1993. 

31
 D.O.U de 17 de setembro de 2008. 
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recentes, datando de pouco mais de um século. Nesse tópico, apenas é importante frisar que 

será usado, em caráter extraordinário, grupos de pressão como gênero da espécie grupos de 

interesse. A palavra lobby será usada para ilustrar a evolução histórica do assunto, bem como 

curiosidades que envolvem os temas. 

Não é atividade nova no mundo a atuação de organizações específicas com a 

finalidade de exercerem algum tipo de influência sobre temas importantes para suas nações ou 

localidades. Ainda na Idade Média (de 476 até 1453), associação de profissionais e 

mercadores já era organizada na Europa e participavam efetivamente do cenário político local, 

inclusive sugerindo reformas na legislação. (ARAGÃO, 1994). 

Muitos anos depois, já na segunda metade do século XIX, com o aumento do 

número de normas regulamentadoras, a aceleração da revolução industrial e a consequente 

organização dos trabalhadores na exigência de direitos resultaram no aparecimento de 

organizações sindicais em oposição aos já existentes grupos de industriais e comerciantes. 

Nos Estados Unidos, a crescente diferença de opiniões entre essas entidades organizadas 

acarretou no surgimento da figura do lobby agent (ou lobbyist), sendo que esse termo foi, pela 

primeira vez, usado, em 1829, por Karl Schriftgiesser (apud Aragão, 1994), no sentido de 

ações práticas da defesa de assuntos empresariais, laborais, comerciais ou no convencimento 

das pessoas que detinham o poder político. 

A palavra lobby teve sua origem na língua inglesa e etimologicamente significa 

áreas do acesso ou entrada de prédios, hotéis, bares ou restaurantes. Uma das melhores 

definições dessa palavra, que é inerente aos grupos de pressão e/ou de interesses, é: 

 

Como indica a própria expressão, trata-se do corredor dos edifícios 

parlamentares e do ingresso dos grandes hotéis, onde frequentemente 

residem parlamentares. Trata-se de uma atividade, ou melhor, de um 

processo, mais do que uma organização. É o processo por meio do qual os 

representantes de grupos de interesses, agindo como intermediários, levam 

ao conhecimento dos legisladores ou dos decicion-makers os desejos de seus 

grupos. Lobbying é, portanto, uma transmissão de mensagens do grupo de 

pressão aos decision-makers, por meio de representantes especializados (em 

alguns casos, como nos Estados Unidos, legalmente autorizados) que podem 

ou não fazer uso da ameaça de sanções. (PASQUINO, 2004, p. 563 e 564). 
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O fato desses representantes dos grupos se encontrarem com políticos em 

recepções de hotéis, bares ou prédios originou a uso da expressão lobbyist (ou lobista).  

Nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Itália e outros países, a prática do 

lobby é profissão regulamentada como médico, comerciante ou servidor público é no Brasil. 

Naqueles países, os grupos de pressão são plenamente identificados, seus métodos de atuação, 

suas estruturas funcionais, hierarquização, sendo que, ao longo do século passado, esses 

grupos foram estudados academicamente com a publicação de inúmeros livros, artigos e 

ensaios científicos sobre o tema. Isso ratificou o interesse que o tema desperta no exterior, 

seja na comunidade acadêmica ou na sociedade interessada em conhecer como ocorre a defesa 

de interesses dos diversos setores.  

Outra questão que pode ser esclarecida é por qual motivo existem esses grupos de 

pressão e interesses representando opiniões diversas dos segmentos organizados, uma vez que 

no Brasil há uma democracia representativa por meio de cidadãos eleitos pelo povo. 

Questiona-se até que ponto, de fato, os mecanismos de representação (eleições, partidos, 

parlamentares e o Presidente da República) refletem a vontade da maioria e estão embutidos 

na consecução do bem comum. (ARAGÃO, 1994). 

Certamente, as eleições periódicas e as organizações partidárias são formas de 

renovação dos Poderes Legislativo e Executivo. Entretanto, quanto maior um país, maior a 

gama de interesses em discussão nesses Poderes e maior envolvimento de um elevado número 

de grupos organizados. Esses, ao contrário dos partidos políticos, não almejam o poder 

político, apesar de, constantemente, caminharem juntos para a elaboração de políticas 

públicas laborais ou empresariais. No entanto, visam, tão somente, influenciar nas decisões 

dos poderes públicos em prol da categoria que defendem. 

Nos séculos XX e XXI, o Estado aumentou muito sua interferência por meio de 

normas aprovadas pelo parlamento. Assim, aumentaram a arrecadação, os direitos trabalhistas 

e sociais, as normas tributárias para o funcionamento de empresas e, em contraponto, com a 

finalidade de levar aos governantes os seus anseios, a sociedade organiza-se para ser ouvida e 

estar juridicamente apta a participar dos debates públicos ou privados.  

Quando explica a necessidade dos grupos de pressão, apesar da existência de 

partidos políticos, Pasquino afirma que: 
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Na verdade, os partidos tendem, atualmente, a concentrar os problemas 

políticos em larga escala numa medida não muito frequente e em ocasiões 

limitadas às eleições. Assim fazendo, os partidos muitas vezes não ficam em 

sintonia com as novas questões vigentes na sociedade. Os grupos de pressão 

operam de uma forma mais constante e específica, e atuam em uma 

tramitação mais eficaz entre os grupos sociais organizados e o Governo. 

Além disso, eles podem proporcionar uma participação mais significativa a 

seus associados do que a atividade que eles tem no seio do partido. 

(PASQUINO, 2004, p. 570). 

 

Percebe-se que a organização da sociedade em forma de grupos de interesses ou 

de pressão, que funcionam operacionalizados pelo lobby, é uma forma de intermediar as 

conversas entre o privado e o Poder Público, com a finalidade de encontrarem um caminho 

intermediário na celeuma das normas brasileiras. 

Sobre a tríade “interesse”, “associação” e “poder”, ergue-se a base dos grupos de 

pressão e dos partidos políticos. Ainda sobre essa diferenciação, Aragão (1994) ensina: 

 

Grupos de pressão e partidos políticos, ambos associações políticas, 

distinguem-se da seguinte forma: os partidos políticos possuem caráter 

programático e rigidez no conteúdo ideológico, pelo menos em teoria, além 

de disporem de existência prevista em lei específica. Os grupos de pressão 

não são entidades de natureza eleitoral nem objetivam, na sua maioria, o 

exercício direto do poder. São “entidades de fato”. Porém, grupos podem 

apoiar partidos e partidos podem buscar apoio de grupos. (ARAGÃO, 1994, 

p. 41). 

 

Na segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, grupos atuando em prol 

do petróleo (criação da Petrobrás), da mídia (Código de Radiodifusão, 1962), que resultou na 

fundação da ABERT (Associação Brasileira das Emissoras de Radio e Televisão), dos 

trabalhadores rurais (Estatuto do Trabalhador Rural, 1963), das empresas de tecnologia (Lei 

da Reserva de Mercado da Informática, 1984), dos pequenos e médios empresários (Estatuto 

da Micro e Pequena Empresa, 1984) e entidades de defesa do consumidor, Ministério Público, 

que articularam o Código de Defesa do Consumidor de 1990, são alguns exemplos evidentes 

de que esses grupos organizados têm o poder de interagir com o parlamento no 

desenvolvimento de legislações aperfeiçoadas pelo diálogo. (ARAGÃO, 1996). 
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Apesar desses grupos, principalmente os ligados à classe sindical e aos 

trabalhadores, quase ter desaparecido durante o Regime Militar (1964 a 1985), já no final dos 

anos 70, esses começam, aos poucos, reaparecerem e se organizarem para atuação junto ao 

parlamento brasileiro. Um exemplo de participação da sociedade, por meio de grupos de 

pressão organizados, foi a campanha pela anistia política, que consistia na luta dos opositores 

da ditadura, protagonizada por estudantes, jornalistas e políticos de oposição ao regime. O 

objetivo era a anistia ampla, geral e irrestrita a todos os brasileiros exilados no período da 

repressão política. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) são apenas alguns exemplos de grupos de pressão que participaram do processo 

de convencimento dos congressistas da importância de uma lei de anistia, o que ocorreu em 

1979.  

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pronunciou-se junto ao STF 

(Supremo Tribunal Federal) contra a revisão da lei da anistia. O procurador entende que:  

 

[...] a lei foi construída a partir de um longo debate nacional promovido na 

década de 70 e foi resultado do entendimento de diversos setores da 

sociedade civil. Segundo Gurgel, a revisão seria "romper com o 

compromisso feito naquele contexto histórico". "A sociedade civil brasileira, 

para além de uma singela participação neste processo, articulou-se e marcou 

na história do país uma luta pela democracia e pela transição pacífica e 

harmônica, capaz de evitar maiores conflitos", afirma Gurgel. (FALCÃO, 

2010, on line). 

 

Sobre a participação da OAB, Gurjel (2010) observou: 

 

A OAB participou ativamente do processo de elaboração da lei que tinha o 

objetivo de viabilizar a transição entre o regime autoritário militar e o regime 

democrático atual. “Com perfeita consciência do contexto histórico e de suas 

implicações, com espírito conciliatório e agindo em defesa aberta da anistia 

ampla, geral e irrestrita, é que a Ordem saiu às ruas, mobilizou forças 

políticas e sociais e pressionou o Congresso Nacional a aprovar a lei da 

anistia", afirmou. (FALCÃO, 2010, on line). 

  

Atualmente uma grande parte da população, às vezes por influência da imagem 

passada pela mídia, tende a ver o tema grupos de pressão, grupos de interesse, mas, 
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principalmente, o lobby, como algo intrínseco à corrupção. Conceituar somente com o lado 

negativo parece não ser a melhor forma de entender o assunto. Percebe-se, até o momento, 

que esses grupos são diferentes entre si e têm uma importante função na sociedade. 

 

2.2 Grupos de pressão 

 

Conforme Azambuja (2003), grupos de pressão atuam como qualquer grupo 

social, permanente ou transitório que, para satisfazer seus interesses próprios, procura obter 

determinadas medidas dos poderes do Estado para, com isso, influenciar a opinião pública 

sobre um determinado assunto. 

Utilizando o conceito apresentado por Azambuja, um grupo social pode ser um 

grupo de pressão quando procura influenciar o poder público para a tomada de decisões que 

possibilitem atingir os interesses de seu grupo. 

Castro e Falcão (2002) definem grupo de pressão como grupos sociais que visam 

à manutenção ou à transformação da conduta social, no interesse dos pertencentes aos grupos 

organizados. Eles entendem, também, que essa é uma forma de influenciar o poder político 

para obtenção de certa medida governamental que possa favorecer seus interesses. Algumas 

vezes, esses grupos se encontram de forma organizada e propositada (com um objetivo 

específico), denominando essa ação de lobbies.  

No entendimento de Bastos (2004) e Bonavides (2000), os grupos de pressão e os 

partidos políticos constituem-se em categorias diferentes e que se interpõem entre o cidadão e 

o Estado. As ações desenvolvidas por esses grupos não são restritas a atos que visem assumir 

o governo, mas somente se utilizam de meios de comunicação que tendem a formar, por meio 

de seus atos, opinião junto à população. Já os partidos têm por objetivo assumirem e 

manterem-se no governo. 

Grupos de pressão situam-se no espaço localizado entre os indivíduos 

isoladamente considerados de um determinado segmento social e os órgãos de governo. Trata-

se de uma estrutura de articulação de interesses, em contraste com os partidos políticos, que 

são estruturas de agregação de interesse. Portanto, são porções sociais organizadas, que, por 
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meio de suas ações, reúnem indivíduos que compartilham interesses, desenvolvendo ações 

com a intenção de inspirar decisões de governo. (RUEL, 2009). 

Já no entendimento de Farhat (2007), ao conceituar grupos de pressão, assevera 

que:  

 

Grupo de pressão é o grupo de interesses dotado de meios humanos e 

materiais necessários e suficientes – e da vontade de utilizá-los ativamente – 

para a promoção de seus objetivos, até vê-los atingidos. Atua perante toda a 

sociedade, ou parte dela, ou, ainda, diante de órgãos dos Estados – 

Legislativo ou Executivo -, com competência para mudar ou manter o status 

quo referente ao seu interesse [...] Na prática, a diferença entre grupos de 

interesses e grupos de pressão pode ser transitória. Dada as circunstâncias, 

grupos de interesses mudam de postura: seus membros – intelectualmente 

ligados por uma ideia comum – passam à sua promoção ativa e à luta em 

prol dos seus ideais ou objetivos. Usam, para isso, todos os meios legais 

disponíveis. Por isso, costumo dizer, a diferença fundamental entre um grupo 

de interesse e um grupo de pressão é o fato, mais que a simples disposição, 

de assumir posições proativas e dedicar-se a divulgação do seu interesse, até 

a consecução dos seus objetivos. (FARHAT, 2007, p. 145, 146, 147 e 148). 

 

Infere-se que, dependendo das circunstâncias, os grupos de interesse, ao 

assumirem atitude proativa com o objetivo de pressionar os tomadores de decisões, deixam de 

ser de interesse e passam a ser grupos de pressão de fato. Assim, todo grupo de interesse é um 

potencial grupo de pressão que muda de atitude dependendo de fatores como oportunidade e 

momento político, social, cultural ou econômico propício para entrarem em ação. 

Para alguns autores como Aragão (1994), a pressão pode ser exercida na forma de 

sanções ou ameaças. Entretanto, o mesmo doutrinador entende que nem sempre esses meios 

são os mais eficazes no acesso às pessoas que estão no poder, acrescentando que o processo 

de atuação se dá muito mais por ações práticas de convencimento, reuniões, esclarecimentos 

que trazem aos destinatários da pressão importantes informações para sua convicção. Isso fica 

evidenciado quando o mesmo assegura que: 

 

Assim, entendemos que “pressão”, dentro do contexto da ação de grupos 

junto aos poderes públicos ou poder público, como prefere Pasquino, seria 

toda a ação destinada a obter vantagem, benefícios, resguardar interesses ou 

impor determinados pontos de vista. Tais ações podem incluir aspectos de 

constrangimento e de coação, ou mesmo ser tipificadas no direito penal, 

como a corrupção e a advocacia administrativa, bem como instrumentos 
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neutros, como a advocacia, as relações públicas, a propaganda, o 

fornecimento de informações, caracterizadas em seu conjunto como um 

processo identificado como lobbying. (ARAGÃO, 1994, p. 37-38). 

 

O exercício da influência sobre o poder político para obtenção de determinada 

medida do governo, que beneficie o setor defendido, ou para conseguir certas ações (ou 

inações) de servidores dos poderes públicos é característica fundamental dos grupos de 

pressão.  

A concessão de prêmios ou a possibilidade de sanções aos agentes que recebem a 

pressão, a princípio, pode parecer um argumento a favor do suborno ou da corrupção, mas de 

fato não é isso que Farhat (2007) quer explicar. Para o autor “A preocupação com benefícios 

‘locais’, em vez dos de âmbito regional ou nacional, é consequência natural [...]”. Assim, 

entende-se que, no regime de democracia representativa, onde as eleições acontecem a cada 

dois anos no Brasil, os eleitores estão preocupados em saber na hora do voto quais os 

benefícios que um ou outro candidato obteve para sua comunidade. (FARHAT, 2007). 

Grupos de pressão, no entendimento de Santos (2007), pode ser entendido como:  

 

Atividade de um conjunto de indivíduos que, unidos por motivações 

comuns, buscam, através do uso de sanções ou da ameaça de uso delas, 

influenciar sobre decisões que são tomadas pelo poder político, seja a fim de 

mudar a distribuição prevalente de bens, serviços, honras e oportunidades, 

seja a fim de conservá-la frente às ameaças de intervenção de outros grupos 

ou do próprio poder político.  (SANTOS, 2007, p. 77-78). 

 

Inúmeros grupos de pressão lutam por interesses materiais e profissionais com a 

finalidade de obterem benefícios para seus associados; outros querem legislações de incentivo 

a sua atividade ou à venda de seus produtos e serviços e, quanto menor a interferência do 

Estado, melhor. Essas políticas de incentivo nem sempre são entendidas pelo governo como 

prioritárias e para esse convencimento é que atuam esses grupos. 

É importante frisar que um significativo número desses grupos não gosta de ser 

assim chamados e, sobretudo, não são afetos à mídia em suas atuações. Isso ocorre uma vez 

que muitos não declaram seus interesses ao público, preferem agir discretamente, com 

conversas ou reuniões reservadas para não gerar repercussão na mídia. Outros, ao contrário, 
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fazem questão de se exporem para a imprensa e deixam claras suas posições, bem como a 

forma de atuarem fazendo pressão com protestos, fechamento de prédios, interceptação de 

parlamentares, tudo para dar visibilidade a suas ações. Como grupos característicos de 

pressão, podem ser citados grupos setoriais de empresas, centrais sindicais, Igreja, advogados, 

promotores de justiça, bancos, ecologistas, indígenas, médicos, pesquisadores, professores, 

policiais e muitos outros nessas mesmas características de organização. 

Outra característica importante é que, assim como os grupos de interesse, os 

grupos de pressão não almejam o poder. Querem acesso às pessoas que detém esse poder para 

a finalidade específica de obter um benefício em prol dos seus membros. Grupos de pressão 

não são revolucionários, devendo atuar segundo normas legais, com a finalidade de atingir 

seus objetivos legitimamente e implementar suas propostas de mudanças dentro das regras de 

governo seguindo os princípios constitucionais. (FARHAT, 2007). 

  

2.3 Grupos de interesse 

 

Na esfera da Ciência Política, é possível perceber, pelos argumentos até o 

momento estudados, que existe uma polêmica doutrinária na definição entre grupos de 

interesse e grupos de pressão que atuam junto aos poderes da República. Aragão (1994) dá 

um enfoque diferente, distinguindo os conceitos de “grupo”, “interesse” e “pressão”. Para ele, 

grupo seria um conjunto de pessoas com objetivos semelhantes, ao passo que interesse seria o 

desejo do grupo de ter a política do governo adaptada às necessidades dos que representam 

(grupos de interesses econômicos, culturais, entidades de classes etc.). Já pressão, para o 

escritor, seria a tentativa de influenciar pela coerção nas suas mais variadas formas (protestos, 

propagandas ostensivas, contatos pessoais etc.). 

Santos (2002) entende que as organizações que tenham estreitos contatos ou 

parcerias com setores do governo com a finalidade específica de influenciar políticas públicas 

podem ser chamadas de grupos de interesse. Para ele, a pressão seria empregada apenas se 

necessário, no caso do acesso difícil ao governo ou, então, caso este acesso esteja obstruído.  

Conceituando objetivamente grupos de interesse, Farhat (2007) diz que:  
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Grupo de interesses é todo o grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, formal 

ou informalmente ligadas por determinados propósitos, interesses, aspirações 

ou direitos, divisíveis dos de outros membros ou segmentos da sociedade. 

Sua razão de ser consiste em manter vivos os laços de sua união. Esses 

grupos podem permanecer em estado latente, sem adotar um programa 

formal de ações destinadas a tornar seus objetivos aceitáveis pelo Estado, 

pela sociedade ou por determinados segmentos desta. (FARHAT, 2002, p. 

145). 

 

Infere-se que toda instituição (ou grupo) com um mínimo de organização 

administrativa, com objetivos comuns e dispostos a se fazerem representar pode ser entendido 

com um grupo de interesse. Os motivos que levam essas pessoas a se unirem em torno do que 

acreditam podem ter procedência política, apenas defesa de interesses, vantagem econômica, 

proliferação de novas ideias, igualdade de direitos ou simplesmente a melhoria de condições 

de vida da sociedade no geral (regras que se aplicariam ao grupo de interesse e à população). 

Outras duas rápidas definições de grupos de interesse que Farhat (2002, p. 146 e 

147) ensina é que “grupos de interesse podem ser fatores de estabilidade e continuidade, em 

sociedade propensa à mudança, e instrumentos de mudança, em sociedades inclinadas ao 

imobilismo, a manter o status quo ou a rejeitar o novo” e também que “para caracterizar a 

existência de um grupo de interesses é irrelevante saber se este e/ou pessoas e entidades que 

dele participam são motivados por solidariedade e propósitos altruísticos ou pelo ganho 

material”. Portanto, as conclusões de Farhat (2002) podem ser sintetizadas no sentido de que 

todo grupo de interesse é um potencial grupo de pressão.  

Uma proposição colocada por Santos (2002) é a que se refere ao destinatário que 

recebe os agentes representantes dos grupos. Para ele, esse destinatário é definido como: 

 

Por destinatários, entende-se os possíveis interlocutores de um grupo de 

interesse. Um grupo pode tentar ganhar os mais importantes destinatários 

como interlocutores, como o congresso, o chefe do executivo, a burocracia 

estatal, os partidos e a opinião pública [...]. Nem todos os interlocutores têm, 

entretanto, a mesma importância para o mesmo grupo. A relevância de um 

destinatário depende de muitos fatores, como, por exemplo, do tipo de grupo 

de interesse, da estrutura e do papel do destinatário em um sistema político 

determinado e os objetivos específicos perseguidos pelo grupo. (SANTOS, 

2002, p. 198). 

 



31 

 

Assim, os grupos de interesse na busca em otimizar as relações com os 

destinatários e cumprir suas funções, transformam seus recursos (financeiros, quantidade de 

filiados ou informações técnicas) em mecanismos de fortalecimento político, de forma a criar, 

ampliar ou fortalecer as relações interpessoais com os diferentes atores do processo decisório. 

Para Castro e Falcão (2002), o conceito de grupo de interesses seria as forças 

sociais que emergem num grupo total, organizam-se, atuam objetivando vantagens e 

benefícios de acordo com a natureza do grupo. Os grupos de interesse podem ser 

profissionais, econômicos, religiosos ou ligados a qualquer outra função social. Esses têm 

uma atuação mais passiva e permanente, são formalmente organizados e tem representação 

formal ou mesmo podem ser informais e se manifestarem somente no momento que for 

oportuno. (RUEL, 2009). 

Segundo Farhat (2007), um exemplo para distinguir grupo de interesse do grupo 

de pressão é o caso dos monarquistas brasileiros que se constituíram num grupo de interesses, 

mas não de pressão. Isso se deve ao fato de que o movimento realizado por este grupo estava 

previsto no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determinava a 

realização de um plebiscito a fim de permitir que o eleitorado decidisse sobre a forma 

monárquica ou republicana de governo. Entretanto, os partidários da volta do Império 

permaneceram praticamente no anonimato, tendo em vista que quase nada fizeram para 

divulgar e promover a causa monárquica até os dias e semanas da propaganda, no rádio e na 

TV, no começo de 1993. (RUEL, 2009). 

Um grupo de interesse é formado por pessoas que compartilham das mesmas 

ideias e interesses na busca do mesmo objetivo. Entretanto, nem sempre ele usa um 

comportamento estratégico para obter do Poder Público a consecução dos seus escopos. Os 

grupos de interesse unem pessoas com determinadas filosofias e aspirações, mas que podem 

permanecer em um estado de inércia, sem nunca adotar uma postura de pressão política. Se 

esses grupos adotarem como tática uma atitude concreta, passarão a se chamar grupos de 

pressão, que tomam postura direta de influência e pressão sobre as autoridades públicas, 

sobretudo na esfera dos Poderes Executivo e Legislativo. (MEYER, 2009). 

A diferença entre os dois grupos pode ser temporária. É possível que ocorra uma 

mudança de comportamento dos grupos de interesses, passando a atuar ativamente e 

politicamente em defesa de suas ideias, momento que deixam de ser grupos de interesses 

(passivos, latente e nem sempre organizados) e passam a ser de pressão. Devido ao fato dessa 
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possibilidade de mudança de atitude é que se consideram os grupos de interesses potenciais 

grupos de pressão. (FARHAT, 2007).  

Em síntese, pode-se considerar que os grupos de interesse englobam os grupos de 

pressão, diferenciando-se apenas na forma de atuação. Enquanto nestes a busca é pelo fim 

coercitivo necessário ao cumprimento de sua proposição, naqueles, a busca é pela 

representação política dos associados. Desta forma, os grupos de pressão não se confundem 

com grupos de interesse na medida em que apenas aqueles exercem pressão.  

 

3 A tramitação do projeto da Lei do Turismo na Câmara dos Deputados e a 

atuação dos grupos de interesse 

 

3.1 O projeto da Lei do Turismo (PL nº 3.118/2008) e a contribuição dos 

grupos de interesse no anteprojeto 

 

O Ministério do Turismo foi criado como pasta autônoma por meio da Medida 

Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.683, de 28 

de maio de 2003, com estrutura e orçamentos próprios. Nessa conjuntura, iniciavam-se os 

esforços para organizar o turismo nacional em torno de uma legislação única por meio da 

criação da Câmara Temática de Legislação vinculada à Secretaria Nacional de Políticas do 

Turismo. Essa câmara tem como objetivo identificar e propor adequações na legislação 

turística e correlata para o ordenamento e normatização das atividades turísticas, sendo 

composta pelas principais entidades empresariais do turismo nacional.  

Fizeram parte da Câmara Temática de Legislação as seguintes entidades e órgãos 

governamentais: ABAV (Associação Brasileira das Agencias de Viagem), ABBTUR 

(Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo), ABEOC (Associação Brasileira de 

Empresas de Eventos), ABETAR (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo 

Regional), ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), ABLA (Associação 

Brasileira das Locadoras de Automóveis), ABRACAMPING (Associação Brasileira de 

Campismo), ABRACCEF (Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras), 
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ABRAJET (Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo), ABRATURR (Associação 

Brasileira de Turismo Rural), ABREMAR (Associação Brasileira de Representantes de 

Empresas Marítimas), ANTTUR (Associação Nacional de Transportadores de Turismo, 

Fretamento e Agências de Viagens que Operam com Veículos Próprios), BRAZTOA 

(Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), CAIXA (Caixa Econômica Federal), 

CNC (Confederação Nacional do Comércio), CNM (Confederação Nacional dos Municípios), 

CONTRATUH (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade), 

EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), FAVECC (Fórum das Agências de Viagens 

Especializadas em Contas Comerciais), FNHRBS (Federação Nacional de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares), FOHB (Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil), 

FORNATUR (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo), 

Guilherme Paulus (Indicação da Presidência da República), MD (Ministério da Defesa), 

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), MJ (Ministério da 

Justiça), MMA (Ministério do Meio Ambiente), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), 

SINDEPAT (Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas), SNEA (Sindicato 

Nacional das Empresas Aeroviárias) e a UBRAFE (União Brasileira dos Promotores de 

Feiras). Foi no seio da Câmara Temática de Legislação que surgiu, em 2003, a ideia da lei 

geral do turismo que, mais tarde, seria denominada de Lei do Turismo. 

Faz parte da Câmara Temática a Confederação Nacional do Comércio que, 

atualmente, é a entidade que congrega dentro da sua Câmara Empresarial de Turismo (CET) 

vinte e quatro das principais associações de classe empresariais ligadas a atividades turísticas 

(a maioria dessas também participa da Câmara Temática de Legislação e do Conselho 

Nacional de Turismo).  

A CNC/CET, por meio dos seus membros, é ligada especificamente às vinte e 

quatro associações e a segmentos do turismo e receberam, em dezembro de 2003, da Câmara 

de Legislação, ofício onde solicitava que fossem encaminhadas suas demandas para que essas 

integrassem um anteprojeto da Lei do Turismo que estava tomando forma dentro do 

Ministério do Turismo.  

No mês de fevereiro de 2004, ficou pronta a primeira versão interna da Câmara 

Temática de Legislação do anteprojeto e, em maio, a segunda versão, já com a inserção das 

sugestões das entidades empresariais ligadas à CNC/CET. Após acatadas as sugestões, a 
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Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo formatou-as e colocou-as novamente para 

conhecimento das entidades representativas do turismo, sendo então elaborada a terceira 

versão do projeto em reunião realizada na sede da Confederação em Brasília.  

Segundo Lenhart e Cavalhero (2008), diversas reuniões foram realizadas para 

tratar dos principais temas do turismo nacional que necessitavam ser condensados dentro de 

uma única lei. Lenhart foi o coordenador da CET e um dos empresários responsáveis pela 

condução do grupo de entidades ligadas à CNC que encaminharam suas sugestões ao 

anteprojeto via CNC/CET. Uma dessas reuniões, sempre com representante do Ministério do 

Turismo presente, foi realizada, extraordinariamente, na cidade de Gramado (RS) sendo essa 

fundamental para que o projeto tomasse “força” para, então, ser enviado para a Câmara dos 

Deputados: 

 

O evento teve como objetivo identificar, com especialistas e representantes 

da cadeia produtiva do turismo, pontos críticos e sugestões com relação aos 

dispositivos da proposta do projeto de lei que havia sido apresentada pelo 

Ministério do Turismo. A presença e a colaboração de todos os participantes 

daquela oficina, enfatizando o valor e as bases do enfoque participativo, 

foram de primordial importância para que se pudesse elaborar um 

Anteprojeto da Lei Geral do Turismo, o que foi apresentado por ocasião do 

VI CBRATUR, realizado uma semana depois. (LENHART e 

CAVALHERO, 2008, p. 13-14). 

 

No dia 24 de novembro de 2004, foi realizado o VI Congresso Brasileiro da 

Atividade Turística (CBRATUR), evento realizado pela Comissão de Turismo e Desporto 

(CTD) da Câmara dos Deputados, pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

(CDR) do Senado Federal e pelo Sistema “S” (CNC/SESC/SENAC – representando o grande 

grupo empresarial do turismo nacional), com participação, também, do Ministério do 

Turismo. O referido Congresso firmou-se como fórum amplo e democrático de debates sobre 

as potencialidades do turismo no Brasil.  

O evento reuniu Executivo, Legislativo e sociedade com o intuito de promover 

uma profunda reflexão sobre as regulamentações e as políticas públicas em vigor no País, 

voltadas ao desenvolvimento integrado do setor onde foram levantadas propostas importantes 

que ajudaram a construir os atuais rumos do turismo no Brasil.  
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No VI CBRATUR, foi apresentado, pela primeira vez publicamente, após sete 

versões dentro da Câmara Temática de Legislação, o anteprojeto da Lei do Turismo que 

visava à adoção de um novo marco regulatório do setor turismo no Brasil
32

. 

Além dos mais de 200 convidados presentes no auditório da Interlegis, no Senado 

Federal, os debates sobre o anteprojeto da Lei Geral do Turismo, elaborado pela Câmara de 

Legislação do Ministério do Turismo, foram acompanhados, simultaneamente, por milhares 

de participantes reunidos em salas de conferência e auditórios de 23 Assembleias Legislativas 

Estaduais. 

Apesar das versões do anteprojeto desenvolvidas no âmbito do Ministério do 

Turismo e das propostas apresentadas no VI CBRATUR, o mesmo ainda não passava de uma 

legislação antiga, de uma cópia de leis passadas, reunidas em um documento, conforme 

afirma Oliveira (2009): 

 

Entre agosto de 2003 e junho de 2005, como explicitou o eminente 

conferencista, o projeto foi discutido amplamente em diversas reuniões. No 

entanto, não chegaram a nenhum modelo diferente das leis que já haviam 

sido publicadas (6.505/77 e 8.181/91). Inclusive, consoante o mesmo, o 

anteprojeto a ele encaminhado para consulta, nada mais era do que uma 

cópia fidedigna da lei 6.505/77. Juntaram-se ainda todos  os decretos 

publicados de 1980 a 1984 e copiaram, artigo por artigo para construir a 

“nova legislação”. (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 

 

Infere-se que, apesar dos esforços das equipes técnicas do Ministério, da 

Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados (CTD), da Comissão de 

Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR) e do empresariado, o anteprojeto da 

Lei do Turismo ainda era “uma colcha de retalhos” das propostas e das normas anteriores, 

adicionadas ao projeto. 

Segundo Silva (2005), em breve estudo sobre as legislações turísticas no Brasil, 

até aquele ano, já havia sete versões da “nova proposta” de Lei do Turismo, o que o autor 

chamou de 7LGT (sétima versão da Lei Geral do Turismo, apresentada em 2005). Ao 

comentar o art. 5º da 7LGT, pondera que: 

                                                           
32

 O I CBRATUR, em 1999 foi a ocasião que falou-se em elaborar um texto base para servir como anteprojeto da 

Lei do Turismo. Esse assunto foi retomado no VI CBRATUR, em 2004. 
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Cumpre registrar, de inicio, que há semelhanças entre muitas das disposições 

da 7LGT e a legislação hoje vigente. Assim, os objetivos da Política 

Nacional do Turismo, conforme o art. 5º da 7LGT, reproduzem, em parte, as 

disposições do Decreto nº 488/92, as quais agrega novo objetivos. [...] 

(SILVA, 2005, p. 4). 

 

Ainda comentando o art. 5º, Silva (2005) reforça a ideia de que o anteprojeto 

reproduz, com pequenas mudanças, as legislações esparsas já existentes. O autor conclui que: 

 

Comparando-se, ficará claro que os objetivos expressos nos incisos I a XI 

praticamente reproduzem, com suaves matizes alterados, objetivos já 

expressos na legislação anterior, citada. Infelizmente, porém, é certo que a 

adição de novos objetivos a serem atingidos não resulta de já se terem 

alcançado os objetivos anteriormente existentes. Ainda sobre a 7LGT, 

importa comentar que, ainda que pesem a competência e a boa vontade da 

equipe encarregada da elaboração deste novo diploma legal, sua maior parte 

é composta de afirmações destituídas de efetivas consequências práticas. 

(SANTOS, 2005, p. 6). 

 

Todas as versões dos textos do anteprojeto da Lei do Turismo foram importantes. 

Entretanto, até 2005, ainda não se havia chegado a uma evolução na técnica de redação 

jurídica com novidades substanciais para regulamentar o setor do turismo. 

Contudo, após o VI CBRATUR e as diversas opiniões dos segmentos turísticos, o 

anteprojeto foi remetido para sugestões aos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, da 

Fazenda, do Trabalho, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

culminando, ao final, com o parecer da Casa Civil em fevereiro de 2006, já com a minuta de 

exposição de motivos conjunta das pastas. 

 Em outubro de 2006, a sétima versão do anteprojeto da Lei do Turismo ficou 

pronta, já com os pareceres ministeriais, com o texto no formato final encaminhado ao 

Legislativo, contando com algumas propostas inovadoras. 

Os últimos pontos do anteprojeto foram ajustados de março a setembro de 2007, 

com a elaboração de uma versão comentada do projeto, que foi alterada pela Consultoria 

Jurídica do Ministério do Turismo e colocada à disposição dos empresários do setor turístico, 

em reunião realizada em agosto de 2007, na CNC, em Brasília, para esclarecimentos finais de 
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alguns pontos que não eram consenso e que não seriam incluídos no projeto. Isso é 

corroborado por Lenhart e Cavalhero (2008), ao asseverarem que: 

 

Da mesma forma, com a dedicação e o senso de oportunidade dos 

empresários que protagonizaram esse debate, conseguiu-se aparar algumas 

arestas que havia quanto ao transporte terrestre de turistas, pontualmente, 

entre as empresas transportadoras de passageiros e de fretamento com as 

agências e as operadoras de turismo. (LENHART e CAVALHERO, 2008, p. 

14-15). 

 

Assim, o anteprojeto da Lei do Turismo foi encaminhado pelo Poder Executivo à 

Câmara dos Deputados, em 27 de março de 2008. 

 

3.2 A tramitação do projeto da Lei do Turismo na Câmara dos Deputados e 

a atuação dos grupos de interesse na sua aprovação 

 

O Projeto de Lei nº 3.118, que “Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 

define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico, e dá outras providências”, foi encaminhado à Câmara dos Deputados no dia 27 

de março de 2008 por meio da Mensagem nº 715, de 27 de setembro de 2007, do 

Excelentíssimo Presidente da República.  

Preliminarmente, é importante esclarecer que esse projeto de lei foi trabalhado 

pelos diversos grupos de interesses que se reuniram em torno da CNC/CET por mais de cinco 

anos, antes que ele fosse encaminhado ao Congresso Nacional. Isso fica evidente em matérias 

na imprensa, na audiência pública realizada no dia 27 de maio de 2008, na Comissão de 

Turismo, e no próprio relatório da comissão especial instalada para oferecer parecer ao 

projeto. Assim, com a devida vênia a autores como Oliveira (2009) e Leite (2010), que 

entenderam como demasiadamente célere a tramitação na Câmara dos Deputados, faz-se 

necessário o esclarecimento inicial que o empresariado trabalhou tecnicamente dentro da 

Câmara Temática de Legislação do Ministério do Turismo para “arredondar” o anteprojeto e 

explicar aos parlamentares que o projeto não atendia a todas as demandas, mas a maioria 

delas. 
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O projeto foi distribuído para as Comissões de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP); de Turismo e Desporto (CTD); de Finanças e Tributação (CFT) 

para discutir o mérito do projeto, conforme o artigo 54 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (RICD), e para a de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), sendo o regime de 

tramitação de prioridade (art. 151, II, “a” do RICD), sujeito à apreciação conclusiva das 

comissões, dispensado o plenário (artigo 24, inciso II, do RICD). 

Despachado para a CTASP no dia 07 de maio de 2008, foi nomeado como relator 

o Deputado Frank Aguiar (PTB/SP), recebendo 13 emendas.  

O Deputado Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE), parlamentar atuante em questões 

de turismo e, em especial nesse projeto, apresentou, no dia 09 de abril de 2008, ao plenário da 

Câmara dos Deputados, requerimento para a Mesa Diretora (MESA) solicitando que o projeto 

da Lei do Turismo fosse redistribuído para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional (CREDN), com o objetivo de que essa fosse ouvida, uma vez que o projeto trazia no 

seu corpo questões ligadas à área internacional com interface com o turismo (artigos 5º, 6º, 9º 

e 11 do Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008).  

O requerimento sob nº 2.551, de 2008, foi deferido no dia 08 de maio de 2008, 

ocasionando a inserção da CREDN no rol das comissões que seriam ouvidas e, como 

determina o artigo 34, inciso II, do RICD, foi determinada a constituição de Comissão 

Especial: 

 

Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: 

I... II – proposições que versem matéria de competência de mais de três 

comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do 

Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de 

Comissão interessada. (Brasil, 2006, p. 60).  

 

Nesse caso de Comissão Especial, após a mesma ser constituída e nomeados seus 

membros, o parecer aprovado nela substituirá o parecer das demais comissões dispensando a 

tramitação nas mesmas. Assim, será nomeado um relator na Comissão Especial que também 

substituirá os demais.  
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No dia 14 de maio de 2008, o trade, juntamente com a Ministra do Turismo, 

Marta Suplicy, deputados da CTD, senadores da CDR formaram um grupo e iniciaram visitas 

aos líderes dos partidos, mas, sobretudo, convenceram o Presidente da Câmara, Deputado 

Arlindo Chinaglia (PT/SP) e o Líder do Governo, Deputado Henrique Fontana (PT/RS), que a 

proposta já vinha construída desde o anteprojeto e que o turismo nacional necessitava com 

urgência de uma legislação única. Dessa forma, ficou acordado que o projeto seria pautado 

para votação na agenda da Câmara. 

O grupo empresarial, procurando aumentar o diálogo sobre o tema, dirigiu-se à 

Deputada Lídice da Mata (PSB/BA) e solicitou que a mesma requeresse audiência pública na 

CTD, o que ocorreu no dia 27 de maio de 2008. Nessa audiência, estiveram presentes 

representantes do Ministério do Turismo, do Ministério das Relações Exteriores e do trade, 

representado pelo coordenador da CET.  

O Presidente da CTD, Deputado Albano Franco (PSDB/SE), abriu a audiência 

pública registrando que se tratava de "mais uma oportunidade de se aprofundar a discussão 

deste importante projeto que cria um paradigma para o turismo brasileiro". (audiência pública 

da CTD, 27/05/2008). 

 A Ministra Marta Suplicy enfatizou que o objetivo da Lei do Turismo era garantir 

a continuidade e o fortalecimento da Política Nacional do Turismo. Para tanto, foi proposta 

uma gestão descentralizada, assim como a criação de mecanismos que pudessem 

compatibilizar os esforços e as ações federais com aquelas dos Estados e Municípios e as 

políticas públicas já existentes em outros ministérios. Outro objetivo mencionado pela 

Ministra foi o de promover a inclusão social com a geração de trabalho e renda por meio do 

turismo. (audiência pública da CTD, 27/05/2008). 

Para os representantes do Ministério das Relações Exteriores, é de notório 

destaque o fato de que o Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008, promove a 

cooperação de todos os agentes promotores do turismo e, em especial, as relações 

interministeriais entre os dois ministérios. (audiência pública da CTD, 27/05/2008). 

Norton Luiz Lenhart, representante do setor empresarial turístico nacional 

(CNC/CET), recordou todo o processo de elaboração da referida proposta legislativa, que teve 

o seu início em 2003, e que contou com a participação permanente do setor empresarial, 

constantemente consultado nas discussões do anteprojeto, inclusive com a realização do VI 
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CBRATUR, realizado em 2004, que teve como tema “A Lei Geral do Turismo – Proposição 

de Marco Regulatório para uma Política de Estado e Ordenação do Setor”. (audiência pública 

da CTD, 27/05/2008). 

Mesmo frisando que essa proposta não era a ideal, por não contemplar todas as 

expectativas do setor empresarial quanto a uma legislação turística nacional (não previa as 

questões dos vistos de turistas e o reconhecimento do turismo como produto de exportação), 

Lenhart resumiu que esta, ainda, era uma boa proposta, amplamente trabalhada e discutida 

com o setor turístico. Para ele, “trata-se de uma oportunidade ímpar de eliminar a ‘colcha de 

retalhos’ que hoje temos na legislação turística nacional. O ótimo pode ser inimigo do bom”, 

afirmou o coordenador da CNC/CET. (audiência pública da CTD, 27/05/2008). 

Para Norton Luiz Lenhart, ficaram pendências que não foram atendidas no projeto 

de lei, mas o mais importante naquele momento era criar um ambiente político na Câmara e 

no Senado propício para a celeridade na tramitação e que sua aprovação ocorresse sem 

emendas, conforme acordo entre empresários e governo federal. Segundo Norton, o que não 

fosse atendido dentro da Lei do Turismo seria resolvido posteriormente em outro projeto de 

lei. (audiência pública da CTD, 27/05/2008). 

A Deputada Lídice da Mata (PSB/BA), autora do requerimento de audiência 

pública, observou que, apesar da prerrogativa legislativa para discussão do projeto, era preciso 

apressar a tramitação da proposta para definir claramente o papel do Estado no setor do 

turismo. "Foi necessário abrir mão da discussão de pontos polêmicos, como é o caso do visto 

para os EUA", disse, referindo-se à proposta de acabar com a necessidade de visto para 

turistas norte-americanos entrarem no Brasil. O visto, hoje, é obrigatório como contrapartida à 

exigência para turistas brasileiros nos Estados Unidos. (Agência Câmara, 2008). 

Esse “marco regulatório”, como era chamado por alguns parlamentares, era de 

fundamental importância para o setor empresarial. Seria uma nova norma que se configuraria 

como uma ferramenta que permitiria o planejamento, a execução e o desenvolvimento da 

atividade empresarial do turismo brasileiro, gerando novos empregos e renda. 

Além de conscientizar os demais parlamentares da importância do projeto para o 

desenvolvimento do turismo nacional, nessa audiência pública foram recolhidas as assinaturas 

necessárias dos líderes para que, no mesmo dia, o Deputado Jovair Arantes (PTB/GO) 
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protocolasse o Requerimento nº 2.822, de 2008, que pediu a urgência para apreciação do 

Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008.  

O requerimento foi deferido no dia 25 de junho de 2008, tendo sido o ápice de 

toda uma movimentação e articulação dos diversos grupos empresariais reunidos em torno da 

CNC/CET, uma vez que, agora, o projeto seria votado imediatamente, o que ocorreu na seção 

extraordinária do mesmo dia, tendo sido incluído na agenda de votações da Câmara dos 

Deputados. 

Na reunião de líderes ocorrida na manha do dia 25 de junho, quarta-feira, foi 

detectada essa vacância na agenda de votações da tarde do plenário. Então, o projeto que se 

encontrava em estágio mais avançado de amadurecimento, articulação e de acordo com o 

posicionamento do governo que o aceitava votar sem emendas, era o projeto da Lei do 

Turismo.  

Nessa reunião, ficou decidido que o requerimento de urgência seria deferido e que 

a votação aconteceria no mesmo dia. Entretanto, o relator na Comissão Especial, Deputado 

Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE), que havia apresentado um substitutivo (como pode ser 

confirmado no relatório apresentado à Comissão Especial), nesse dia não se encontrava em 

Brasília para relatar o projeto em plenário. Consultado, informou que seu comparecimento era 

impossível. Para não impedir a votação de tão importante projeto para o Brasil, o relator 

recomendou para o seu lugar o Deputado Marcelo Teixeira (PR/CE), parlamentar atuante na 

área de turismo e totalmente alinhado com o grupo da CNC/CET e do governo, ou seja, a 

votação poderia prosseguir sem entraves.  

O novo relator do projeto na Comissão Especial, Deputado Marcelo Teixeira 

(PR/CE), apresentou parecer em plenário na tarde do dia 25, que concluiu pela 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação financeira e 

orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.118, de 2008, na forma do 

Substitutivo apresentado, e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 13, apresentadas na 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em resumo, rejeitou todas as 

emendas da CTASP e aprovou o projeto na forma do Substitutivo apresentado e já previsto 

pelo relator anterior.  
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Apesar do acordo entre líderes partidários, governo e grupo de empresários de não 

serem apresentadas emendas, os Deputados Otavio Leite (PSDB/RJ) e Fernando Chucre 

(PSDB/SP) apresentaram, cada um, uma emenda de plenário. 

A emenda do deputado fluminense objetivou classificar o turismo receptivo como 

atividade econômica exportadora. Isso significou que o setor poderia receber benefícios 

fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em órgãos, bancos e agências públicas de 

fomento à exportação. Entre os beneficiados, estavam hotéis, agências de turismo e 

organizadoras e administradoras de feiras, eventos e congressos. Já a emenda do deputado 

paulista referiu-se à constituição de condomínios hoteleiros, ou seja, a possibilidade de 

colocar mais quartos dos hotéis para locação sem passar pela administração hoteleira (flats). 

Essa emenda era um dos pontos polêmicos que foram retirados no anteprojeto. 

Nesse caso, o relator teve de apresentar novo relatório às emendas de plenário na 

CTD. O relatório elaborado na mesma tarde e proferido imediatamente pelo relator, Deputado 

Marcelo Teixeira (PR/CE), foi pela aprovação da emenda 1 e rejeição da emenda 2, ou seja, a 

emenda do Deputado Otávio Leite (PSDB/RJ) foi aceita. 

Essa ingerência da oposição, com a apresentação da emenda do Deputado Otávio 

Leite (PSDB/RJ) frente ao Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008, foi uma forma de 

ver atendido um ponto polêmico que estava no anteprojeto, mas que o Ministério da Fazenda 

se recusava a aceitar, que seria, nesse caso, classificar o turismo com atividade exportadora. 

Entretanto, para não exaltar os ânimos no momento da votação, os líderes governistas 

aceitaram a emenda, uma vez que já previam o veto presidencial. 

Segundo o Deputado Otavio Leite (PSDB/RJ), um dos autores da emenda, a 

lógica de classificar o turismo receptivo como atividade exportadora é a de que ele traz 

moedas estrangeiras para o Brasil, seja em forma de venda de mercadorias, seja com a atração 

de turistas. Ao comentar sobre a tramitação e a articulação do projeto da Lei do Turismo o 

parlamentar afirma que: 

 

Vale registrar que a tramitação no Congresso Nacional do projeto que deu 

origem à Lei Geral do Turismo transcorreu de forma absolutamente especial. 

Normalmente, um projeto dessa magnitude tem uma tramitação que 

ultrapassa um ano, mas esse não foi o caso: cerca de seis meses após 

apresentado em plenário, a proposta original resultou em lei. Dois fatores 

foram decisivos para esta velocidade. O primeiro deles foi o alto nível de 
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convergência entre os partidos que compõe a base do governo e os da 

oposição. Existia um entendimento sobre a necessidade de aprovarmos uma 

regra jurídica para dar organicidade ao setor do turismo nacional. Inclusive, 

a produção desse consenso fugiu à tônica que dominava a câmara dos 

deputados naquela ocasião. Nós da oposição impúnhamos uma sistemática 

obstrução da pauta como forma de protesto para combater o excesso de 

medidas provisórias editadas pelo poder executivo, causando uma asfixia ao 

parlamento. O segundo e decisivo fator que contribuiu para a aprovação do 

projeto foi, efetivamente, a mobilização das instituições representativas do 

trade turístico. Lideranças do turismo percorreram por dias e dias os 

gabinetes de deputados e senadores, as salas de reuniões, as lideranças 

partidárias para interagir e dialogar com todos os partidos. Com o espírito de 

imprimir ritmo à discussão do Projeto de Lei, concordei em encaminhar 26 

emendas diretamente ao relator do projeto, Deputado Carlos Eduardo 

Cadoca, que acolheu algumas e outras não. No instante decisivo para a 

votação em plenário, foi acordada com as lideranças dos partidos do governo 

a apresentação de uma nova emenda em plenário, relativa, especificamente, 

à equiparação dos agentes econômicos do turismo receptivo à figura dos 

exportadores de produtos brasileiros, que na essência, está especificado nos 

comentários relativos ao artigo 47 desta lei, que infelizmente, foi vetado. 

(LEITE, 2010, p. 8-9). 

 

Após os esclarecimentos necessários sobre a aprovação da emenda de plenário 

sobre turismo receptivo como atividade exportadora, é importante lembrar que a votação 

prosseguiu noite adentro do dia 25 de junho de 2008. 

O parecer do Deputado Marcelo Teixeira (PR/CE)  foi aprovado com ressalva do 

destaque solicitado pelo Partido dos Democratas (DEM). O destaque para votação em 

separado referia-se ao § 3º do artigo 35, que versava que a multa seria de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais) até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para quem não cumprisse as 

especificações da nova Lei do Turismo. O destaque foi rejeitado, ficando acordado entre 

governo e oposição que essa multa seria rebaixada para até R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) por meio de emenda, quando o projeto tramitasse no Senado, o que de fato ocorreu e o 

projeto retornou à Câmara com o referido ajuste da multa. Já era tarde da noite quando a 

redação final foi aprovada e o projeto da Lei do Turismo encaminhado ao Senado Federal. 

Em pouco mais de vinte dias, o projeto retornou do Senado com a emenda 

supracitada (emenda que se referia a rebaixar o valor da multa) e no dia 17 de julho foi 

novamente remetido à comissão especial para que fosse preferido parecer à emenda.  

Foi designado para relatar a matéria o Deputado Duarte Nogueira (PSDB/SP) que, 

no dia 13 de agosto, apresentou, em plenário da sessão extraordinária, seu parecer pela 
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aprovação à emenda da Casa Revisora. Aprovada a redação final, assinada pelo relator, 

Deputado Marcelo Teixeira (PR/CE), a matéria foi encaminhada à sanção na forma do Projeto 

de Lei nº 3.118-C, de 28 de agosto de 2008. 

A descrição de todas as fases do projeto e atuações das entidades e grupos 

envolvidos com afinco na rápida tramitação que, em pouco mais de seis meses, transformou-

se em um marco regulatório para o turismo é um fato inegável a corroborado pelo próprio 

relator do projeto ao prever em seu relatório que: 

 

O projeto que ora analisamos é fruto de um esforço conjunto, iniciado em 10 

de outubro de 2003, quando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – 

ABIH, manifestou a necessidade de haver um marco regulatório para o 

segmento. Em fevereiro de 2004 foi apresentada a  primeira, de várias 

versões do anteprojeto de lei, até que em 27 de março do corrente, começou 

a tramitar a dita “Lei Geral do Turismo”. Houve inúmeras reuniões do 

Conselho Nacional do Turismo, bem como do Fórum Nacional dos 

Secretários Estaduais de Turismo. Aconteceram tantos outros encontros 

técnicos interministeriais, intersetoriais até que surgisse o projeto de lei ora 

sob comento. Quanto aos atores públicos e privados que contribuíram, é 

impossível citar todos. Porém, não podemos deixar de reconhecer a 

participação ativa e constante de grande parte do  trade  turístico, 

especialmente da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e 

Turismo (CNC); Federação Nacional de Hotéis, Bares, Restaurantes e 

Similares (FNHRBS); Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH 

Nacional);  Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (ABAV); 

Associação Nacional dos Transportes Turísticos Terrestres (ANTTUR); 

Associação Brasileira dos Trens Turísticos (ABOTTC); Associação 

Brasileira dos Restaurantes (ABRASEL); Confederação Nacional do 

Trabalhadores do Turismo (CONTRATUH); Federação Brasileira de 

Conventions e Visitors Bureau (FBC&VB); Associação Brasileira 

dasOperadoras Turísticas (BRAZTOA); Associação Brasileira de Locadoras 

de Veículos (ABLA); e SENAC Nacional. (Parecer proferido em Plenário, 

CTD, 2008, p. 7). 

 

Apesar de não se encontrar referência na doutrina, pois só quem vivenciou o dia a 

dia dos plenários das comissões, das reuniões de líderes e plenário da Câmara pode relatar o 

que, de fato, aconteceu, é possível inferir que os acontecimentos narrados levaram a crer que a 

decisão da votação do Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008, foi o resultado de 

anos de construção do texto dentro do Ministério e da articulação empresarial dentro da 

Câmara dos Deputados. 
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3.3 Breve análise da Lei do Turismo (Lei nº 11.771, de 18 de setembro de 

2008) e suas principais inovações aprovadas na Câmara dos Deputados 

 

A Lei do Turismo continha originalmente 49 artigos distribuídos em seis 

capítulos: Das Disposições Preliminares; Da política, do Plano e do Sistema Nacional de 

Turismo; Da Coordenação e Integração de Decisões e Ações no Plano Federal; Do Fomento à 

Atividade Turística; Dos Prestadores de Serviços Turísticos e Das Disposições Finais. Dos 49 

artigos, três foram vetados totalmente e dois tiveram vetos parciais. 

A Lei nº 11.771/2008 revogou a Lei nº 6.505/1977 (que dispunha sobre as 

atividades de serviços turísticos, estabelecendo condições para seu funcionamento e 

fiscalização), o Decreto nº 2.294/1986 (que tratava do exercício e a exploração de atividades 

de serviços turísticos) e os incisos VIII e X e os §§ 2º e 3º, o inciso VIII do art. 8º da Lei nº 

8.181/1991  (que dava denominação a EMBRATUR. Os dispositivos revogados se referiam a 

cobranças de multas e da obrigatoriedade de cadastro para exploração das atividades 

turísticas).  

Nos 19 primeiros artigos, são tratadas questões governamentais de políticas de 

turismo e sua estruturação no estado de direito brasileiro conforme proposto na MSC 

715/2007, item 7:  

 

Nas disposições preliminares do anteprojeto são definidos os objetivos 

básicos da Política Nacional de Turismo, que se propõe a delinear os rumos 

para a colimação dos objetivos nacionais do setor, conforme diretrizes, 

metas e programas definidos em um Plano Nacional de Turismo – PNT. Para 

a implementação de tal política, é constituído um Sistema Nacional de 

Turismo, o qual visa compatibilizar os esforços e as ações federais com 

aquelas dos Estados e Municípios, bem assim, estabelecer os parâmetros a 

serem observados na elaboração e revisão do Plano Nacional de Turismo. 

(MSC 715, 2007, p. 19). 

 

A partir do artigo 21 é que ações concretas com relação às atividades ligadas ao 

turismo têm sua regulamentação e legislação específica. 
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O conceito de turismo utilizado pela lei, no seu artigo 2º, é o mesmo da 

Organização Mundial do Turismo (OMT) e contém diversas definições envolvidas como 

quem pode fazer turismo, onde se faz turismo, o tempo de duração de uma viagem turística e 

a finalidade da viagem que pode ser considerada turismo: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas 

por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu 

entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de 

lazer, negócios ou outras. (Lei nº 11.771/2008). 

 

É importante ressaltar que apenas as pessoas físicas podem fazer turismo, até 

mesmo porque seria difícil conceber a possibilidade de uma pessoa jurídica fazer uma 

viagem. O lugar em que o turismo pode ser praticado deve ser diferente do entorno habitual 

que a pessoa viva, trabalha ou estuda e por um período de até um ano. No que se refere à 

finalidade da viagem, o legislador deixou um conceito amplo, que vai de viagens a negócios, 

lazer ou “outras”. Estudiosos dissentem quanto a ser possível uma viagem de negócios ou 

para tratamento de saúde ser considerada turismo. Entretanto, a expressão “outras” no artigo 

2º não fez esse juízo de valor. (OLIVEIRA, 2009).  

Também nesse sentido de conceituação do que é turismo, Andrade (2010) entende 

que: 

 

O primeiro conceito trazido pela Lei não poderia deixar de ser o de turismo, 

englobando as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período 

inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. (art. 2º). 

(ANDRADE, 2010, sem paginação). 

 

O conceito acima, conforme Andrade (2010), é um exemplo de legislação que traz 

uma conceituação definida, não deixando vagas para interpretações, delimitando 

sinteticamente o instituto do turismo. 

O capítulo dois trata da política, do plano e do sistema nacional de turismo: 
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Art. 4
o
  A Política Nacional de Turismo é regida por um conjunto de leis e 

normas, voltadas ao planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, 

metas e programas definidos no Plano Nacional do Turismo - PNT 

estabelecido pelo Governo Federal. (Lei nº 11.771/2008). 

 

Essa política foi criada com a finalidade de planejar e ordenar o setor, traçar 

metas, sugerir programas de governo que serão desenvolvidos de acordo com o Plano 

Plurianual, a cada quatro anos. Essa política possui uma extensa lista de objetivos elencados 

no artigo 5º. (ANDRADE, 2010). 

Em se tratando de turismo, a sincronia, a coordenação e a cooperação entre as 

pastas do Poder Executivo são fundamentais para que as políticas sejam apresentadas, 

implantadas e desenvolvidas. Por isso, no capítulo três, a Lei do Turismo traz uma novidade 

com a criação do Comitê Interministerial de Facilitação Turística que será presidido pelo 

Ministro do Turismo (art. 11). Esse comitê tem por fundamento integrar os demais ministérios 

com o Plano Nacional de Turismo para que os órgãos trabalhem em conjunto e as ações sejam 

integradas, conforme afirma Andrade (2010): 

 

Para integrar a Política Nacional de Turismo às demais políticas públicas 

federais, foi criado o Comitê Interministerial de Facilitação Turística. Esse 

comitê tem como objetivo racionalizar e dar foco às iniciativas que 

possibilitem a expansão uniforme da atividade turística e tem como 

finalidade compatibilizar a execução da Política Nacional de Turismo e a 

consecução das metas de PNT com as demais políticas públicas. 

(ANDRADE, 2010, sem paginação). 

   

Dessa forma, por ser multidisciplinar, o turismo necessita do apoio das pastas 

ministeriais para se desenvolver, seja na segurança, na educação, na mobilidade urbana, na 

saúde etc. 

No Brasil, as férias escolares determinam as diferenças entre alta e baixa 

temporada nos destinos turísticos mais procurados. O artigo 13 tratou das férias escolares 

diferenciadas, buscando, assim, minorar os efeitos da alta estação turística caracterizada pela 

elevação dos custos decorrentes do excesso de demanda com o aumento do fluxo de pessoas 

em determinadas épocas do ano. Para Oliveira (2009), a redação do artigo é ambiciosa e 

dependerá de regulamentação da lei para garantir essa previsão: 
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Essa é uma idéia incomum que poderá ser implementada ou não, dependerá 

de diversos fatores, inclusive da coordenação e colaboração entre os 

ministérios. No Brasil, as férias escolares definem as altas temporadas para o 

turismo. Apenas após a regulamentação da Lei do Turismo, realizada pelo 

Ministério do Turismo, é que será possível saber como será aproveitado este 

artigo. (OLIVEIRA, 2009, p. 257). 

 

Percebeu-se que esta é outra inovação: a possibilidade de haver uma cooperação 

entre os Ministérios da Educação, Turismo e Trabalho para que os Estados emissores de 

turistas recebam estímulos e vantagens do governo, caso desenvolvam o regime de férias 

escolares diferenciado.  

O estímulo à captação de turistas e eventos no exterior, a divulgação do país, a 

assistência jurídica aos turistas, agora, poderão ser feitos dentro das representações 

diplomáticas (Embaixadas), o que era vedado anteriormente.  

Outra novidade é que no artigo 14 da Lei nº 11.771/2008, foi permitido, pela 

primeira vez, que o Ministério do Turismo tenha um escritório, via convênio, com a 

embaixada brasileira em um determinado país, não havendo mais a necessidade anterior do 

Itamaraty contratar serviço terceirizado. A MSC 715/2007 chamou essa novidade de 

“medidas de estímulo à captação de turistas no exterior”:  

 

Com o mesmo escopo, preocupa-se o Anteprojeto de Lei com importantes 

medidas de estímulo à captação de turistas no exterior. O turismo receptivo, 

isto é, aquele que se dedica a promover e ampliar os fluxos turísticos 

provindos do exterior em demanda do Brasil tem crescido significativamente 

no Governo de Vossa Excelência, quer em número absoluto de viajantes 

recebidos, quer em termos de receita gerada, apresentando-se como 

importante fator de captação de divisas, situando-se entre os principais 

produtos de exportação no País. (MSC 715, 2007, p. 19). 

 

O capítulo quatro trata de tema importante para as empresas do setor turístico, ou 

seja, das linhas de créditos oficiais e do FUNGETUR, que objetivam dar suporte financeiro às 

atividades turísticas. Com isso, esse capítulo é um dos mais importantes para os 

empreendedores. (OLIVEIRA, 2009). O funcionamento e as operações de créditos previstas 

pelo FUNGETUR não são novidade, uma vez que o mesmo foi criado pelo Decreto-Lei nº 
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1.191, de 27 de outubro de 1971, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.439, de 30 de dezembro de 

1975, e conformado, com alterações, pela Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991.  

Oliveira (2009), ao escrever sobre o FUNGETUR, afirma que: 

  

Vale lembrar que o FUNGETUR tem por objeto o financiamento, apoio ou a 

participação financeira em planos, projetos, ações e empreendimentos 

reconhecidos nos objetivos da Política Nacional do Turismo, bem como 

consoantes com as metas traçadas no PNT, explicitados na Lei do Turismo. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 258). 

 

De acordo com Andrade (2010), o FUNGETUR possuía R$ 50 (cinqüenta 

milhões) para serem disponibilizados a pessoas jurídicas ou a pessoas de direito público, 

desde que cumpridas as condições dispostas em leis e regulamentos do Ministério do 

Turismo.  

O artigo 21 inaugura o capítulo cinco da Lei do Turismo, tratando dos prestadores 

de serviços turísticos, ou seja, as empresas que trabalham de alguma forma com a atividade 

turística. Esse artigo esclarece o conceito do que é prestador de serviço de turismo: 

 

Art. 21 Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta 

Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários 

individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos 

remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas 

à cadeia produtiva do turismo: I - meios de hospedagem; II - agências de 

turismo; III - transportadoras turísticas; IV - organizadoras de eventos; V -

 parques temáticos; e VI -acampamentos turísticos. (Lei nº 11.771/2008). 

 

Cada um dos incisos é detalhado no corpo da lei em subseções próprias.  

Uma obrigação já existente e corroborada pela Lei nº 11.771/2008 foi a 

necessidade das empresas prestadoras de serviços turísticos serem cadastradas no Ministério 

do Turismo. Essa obrigação já era prevista desde a Lei nº 6.506, de 13 de dezembro de 1977, 

(revogada pela Lei do Turismo) onde previa que as empresas poderiam exercer atividade 

turística desde que cadastradas na EMBRATUR. Com a nova lei, esse cadastro continua 
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necessário, mas agora no Ministério, para fins de fiscalização das empresas e empresários 

individuais que prestam serviços turísticos remunerados.  

Apesar de a pesquisa demonstrar diferenças de opiniões sobre a legalidade desse 

cadastro, entende-se que esse se faz necessário para manter a qualidade dos serviços, bem 

como identificar quais as dificuldades que o setor enfrenta para que o Ministério do Turismo 

possa elaborar planos públicos de melhorias para o setor. 

É prudente o governo acompanhar  as empresas que trabalham com turismo no 

Brasil por meio do controle dos registros e conseqüente controle da qualidade, pois de 

conforme a MSC 715/2007: 

 

Em relação ao controle de qualidade dos serviços turísticos, constata-se uma 

limitação no que se refere às divergências na adoção e na aplicação de 

padrões de qualidade, que dêem conta das diversidades regionais e das 

especificidades da segmentação do turismo. Isso traz sérias implicações no 

campo da promoção e da comercialização, principalmente no mercado 

internacional, que adota critérios e padrões globalmente reconhecidos. Além 

disso, a legislação vigente não acompanhou a evolução da atividade nos 

últimos anos, com sérias implicações no ordenamento e na eficácia da 

fiscalização do setor, importante ferramenta de qualidade dos serviços. 

(MSC 715, 2007, p. 20). 

 

A MSC 715/2007 e grande parte da doutrina (DIAS, 2003) entendem que esse 

cadastro é importante nesse primeiro momento para o planejamento turístico, facilitando, 

assim, a geração de políticas governamentais para o setor, até que a atividade seja 

suficientemente desenvolvida para que tenham total liberdade de atuação. 

Outro ponto controverso do Projeto de Lei nº 3.118/2008 e que foi vetado pelo 

Presidente da República foi a questão da responsabilidade civil das agências de turismo, tendo 

em vista a aplicação do Código do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), 

que rege as relações de consumo. As agências de turismo, depois do setor aéreo, são, 

possivelmente, o setor mais regulamentado.  

Os debates ocorreram em torno do § 6º do artigo 27, aprovado no Congresso 

Nacional, que depois acabaria vetado. Esse dispositivo previa que:  
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§ 6
o
 A agência de turismo é responsável objetivamente pela intermediação 

ou execução direta dos serviços ofertados e solidariamente pelos serviços de 

fornecedores que não puderem ser identificados, ou, se estrangeiros, não 

possuírem representantes no País. (§ 6º, artigo 27, Projeto de Lei nº 

3.118/2008). 

 

De acordo com entidades ligadas à defesa do consumidor, entre elas a Associação 

Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), caso mantido esse parágrafo, as agências de 

turismo não se responsabilizariam pelos produtos por elas intermediados (pacotes turísticos, 

por exemplo) e os direitos do consumidor seriam “retirados” com a possibilidade de “eliminar 

a aplicação do princípio da responsabilidade solidária e objetiva das agências de turismo...” 

(Pro Teste, 2008). 

O referido § 6º foi vetado a pedido do Ministério da Justiça para evitar conflitos 

legais e, também, para atender aos pedidos das entidades de defesa do consumidor.  

Para Oliveira (2009), o veto foi um retrocesso para a atividade do turismo. Afinal, 

a maioria das agências de viagens são meros intermediários, comprando os pacotes dos 

passeios já prontos de grandes empresas. Entretanto, a responsabilidade continuará a recair 

sobre as pequenas empresas que, nem sempre, podem suportar o grande número de demandas 

judiciais que acontecem por culpa dos serviços mal prestados por hotéis, restaurantes, 

transportadores, guias de turismo etc. 

Da forma como atualmente a lei se encontra, o consumidor, quando lesado, poderá 

optar por acionar diretamente a pequena agência ou, então, o local onde ocorreu o fato. Como, 

geralmente, esses locais ficam distantes das residências dos consumidores, é provável que a 

pequena agência, por ser mais acessível, seja a entidade demandada juridicamente. Como 

essas não têm condições financeiras de recorrer constantemente ao judiciário ou, então, cobrar 

de quem efetivamente causou o dano, acabam encerrando suas atividades.  

Todavia, o que atualmente está em vigor é que a agência de turismo, como 

fornecedora do serviço de pacotes turísticos, deve ser considerada a responsável pelos danos 

ocasionados pela má prestação de quaisquer um dos serviços contratados, já que é 

intermediária da relação de consumo, e o consumidor, ao contratar seus serviços, esta 

aderindo a outros intermediários por meio dela. Logo, cumpre à agência a escolha do 

estabelecimento que será o prestador do serviço, uma vez que o risco da atividade é do 

fornecedor e não do consumidor. 
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As transportadoras turísticas foram tratadas dentro da Lei nº 11.771/2008 no 

artigo 27, subseção IV, que considera transporte turístico de superfície o serviço prestado com 

a finalidade de lucro para o deslocamento de pessoas por vias terrestres e hidrovias, em 

veículos terrestres ou embarcações, para o fim de realização de excursões e outras 

programações turísticas. Para Andrade (2010), o conceito de transportadoras turísticas é 

relevante:  

 

Outro conceito não menos importante foi o das transportadoras turísticas, 

que são as empresas que tenham por objeto social a prestação de serviços de 

transporte turístico de superfície, caracterizado pelo deslocamento de 

pessoas em veículos e embarcações por vias terrestres e aquáticas, 

compreendendo as seguintes modalidades: a) pacotes de viagem, b) passeio 

local, c) translado. (art. 28). (ANDRADE, 2010). 

 

O que Andrade (2010) quis dizer com “pacotes de viagem”, a lei chama de 

“excursões”, que são explicadas no artigo 27 da Lei do Turismo.  

A regulamentação da obrigatoriedade do cadastro das prestadoras de serviços 

turísticos (artigo 21), combinada com a regulamentação das transportadoras turísticas (artigo 

27), visa, sabiamente, zelar pela segurança e bom atendimento do usuário, haja vista o 

acentuado número de agências de transporte clandestinas. São veiculadas, semanalmente, 

notícias de acidentes ligados a serviços mal prestados por empresas que usam veículos sem 

fiscalização, sem documentação, sem manutenção e que são utilizados por famílias que 

acreditam ter adquirido pacotes turísticos de empresas idôneas, mas que estão 

impossibilitados de trafegar.  

Como toda lei que visa à regulamentação de um grande mercado, como é o do 

turismo, não poderia deixar de prever os direitos e os deveres. Assim, descumprido esses 

deveres, nada mais lógico que instituir penalidades aos infratores, observando sempre os 

princípios do contraditório e da ampla defesa.  

A partir do artigo 36, estão previstas as penalidades como advertência escrita, 

multa, cancelamento da classificação, interdição do local, atividade, instalação, 

estabelecimento empresarial, empreendimento ou cancelamento do cadastro. As multas 

variam de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, 
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caso não pagas ao Tesouro Nacional, 30 dias após o vencimento, serão inscritas como dívida 

ativa da união.  

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo estudo realizado no capítulo 1, referente à cronologia da legislação turística 

no Brasil e do posicionamento dos especialistas que trataram do tema, pode-se inferir que esta 

seguiu um caminho coerente com o próprio histórico político e organizacional do Estado 

enquanto governo. Nos últimos 73 anos, o turismo foi regrado por uma celeuma de decretos-

leis, decretos e leis efêmeras e eventuais, que não formavam uma unidade.  

Foi mencionado na introdução deste trabalho que o problema a ser analisado 

estava relacionado com os grupos de interesse que tiveram maior atuação no processo de 

formação da Lei do Turismo, como eles se caracterizavam politicamente e quem foram. 

Também foi ressaltada a importância de esclarecer de que forma ocorreram os debates, 

audiências, reuniões em torno do projeto de lei, bem como sua tramitação e em que a 

participação desses grupos contribuiu para as mudanças no texto da lei. 

O período de 1938 até 1966 pode ser caracterizado por uma legislação incipiente, 

sem grandes avanços. Retomando o estimulo à atividade turística após 1966, nasceu o Sistema 

Nacional de Turismo, que aponta as diretrizes para a política nacional de turismo, sendo 

criada a EMBRATUR e o CNTur, vivenciando-se uma fase de construção normativa, apesar 

do controle das atividades econômicas e a intervenção do Estado por meio dos decretos-leis, 

que perduraram até 1986. Encerrando o período de intervencionismo estatal, o Decreto-Lei nº 

2.294, de 21 de novembro de 1986, extinguiu o registro e tornou livre o exercício da atividade 

turística no Brasil, baseado nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, que 

seriam, dois anos mais tarde, insculpidos na Carta Magna de 1988. 

Havia no País uma admirável série de normas ocasionais que tratavam do turismo, 

assim como de outros temas que possuíam uma correlação ao exercício da atividade turística, 

quando, então, foram iniciadas as discussões, em 2003, que tinham como objeto a unificação 

da legislação sobre o turismo no País.  
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Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, foi lançada a ideia de 

construir-se uma nova legislação onde estivessem consolidadas as leis antigas e as novas 

proposições. Para isso, o Ministério, por meio da Câmara Temática de Legislação, utilizou-se 

das entidades e associações de classe para que cada uma delas enviasse suas sugestões.  

Uma das respostas ao problema detalhado na pesquisa e que, de fato, ocorreu é 

que esses grupos, com seus mais diversos interesses, para terem mais foco em suas ações 

coordenadas sobre os agentes políticos e técnicos, que estavam elaborando o texto do 

anteprojeto, agregaram-se em torno da Câmara Empresarial de Turismo da Confederação 

Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC/CET). A CNC/CET, em suas 

atividades de acompanhamento de políticas governamentais, é um típico grupo de interesse ou 

de pressão, dependendo da necessidade e ocasião. Esses empresários, quando da construção 

do anteprojeto, tiveram atuação mais passiva e permanente por meio de reuniões e 

encaminhamento de sugestões junto ao Ministério do Turismo. Nesse caso, atuaram como 

típico grupo de interesse.  

Já na tramitação do projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados, essa 

organização atuou diferentemente, inclusive em audiência pública relatada no item 3.2, em 

visitas a parlamentares, exercendo a função típica de grupo de pressão (itens 2.1 e 2.2) para 

convencer, por meio do contato pessoal, da relevância do projeto de lei para o 

desenvolvimento do turismo e que o mesmo já tinha um texto alinhado com o pensamento do 

governo e do setor privado. É importante frisar que, na pauta dessa audiência pública 

realizada na CTD, a CET/CNC era a única participante como representante do empresariado, 

evidenciando sua ação como grupo de pressão. 

Quando o projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados, esse grupo começou a 

agir sobre o parlamento, transformando-se em um grupo de pressão por meio do contato com 

líderes de partidos, audiência pública, visando, assim, obter, por intermédio da pressão, seus 

objetivos, isto é, influenciou uma decisão, qual seja a aprovação do projeto da Lei do Turismo 

o mais rápido e com o menor número de emendas possíveis.  

Entende-se que fazer pressão e representar interesses por meio de entidades 

representativas de classe é uma atividade antiga, legal e legítima nos Estados Unidos. No 

Brasil, o seu desenvolvimento ocorreu já no século XIX.  
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O Projeto de Lei nº 3.118, de 27 de março de 2008, conhecido como Lei do 

Turismo, foi, durante aproximadamente quatro anos, debatido e discutido entre esses grupos 

de interesses empresariais, com diversos técnicos do setor do turismo e de profissionais da 

área jurídica, além de representantes do Poder Público. 

Uma hipótese não confirmada foi que a discussão do projeto ocorreu na Comissão 

Especial criada. A referida comissão não chegou a reunir-se, até mesmo porque já havia 

ocorrido audiência pública para elucidar o projeto na CTD. Isso não teve a ver com 

celeridade, ao contrário, foi resultado de articulação e consulta aos grupos empresariais 

(representados pela CNC/CET), setor governamental e autoridades legislativas que aprovaram 

esse projeto em pouco mais de seis meses.  

A participação de grupos organizados dentro do Congresso Nacional é de primeira 

importância, sejam eles empresários, trabalhadores, defensores de uma causa, para oxigenar e 

contribuir com novas ideias para aperfeiçoamento da legislação brasileira (ARAGÃO, 1994; 

FARHAT, 2007; MANCUSO, 2011). O próprio relator da matéria, Deputado Carlos Eduardo 

Cadoca (PSC/PE), e, posteriormente, o Deputado Marcelo Teixeira (PR/CE), no relatório, 

admitiram a importância e a contribuição desses grupos empresariais para esclarecimentos aos 

parlamentares. Assim, foi identificado outro problema, que era se esses grupos de interesses 

empresariais contribuíam ou não para a elaboração legislativa. 

O projeto recebeu uma emenda (item 3.2). Isso poderia ensejar falta de discussão, 

haja vista a magnitude do projeto. Contudo, concluí-se que esse é um caso de legislação 

atípica, uma vez que o texto foi amplamente discutido antes da tramitação, não necessitando 

de acirrados debates legislativos para mudar a redação do mesmo. A CNC/CET participou das 

diversas redações dentro da Câmara Temática de Legislação, onde nem todos os pedidos 

foram atendidos, mas com muita negociação e concessões, tanto do lado do governo como do 

lado privado, chegou-se a um razoável consenso, resultando no Projeto de Lei nº 3.118, de 27 

de março de 2008.  

Oliveira (2009, p. 261) acenou com a possibilidade de que as entidades ligadas ao 

turismo não tiveram poder de voz na elaboração do projeto. Contudo, não foi isso o que 

aconteceu, haja vista que a CNC/CET (e seus associados) estiveram presentes em todas as 

fases do processo, participando ativamente da elaboração da redação do anteprojeto e durante 

a tramitação legislativa, com visita às lideranças partidárias, até sua aprovação. 
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Essa iniciativa governamental de aproximação dos grupos de interesses 

organizados pôde ser considerada um modelo para que, futuramente, as sugestões executivas 

de legislações chegassem ao parlamento melhor delineadas, deixando que aquele concluísse o 

que, de fato, fosse proveitoso ou decidisse o que deveria ser excluído. 

Assim, a legislação turística no Brasil pode ser considerada recente, pois até 2008 

não havia uma consolidação, e sim uma nuvem de leis espaças elaboradas na conveniência e 

necessidade da ocasião. A CNC/CET, entidade que reúne as principais entidades empresarias 

representativas dos diversos segmentos de turismo, foi quem, após a criação do Ministério do 

Turismo em 2003, sugeriu a compilação das leis existentes, a atualização e novas sugestões 

em torno de um texto legal, que, inicialmente, foi chamado de Lei Geral do Turismo 

(atualmente conhecida como Lei do Turismo). A elaboração desse novo texto ocorreu dentro 

da Câmara Temática de Legislação do Ministério, onde os debates foram frequentes ao longo 

dos quase cinco anos, o que resultou na apresentação do Projeto de Lei n° 3.118, de 27 de 

março de 2008.  

Apesar das especificidades, o projeto tramitou em pouco mais de cinco meses, 

aprovado com duas emendas de plenário, até ser promulgado em 17 de setembro de 2008. Isso 

foi o resultado do trabalho do governo e da CNC/CET no desenvolvimento do anteprojeto 

(antes de ele ir para o Congresso Nacional) e dentro da Câmara dos Deputados, com 

encontros semanais com parlamentares e líderes de partidos. A atuação dos empresários da 

CNC/CET, como grupo de interesse (no anteprojeto) e como grupo de pressão (na Câmara), 

foi decisiva para uma tramitação célere, corroborando a assertiva inicial de que esses grupos 

(empresários ou trabalhadores), legalmente constituídos e identificados, têm muito a 

contribuir para a evolução legislativa do Brasil, apresentando aos Poderes Executivo e 

Legislativo novas visões para um mesmo assunto, ou seja, colaborando com os poderes da 

República com ideias e sugestões. 
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