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Em Defesa do Turismo

No dia 11 de março de 2016 a Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Turismo (FrenTur) comemorou um ano. Constituída por 250 parla-
mentares do Congresso Nacional, representando todas as correntes de 
opinião política, ela tem como objetivo o aperfeiçoamento da legisla-
ção referente a proposições que são apreciadas pelas comissões temá-
ticas das duas Casas Legislativas e o acompanhamento de programas 
federais e de decisões políticas que possam influenciar no crescimento 
e desenvolvimento do Turismo.

Este primeiro ano foi de muito trabalho e muitas vitórias da Fren-
Tur. Transformamos em leis alguns projetos que tramitavam na Câ-
mara Federal, tais como a que coloca o turismo rural no rol das ativi-
dades rurais, formalizando o setor no Brasil. Grande vitória recente do 
turismo brasileiro também foi a sanção da Lei que permite a turistas 
estrangeiros entrarem no Brasil sem visto em 2016, ano Olímpico. 

Mas o trabalho não para aqui. Estamos trabalhando ainda pela 
regulamentação do trabalho intermitente, modalidade que permite a 
contratação de mão de obra por hora com escala móvel. Além disso, 

como presidente da Frente, apresentei o Projeto de Lei nº 3737/15, 
que pretende dar segurança jurídica a hotéis, bares, restaurantes e si-
milares para funcionarem aos domingos e feriados sem necessidade de 
acordo coletivo. 

O transporte turístico também foi e continuará sendo pauta de tra-
balho da FrenTur. Em conjunto com a Agência Nacional de Transpor-
tes (ANTT) e micro e pequenos empresários do setor, conseguimos 
alterações importantes para o desenvolvimento dessa atividade. Outra 
mudança pela qual estamos lutando é o fim da cobrança de direitos 
autorais pelo Ecad sobre a programação de rádios e televisores dentro 
de quartos de hotéis e similares. E aguardamos ainda a aprovação pelo 
Senado do projeto que estabelece condições e requisitos para a classifi-
cação de estâncias turísticas em todo o país.

Por fim, temos atuado na defesa da legalização dos cassinos no Brasil. 
A estimativa é que, com isso, sejam criados 400 mil novos postos de tra-
balho, além de impactar positivamente no número de turistas, no cresci-
mento de investimentos no país e na arrecadação para os cofres públicos. 
Esse assunto continuará na pauta da FrenTur neste ano, bem como o 
fim da exigibilidade do visto para turistas estrangeiros de determinados 
países entrarem no Brasil. E, assim como fizemos há um ano, quando 
lançamos a Frente, continuaremos acolhendo as demandas de nossos 
parceiros do trade turístico e as defendendo no Congresso Nacional.

Deputado Herculano Passos (PSD-SP)
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo 
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Lançamento da 
Frente do Turismo

“Entendo que neste momento de dificuldades financeira e política que 
estamos vivendo, o turismo é um vetor importante para empregar mais 
pessoas, gerar oportunidades e aumentar o desenvolvimento do país. Esta 
Frente Parlamentar Mista vai fazer a legislação necessária para fortalecer 
o turismo”. 

(Herculano Passos – Presidente da FrenTur)

“O Brasil vive seu melhor momento de exposição 
internacional, porque sediamos a Rio +20, a Copa do 
Mundo, a Copa das Confederações e no ano que vem 
sediaremos as Olimpíadas. O mundo todo olhou e vol-
tará a olhar para nós, por isso temos que aproveitar 
este momento para garantirmos grandes fluxos e even-
tos corporativos”. 

(Vicente Neto – Ex-presidente da Embratur)

“Ao vermos a participação de representantes de 
entidades de todo o país, percebemos a capilaridade 
que esta Frente terá e a possibilidade de trabalhar 
em vários segmentos. Acredito que ela tem muito a 
contribuir com o fortalecimento do Congresso e o 
desenvolvimento do país”. 

(Gilberto Kassab – Ministro das Cidades)

Este é um dos setores que mais emprega e uma 
das principais portas de entrada para o empreende-
dorismo, para as micro e pequenas empresas e para o 
primeiro emprego, mas também é um setor de empre-
sa robustas, que estão fazendo grandes investimen-
tos no Brasil. Além disso, assegura demandas sobre 
outras cadeias produtivas de bens e serviços e contar 
com o apoio do Congresso neste sentido é uma grande 
oportunidade de conseguirmos avançar”. 

(Vinícius Lage - Ex-ministro do Turismo)

A frente foi lançada em 11 março de 2015
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Legalização dos 
Cassinos no Brasil

Câmara e Senado Federal analisam projetos que visam a legalização 
os jogos de azar no Brasil, entre eles aqueles realizado em cassinos. Con-
forme projeto que tramita no Senado, já em fase final de análise, os cas-
sinos deverão funcionar em complexo de lazer integrados. Ou seja, com 
hotéis, bares, restaurantes e espaços de eventos, movimentando diversos 
segmentos do setor turístico. Com isso, a expectativa do setor hotelei-
ro é que, já no primeiro ano de funcionamento, sejam gerados 400 mil 
novos postos de trabalho. O próprio Governo Federal estima que, só em 
impostos, o Brasil arrecadaria cerca de R$ 17 bilhões por ano com os 
jogos de azar. Quase 50% dos parlamentares que compõem a Comissão 
do Marco Regulatório dos Jogos na Câmara também são membros da 
Frente do Turismo.  

Audiência pública da Comissão 
Especial do Marco Regulatório dos 

Jogos no Brasil ouviu especialistas 
e executivos de grandes redes 

internacionais de cassinos.

Fim da Exigibilidade do 
Visto para Turistas

Mais uma bandeira defendida por parlamentares da Frente do Turis-
mo é o fim da exigibilidade do visto para turistas estrangeiros entrarem 
no Brasil. Um passo importante já foi dado nesta direção. Em novembro 
foi sancionado o Projeto de Lei 149/15, dos deputados Alex Manente 
(PPS-SP) e Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB-PE), membros da Fren-
Tur, que isenta estrangeiros da necessidade de visto de turismo para en-
trada no Brasil neste ano, em razão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2016. A medida tem como objetivo atrair mais visitantes ao país e 
aquecer a economia. Segundo estimativas do Ministério do Turismo, a 
ação pode resultar em um incremento de 20% no número de turistas 
internacionais esperados no período de janeiro a setembro de 2016.

O presidente da FrenTur, Herculano Passos, defende que a inexigibi-
lidade desse visto seja definitiva e não apenas durante o Ano Olímpico.

Na qualidade de presidente da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, 
Herculano Passos foi convidado para falar 
sobre o fim da exigibilidade do visto de 
turista para estrangeiros entrarem no Brasil 
durante conferência no Latin American 
Marketing Personality Awards 2015 
(LAMPA), em Fort Lauderdale, EUA. 
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Permissão de 
Funcionamento

No Brasil, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de 
serviços aos finais de semana, em sua maioria, depende de convenção 
coletiva. Existe, no entanto, um Decreto que regulamenta alguns tipos 
de estabelecimentos que podem funcionar sem esse tipo de acordo. 
Apesar disso, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério do Tra-
balho e Previdência Social defendem, em decisões e normativas, que o 
trabalho em dias de folga exige, em qualquer caso, a prévia autorização 
da norma coletiva. Tal posicionamento ameaça o funcionamento de 
bares, restaurantes e similares nesses dias da semana.

Por isso, o deputado federal Herculano Passos apresentou o Projeto 
de Lei 3737/15, que visa a garantir o respeito a um item da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), que especifica quais estabelecimentos 
podem funcionar nos chamados dias de descanso. Para isso, o projeto 
inclui um rol desses estabelecimentos na Lei 10.101/00, que costuma 
ser usada pelos Tribunais do Trabalho em suas decisões judiciais. A 
proposta está tramitando na Comissões de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, sob relatoria do deputado Benjamin Maranhão (SD-
-PB), membro da FrenTur. Depois segue para a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania e está sujeita à apreciação conclusiva.

Fretamento Turístico

Proibido até meados de 2015, o transporte de turistas de um es-
tado ou de um país para outro com vans e micro-ônibus foi liberado 
em fevereiro deste ano. As viagens interestaduais e internacionais não 
podiam ser realizadas com estes tipos de veículos por força de Resolu-
ção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas foi 
revertida graças ao trabalho dos parlamentares da FrenTur, Herculano 
Passos, Marco Tebaldi (PSDB-SC) e Diego Andrade (PSD-MG). 

A proibição da ANTT prejudicava turistas que viajavam em pe-
quenos grupos e que, para fazer esse tipo de viagens, eram obrigados 
a fretar ônibus de 20 ou mais lugares, encarecendo o passeio. O impe-
dimento perdurou até setembro do ano passado, quando a Resolução 
foi alterada e passou a permitir esse tipo de fretamento para viagens de 
até 540 quilômetros ida e volta. Ainda insatisfeitos com a limitação, 
os parlamentares continuaram atuando até que no início deste ano, 
ela foi totalmente retirada. Para garantir que essa regra seja definitiva, 
o deputado Marco Tebaldi apresentou o projeto de Lei 7581/2014, 
cujo parecer do deputado Herculano já foi aprovado na Comissão de 
Turismo. A proposta deve ainda passar pelas Comissões de Viação e 
Transporte e Constituição e Justiça.
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Turismo Rural

Há seis anos em tramitação no Congresso, o Projeto sobre o Turis-
mo Rural , de autoria do deputado Sílvio Torres (PSDB-SP), foi trans-
formado em Lei em outubro do ano passado. Até então, a legislação 
que disciplina a atividade rural não reconhecia o turismo como uma 
das formas de aproveitamento econômico das propriedades agrícolas. 
Devido a isso, os proprietários que exploravam suas terras também 
com essa atividade não conseguiam emitir os documentos fiscais exi-
gidos por agências de turismo, ficando, a grande maioria, na informa-
lidade. O projeto resolveu essa questão ao colocar o turismo no rol das 
atividades rurais. O presidente da FrenTur, deputado Herculano Passos 
foi o relator da matéria em plenário. 

Deputados Herculano Passos 
e Alex Manente recebem, 
em Brasília, a representante 
da Associação Brasileira 
de Turismo Rural, Andreia 
Roque, que trabalhou na 
aprovação do Projeto de Lei 
que regulamenta o Turismo 
Rural.

Trabalho Intermitente

O Trabalho Intermitente permite a contratação de mão de obra por 
hora com escala móvel, forma que não está prevista nas leis trabalhistas. 
Por ser muito antigo, o atual regramento jurídico não atende boa parte 
das demandas setor de serviço, base de quase todo o segmento turístico.

Sobre esse tema, existem dois projetos específicos tramitando na 
Câmara. O PL 3785/2012, de autoria do deputado Laércio Oliveira 
(SD-SE), que normatiza este tipo de contratação. A proposta está na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, aguar-
dando parecer do relator, deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE). E o PL 
4665/2016, do presidente da FrenTur, deputado Herculano Passos, que 
regulamenta o Trabalho Intermitente durante os Jogos Olímpicos des-
te ano. Por se tratar de uma proposta que diz respeito a um evento com 
data certa e próxima, o projeto deve tramitar em regime de urgência.

Deputado Herculano Passos 
preside audiência pública 
sobre Trabalho Intermitente 
na Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados.
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Estâncias turísticas

O Projeto de Lei 1058/15, do deputado Goulart (PSD-SP), que 
estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias turís-
ticas foi aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro passado, 
durante a Semana Mundial do Turismo. As Estâncias já existem no 
estado de São Paulo e o objetivo do Projeto é expandir este modelo 
para todo o Brasil, incentivando os municípios a desenvolver o turismo 
local. As cidades com essa classificação podem receber aportes finan-
ceiros específicos para o fomento da atividade turística. Para tanto, é 
necessário que tenham características turísticas e determinados requi-
sitos como: condições de lazer, recreação, recursos naturais e culturais 
específicos. As Estâncias se classificam em turísticas, hidrominerais, 
climáticas, balneárias e turísticas religiosas. A matéria está tramitando 
no Senado Federal.

Deputados Herculano Passos, 
presidente da Frente Parlamentar 

Mista em Defesa do Turismo; Alex 
Manente, presidente da Comissão 
de Turismo na Câmara; e Goulart, 

autor do Projeto de Lei que estabelece 
condições e requisitos para a 

classificação de Estâncias Turísticas.

Fim da Cobrança de 
Direitos Autorais

O presidente da FrenTur, deputado Herculano Passos, é membro  da 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de 
Lei 3968/97 sobre Direitos Autorais. Entre os temas debatidos está o 
fim da cobrança feita pelo Escritório Central de Arrecadação e Distri-
buição (Ecad) sobre a programação de televisores e rádios dentro dos 
quartos de hotéis. Passos defende que os quartos de hotéis são áreas pri-
vadas e, portanto, a cobrança não poderia incidir sobre esses espaços. 
Esse é também um entendimento do STF, mas é preciso estabelecer 
essa regra de forma definitiva, por isso, enquanto a matéria é debatida na 
Comissão, o parlamentar apresentou uma emenda à Medida Provisória 
713/2016, com o objetivo de extinguir a cobrança.

Debate na Comissão 
Especial da Câmara dos 

Deputados criada para 
discutir o PL 3968/97, que 

trata da cobrança de direitos 
autorais feita pelo Escritório 

Central de Arrecadação e 
Distribuição (Ecad) 



“O turismo é uma economia que não fere o meio ambiente, não polui, 
apoia-se na criatividade e na cultura. É altamente empregador de mão de 
obra e grande catalisador de empreendimentos de todos os tamanhos, da eco-
nomia informal à grande empresa, passando por inúmeras empresas que 
ajuda a sustentar no meio disso, pequenas e médias. É a face saudável da 
economia criativo do futuro.” 

“Os trabalhos realizados pela Frente Parlamentar do Turis-
mo nos levaram a várias reflexões importantes sobre o setor. Desta-
co que desde 2015, com a alta do dólar, tivemos um período especial, 
onde se abriram novas oportunidades para que o turismo interno pu-
desse ser alavancado. Com os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos teremos 
a chance de atração do turismo internacional, que não pode ser perdida.  
É preciso destacar também como uma das contribui-
ções de incentivo ao turismo a privatização de novos aeropor-
tos que  vai se somar ao trabalho de melhoria da nossa infraestrutu-
ra turística, iniciado  durante os preparativos para a Copa de 2014. 
Entretanto, outras ações, já reivindicadas pelo trade turístico, como me-
lhorias na acessibilidade e desburocratização na liberação de recursos para 
investimentos; diminuição da carga tributária  e investimentos na qualifi-
cação e capacitação de profissionais, são medidas a serem incentivadas para 
o fortalecimento da cadeia produtiva”.

“Como presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal, pude ter 
dimensão da importância do turismo como fator primordial para contrapor-
mos a crise econômica que vivemos em nosso país. E a Frente do Turismo, na 
presidência do deputado Herculano Passos, tem realizado um grande traba-
lho de reconhecimento e valorização do setor. 

“O trabalho realizado pela Frente Parlamentar do Turismo tem como nor-
te fomentar um setor fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento do 
país.  Isso, se dá, especialmente, por se tratar de um colegiado que atua pelo incen-
tivo ao turismo e a sua grande plataforma que gera emprego, renda e arrecada-
ção para a União, estados e municípios brasileiros. Dessa forma, paralelamente e 
alinhados ao trabalho desempenhado nas comissões de Turismo da Câmara e do 
Senado, atuamos firmemente para que o Turismo se fortaleça e ocupe, cada vez 
mais, espaço de destaque na agenda econômica do país.” 

“Por ser um dos mais promissores setores da atividade econômica e social 
brasileira, o turismo tem a necessidade de aprofundar suas discussões - en-
volvendo parlamentares, empresários e sociedade civil, no seu funcionamen-
to e desenvolvimento. Esta é a nossa verdadeira missão dentro desta Frente 
Parlamentar”.

diretoria da frentur

Senador Hélio José (PMDB-DF)
  Vice-presidente

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
  Vice-presidente

Deputado Alex Manente (PPS-SP)
  1º Secretário

Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
  2º Secretário

Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE)
  3º Secretário
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