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mpresas do Turismo vencem ba-
talha na Justiça e setor ingressa
em outro patamar de desenvolvi-
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mento.
STF mantém decisão do TRT-10 onde a
CNTur é a única representante do
Turismo no Brasil.
Empresas do ramo do turismo, como ho-
téis, pousadas, apart-hotéis, motéis,
restaurantes, bares, agências de via-
gens e organizadoras de eventos estão
prestes a ver o setor ingressar em um
novo patamar de importância no Brasil.
Decisão do STF do dia 25 de agosto
mantém o entendimento de que a única
representante legal do setor é a Con-
federação Nacional do Turismo
( ).CNTur
O fim da controvérsia trará segurança
jurídica para os negócios do setor e pa-
ra os empresários, e marca uma guina-
da na atuação efetiva e especializada
do setor de Turismo, sobretudo junto às
esferas dos Poderes Executivo e Legis-
lativo.
Agora, as estratégias de atuação do
setor se voltarão para os verdadeiros in-
teresses e necessidades dos empresá-
rios, uma vez que a representação par-
tilhada com os setores de comércio e
serviços levava a uma divisão despro-
porcional de investimentos e ações vol-
tados à categoria.

Entenda o caso:
A disputa se arrastava na Justiça por
meio de medidas protelatórias desde
2010, um ano após a confirmação do
registro da Confederação Nacional do
Turismo ( ) no Ministério do Tra-CNTur
balho, porque a Confederação Nacional
do Comércio (CNC) não aceitou repas-
sar os recursos da contribuição sindical
pagos pelas empresas da categoria “tu-

rismo e hospitalidade” – a entidade che-
gou a modificar a sua razão social para
acrescentar em seu nome a palavra “Tu-
rismo”, ignorando que o surgimento de
uma confederação específica foi fruto
das demandas das empresas por uma
representação específica e significati-
va, voltada às reais necessidades de
um setor que movimenta 52 outros se-
tores da cadeia produtiva, é respon-
sável pela geração de 3,6% do Produto
Interno Bruto brasileiro e ocupa a 10a
posição no ranking dos maiores merca-
dos mundiais. A representação parti-
lhada com os setores de comércio e ser-
viços levava a uma divisão despropor-
cional de investimentos e ações volta-
dos à categoria.
Desde então, a obteve vitóriasCNTur
no pleito de representação exclusiva do
Turismo em primeira e segunda instân-
cias, na 14a Vara do Trabalho do Distri-
to Federal e no Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) da 10a Região, que re-
conheceram a sua legitimidade como
representante das empresas do setor.
Ainda assim, a CNC ingressou no Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) com Re-
curso de Revista e Agravo – ambos ne-
gados – e posteriormente com um Re-
curso Extraordinário, que não foi admi-
tido pela presidência do TST. Então, a
representante do comércio tentou
levar o caso ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), interpondo o recurso de
Agravo que foi distribuído ao Ministro
Luiz Fux.
Em decisão monocrática, o ministro
Luiz Fux negou o seguimento da dis-
cussão da matéria no Supremo Tribunal
Federal, mantendo a decisão do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região, segundo a qual a exclusividade
da representação de toda a categoria

econômica do Turismo em âmbito na-
cional cabe à Confederação Nacional do
Turismo ( ), e a da 14a Vara doCNTur
Trabalho do Distrito Federal, que afirma
que, a partir do registro da aCNTur,
CNC perdeu a legitimidade para
representar o turismo, ficando com a
representação do comércio. A decisão
também garante à a restituiçãoCNTur
de todo o montante da contribuição
sindical paga pelas empresas de
t u r i smo de sde 2009 , que f o i
indevidamente recolhido pela Con-
federação Nacional do Comércio (CNC).
O Conselho Jurídico (Conjur) da entida-
de elaborou um comunicado que deta-
lha o passo a passo do imbróglio jurí-
dico. Nele, o corpo jurídico da ex-CNTur
plica que ainda caberia à CNC interpor
no STF um Agravo Interno, antigo agra-
vo regimental, questionando a decisão
monocrática do ministro Fux, mas alerta
para o risco de condenação ao paga-
mento de multa, caso insista em inter-
por algum recurso procrastinatório,
uma vez que o acórdão do relator está
fundamentado em precedentes do pró-
prio Supremo Tribunal Federal.
Após o trânsito em julgado desta última
decisão do STF, todas a demais ações
ainda pendentes e com decisões diver-
gentes estarão prejudicada e deverão
ser extintas
“Após uma longa discussão jurídica tra-
vada em tribunais de diversas instân-
cias, finalmente, o Turismo brasileiro te-
rá sua legítima representação feita por
empresários do setor, conhecedores
das demandas e necessidades especí-
ficas inerentes à atividade e com solu-
ções modernas, adequadas e voltadas
ao seu universo”, afirma o presidente do
Conselho Jurídico da , NelsonCNTur
Luiz Pinto.


