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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 03/2012 
 

Piso Salarial Estadual para o setor de turismo e hospitalidade 
em SC passa para R$ 800,00 a partir de janeiro/2012 

 
Conforme noticiado através de nossa Orientação Jurídica 12-A/2012, em dezem-
bro/2011 passou a vigorar novo valor de piso salarial estadual para as empresas de 
turismo e hospitalidade em Santa Catarina, em decorrência de projeto de Lei Com-
plementar do Deputado JORGE TEIXEIRA (PSD) aprovado pela Assembléia Legisla-
tiva de Santa Catarina (ALESC), que reclassificou o setor do nível I para o nível IV 
da Lei Complementar nº 459/2009. Agora, foi aprovada a Lei Complementar nº 
566/2012 (DOESC de 16/03/12) prevendo o reajuste do valor do piso do nível IV 
para R$ 800,00, com vigência a partir de janeiro/2012, conforme se pode ver na 
íntegra do texto da lei mediante consulta direta na página da ALESC na internet  
(http://200.192.66.20/alesc/docs/2009/459_2009_lei_complementar.doc). 
 
Considerando que a elevação do valor do piso para a categoria no curto espaço de 3 
meses foi de cerca de 27% (de R$ 630,00 em novembro/2011 para R$ 800,00 em 
janeiro/2012) e que expressivo número de empresas informa não ter condições de 
suportar tal variação, o Departamento Jurídico de FHORESC está estudando a ma-
téria para propor ADIn (Ação Direta de Inconstitucionalidade) junto ao STF – Su-
premo Tribunal Federal, dentre outros motivos porque a Lei Complementar Federal 
nº 103/2000 (www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp103.htm) restringe 
a competência delegada pela União aos Estados para legislar sobre “piso salarial” 
ao poder executivo (vale dizer, Governador do Estado), enquanto que o reenqua-
dramento do setor de turismo de hospitalidade se deu por lei de iniciativa do poder 
legislativo (ALESC). 
 
Considerando que o julgamento da ADIn a ser proposta pode levar de um a dois 
anos e que não há certeza da obtenção de liminar e nem do acolhimento da ação 
em si, as empresas devem examinar com o devido cuidado o assunto para evitar a 
formação de passivo e outros problemas na esfera legal trabalhista. Mesmo para as 
empresas que não têm condições de suportar o valor do novo piso, a postura mais 
cautelosa, até o julgamento definitivo da ADIn que será proposta, seria a de pagar o 
valor do piso no nível I (R$ 700,00) e mais uma “antecipação salarial” (ou título se-
melhante) no valor de R$ 100,00, de modo a garantir o valor mínimo de R$ 800,00 
previsto na lei estadual sem correr riscos e sem criar um novo status salarial.  
 
Naturalmente que tais considerações restam prejudicadas para as empresas que 
podem suportar o valor do novo piso (R$ 800,00) ou já pagam valores maiores. Em 
caso de dúvida, consulte seu contador ou seu Sindicato. 
 

LEMBRE-SE: O SINDICATO É O ÚNICO 
REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA  

– CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 8º, INC. III     – 


