
Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

  

Firmado por assinatura digital em 01/04/2020 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

  

  

  

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-145-96.2014.5.05.0003  

  

A C Ó R D Ã O  

4ª Turma  

GMALR/acg  

  

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO 

RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL 

PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA 

LEI Nº 13.467/2017.   

DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. 

UTILIZAÇÃO DE UNIFORME COM LOGOMARCA 

DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. NÃO 

OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 

CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.  

I. O Direito de imagem é um direito 

autônomo, que abrange a imagem- 

retrato, como a representação das 

características físicas da pessoa 

natural, e a imagem-atributo, 

considerado o reconhecimento social 

das características da pessoa. De um 

lado, qualquer pessoa tem direito de 

preservar sua imagem do uso comercial 

indevido ou da associação com 

conceitos vexatórios ou humilhantes. 

Trata-se, neste caso, da tutela 

constitucional do direito estático de 

imagem. Por outro lado, para as 

pessoas com notoriedade, surge o 

direito dinâmico de imagem, pelo qual 

a pessoa famosa pode explorar 

ativamente sua imagem, por contrato 

de cessão. As normas constitucionais 

de direitos fundamentais têm por 

objetivo a vida digna, sendo o Direito 

do Trabalho importante instrumento em 

relação aos trabalhadores 

subordinados. A Constituição 

igualmente garante a liberdade em 

todas suas expressões e de maneira 

mais ampla, inclusive a liberdade de 



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.2  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-145-96.2014.5.05.0003   

Firmado por assinatura digital em 01/04/2020 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

iniciativa econômica (CF, art. 1º, 

inc. IV; art. 170, caput). Em razão 

disso, é preciso fazer balanceamento 

de direitos, a fim de compatibilizar 

a proteção do direito de imagem do 

empregado e do direito de livre 

iniciativa da empresa. Para tanto, o 

empregado com fama e notoriedade deve 

ter proteção jurídica de seu direito 

dinâmico de imagem, pois agrega valor 

aos produtos da empresa, como ocorre 

com os modelos, manequins, artistas, 

atletas etc., pois em relação a eles 

existe uma esfera de iluminabilidade 

na qual se colocam espontaneamente por 

interesses profissionais. Já para os 

empregados comuns (sem notoriedade), 

a proteção recai sobre o direito 

estático de imagem, não podendo haver 

uso comercial indevido da imagem-

retrato, nem associação com marcas de 

conteúdo vexatório, o que afetaria a 

imagem-atributo. Há, contudo, uma zona 

de neutralidade na relação de emprego, 

na qual o empregado deve submeter-se 

ao poder diretivo e regulamentar do 

empregador, responsável pelo sucesso 

e pelos riscos da atividade econômica, 

sendo lícita a exigência do uso de 

uniformes, seja com a marca do 

empregador, seja com marcas de 

empresas parcerias que, direta ou 

indiretamente, viabilizam a atividade 

econômica na qual o trabalho se 

insere. Ressalte-se que não há 

necessidade de autorização expressa 

para o uso do uniforme contendo 

logomarca dos produtos 

comercializados, pois, ao ser 

contratado, o empregado adere a todas 

as condições estabelecidas pela 

empresa (inclusive, ao uso do 

uniforme). Ademais, os trabalhadores 

no comércio têm o salário garantido e 

proporcional às vendas dos produtos 
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vinculados no uniforme, seja pelo 

recebimento de comissões, quando for 

o caso, seja pelos benefícios 

indiretos pelo sucesso da atividade 

econômica. Logo, ao promover os 

produtos comercializados pelo 

empregador, com a finalidade de vendê-

los, o empregado já está sendo 

remunerado pelo salário recebido. II. 

A esse respeito, esta Quarta Turma já 

se manifestou no sentido de que a 

obrigatoriedade de o empregado vestir 

uniformes contendo propagandas ou 

logomarcas dos produtos 

comercializados com os quais o 

empregador trabalha não constitui, por 

si só, violação do direito de imagem 

e não gera indenização por danos 

morais. O entendimento acerca da 

caracterização do dano moral, nesses 

casos, depende da comprovação de que 

a pessoa foi submetida à situação 

vexatória ou constrangedora por conta 

de ter sua imagem vinculada a tais 

marcas ou, ainda, de que a pessoa em 

questão tenha notoriedade suficiente 

para que o uso das logomarcas 

presentes no uniforme atrelada à sua 

imagem gere um ganho financeiro 

expressivo para o empregador. III. No 

presente caso, não consta do acórdão 

regional que o uso de vestimentas com 

logomarcas tenha trazido qualquer 

prejuízo ao autor, tampouco há 

registro de que as marcas estampadas 

nos uniformes possam ter feito o 

Reclamante passar por situação 

vexatória ou constrangedora. Além 

disso, também não há na decisão 

regional nenhuma afirmação no sentido 

de ser o Reclamante uma pessoa famosa 

ou notoriamente conhecida, a ponto de 

que o uso dessas logomarcas atrelado 

à imagem do autor especificamente 

possa ter gerado um ganho financeiro 
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significativo para a Reclamada. IV. 

Nesse contexto, não houve violação do 

direito estático de imagem do 

Reclamante, pois o uso de uniforme 

veiculando marcas de produtos 

vendidos no mercado pelo empregador 

se insere na zona de neutralidade do 

direito de imagem decorrente das 

condições corriqueiras do contrato de 

trabalho, durante a jornada de 

trabalho e restrito ao local de 

trabalho, na qual o efeito ao público 

em geral nem agrega valor aos 

produtos, nem deprecia a imagem- 

atributo do empregado. V. Recurso de 

revista de que se conhece, por 

divergência jurisprudencial, e a que 

se nega provimento.  

  

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso  

de Revista n° TST-RR-145-96.2014.5.05.0003, em que é Recorrente 

_________ e Recorrido _____________  

  

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu  

parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamado, 

para “excluir da condenação às multas normativas”. Na mesma assentada, 

deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante 

“para, reformando a sentença: a) deferir o adicional de 100% no 

pagamento de todas as horas extraordinárias objeto da condenação; b) 

determinar que na apuração das horas extras, não seja aplicada a 

Súmula 85, IV do TST; c) majorar a indenização por danos morais 

decorrentes da revista pessoal para R$5.000,00 (cinco mil reais) e; 

d) deferir a indenização pelo não fornecimento de lanche em R$5,00, 

para os dias em que houve excesso de labor por uma hora e meia” 

(acórdãos de fls. 408/427 e 433/435). O Reclamante interpôs recurso 

de revista (fls. 437/454). A insurgência foi admitida quanto ao tema 

"DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE UNIFORME COM LOGOMARCA 
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DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS", por violação do art. 20 do Código Civil 

(decisão de fls. 485/488).  

O Reclamado não apresentou contrarrazões ao recurso  

de revista, conforme certidão de fl. 491.  

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público 

do Trabalho.  

É o relatório.  

  

V O T O  

  

1. CONHECIMENTO  

O recurso de revista é tempestivo, está subscrito 

por  

advogado regularmente constituído e cumpre os demais pressupostos 

extrínsecos de admissibilidade.  

  

1.1. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE 

UNIFORME COM LOGOMARCA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS  

O Reclamante atendeu aos requisitos previstos no 

art. 896, § 1º-A, da CLT (redação da Lei nº 13.015/2014), quanto ao 

tema em destaque.  

Pretende o processamento do seu recurso de revista 

por  

violação dos arts. 5º, V, X e XXVIII, da Constituição Federal, 20 e 

186 do Código Civil.  

Argumenta que “houve um agravante pelo uso da imagem  

indevido do Autor, porque causou repercussão diante da sociedade na 

qual estava inserido quando usava camisas que o faziam parecer 

promotor das marcas para as quais estava fazendo propaganda sem 

qualquer contraprestação”. Alega que “se viu prejudicado por uma 

atitude descabida e desrespeitosa por parte da Recorrida, que utilizou 

indevidamente o seu corpo e a sua imagem” (fl. 443).  

Defende que “não pode o empregador utilizar-se da  

imagem do seu empregado para promover sua empresa, seu produto ou 

qualquer outro objeto de cunho comercial sem a expressa anuência 

daquele” (fl. 444).  
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Afirma, ainda, que a decisão recorrida diverge do  

entendimento de outros Tribunais acerca da matéria. Transcreve arestos 

para demonstração de dissenso pretoriano.  

Consta do acórdão recorrido:  

"DIREITO DE IMAGEM   

O Autor alega que era obrigado a „servir de outdoor ambulante‟, já que 

era compelido a usar camisas de divulgação de marcas e serviços sem a 

devida contraprestação pecuniária pelo serviço, principalmente pela 

exposição e utilização da imagem sem a sua autorização.  

Analiso.  

Muitos são os que defendem configurar dano moral as seguintes 

espécies: a) dano estético; b) dano à intimidade; c) dano à vida de relação 

(honra, dignidade, honestidade, imagem, nome, liberdade); d) dano biológico 

(vida); e) dano psíquico. Atualmente, o conceito de dano moral tem sido 

entendido de modo bem mais amplo do que „ofensa à honra‟. Caracteriza-se 

o dano moral quando é atingido qualquer bem jurídico insuscetível de 

avaliação econômica ou pecuniária, o que leva a questão para o campo dos 

direitos de personalidade, sejam os direitos à integridade física, sejam os 

direitos à integridade moral.  

No caso sob exame, o que se discute é o dano decorrente do uso da 

imagem do Reclamante, pelo fato desta ser obrigado a utilizar camisetas com 

propagandas de produtos e/ou empresas.  

Entendo, todavia, que, sem qualquer desmerecimento ao 

empregado, primeiro teria ele que ter notoriedade suficiente para que 

sua imagem pudesse realmente influenciar nas vendas de produtos, 

caracterizando, assim, o marketing. O uso de camisas, pelos 

funcionários, com nomes de produtos que são comercializados pela 

empresa nada tem de utilização indevida da imagem, funcionando mais 

como uma própria farda.  

Sentença mantida” (fl. 422, grifos nossos).    

  

Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo  

Reclamante, o Tribunal de origem assim se manifestou:  

“O acionante opõe Embargos Declaratórios com a finalidade única de 

prequestionamento. Para tanto busca a análise da matéria à luz dos artigos 20 
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e 186 do CC, artigo 456 da CLT e artigo 5º, incisos V, X e XXVIII da 

Constituição Federal.  

A nosso ver, a hipótese não é de prequestionamento.  

A Súmula 297/TST não criou requisito novo para interposição de 

recurso, apenas traçou diretrizes sobre o tema, adequando-o à legislação pré-

existente. Nos termos da referida súmula, tem-se como prequestionadas as 

matérias ou questões quando tenha sido adotada tese explícita a respeito, 

exatamente como o fez este Colegiado em relação ao pedido de dano moral 

pelo uso indevido da imagem do autor.  

A Turma julgadora, de forma fundamentada, esclareceu acerca da não 

violação da imagem do acionante, nos seguintes termos:  

‘Entendo, todavia, que, sem qualquer desmerecimento ao 

empregado, primeiro teria ele que ter notoriedade suficiente para que 

sua imagem pudesse realmente influenciar nas vendas de produtos, 

caracterizando, assim, o marketing. O uso de camisas, pelos 

funcionários, com nomes de produtos que são comercializados pela 

empresa nada tem de utilização indevida da imagem, funcionando 

mais como uma própria farda.’  

   

Exatamente porque não foi aplicada a regra do art.20 do CC, o 

Colegiado não se manifestou acerca das disposições constitucionais a 

respeito do direito de imagem.  

Importante ressaltar que, nos termos do item II, da Súmula 298/TST, 

exige-se o prequestionamento quanto „à matéria e ao enfoque específico da 

tese debatida na ação e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por 

violado. Basta que o conteúdo da norma, reputada como violada, tenha sido 

abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o 

pressuposto do prequestionamento‟.  

Nada a prequestionar, portanto.  

Conclusão do recurso   

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração”  

(fls. 433/434).  

  

Como se observa, a Corte Regional rejeitou a 

pretensão  
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de indenização por uso indevido de imagem, por entender que "o uso de 

camisas, pelos funcionários, com nomes de produtos que são 

comercializados pela empresa nada tem de utilização indevida da 

imagem, funcionando mais como uma própria farda" (fl. 422).  

O aresto retratado na ementa transcrita à fl. 453,  

oriundo do TRT da 1ª Região, com a devida indicação da fonte oficial 

de publicação, é específico e divergente da decisão recorrida.  

Eis a tese consignada na ementa:  

“USO INDEVIDO DA IMAGEM. A imagem de uma pessoa está 

incluída no artigo 20 do Código Civil entre os direitos da personalidade, e a 

utilização de tal direito para fins comerciais deve ser autorizada, sob pena de 

indenização. A obrigatoriedade de o empregado utilizar camisetas contendo 

logotipos de grandes marcas configura a exploração econômica da imagem, 

o que gera ao empregador a obrigação de indenizar”.  

  

Conheço do recurso de revista, pois, por divergência  

jurisprudencial.  

  

2. MÉRITO  

  

2.1. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE 

UNIFORME COM LOGOMARCA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS  

Discute-se a caracterização de dano moral decorrente  

do uso indevido da imagem, quando a empregadora obriga o empregado a 

utilizar uniforme com propagandas ou logomarcas dos produtos 

comercializados.  

O Direito de imagem, como se sabe, é um direito  

autônomo, que abrange a imagem-retrato, como a representação das 

características físicas da pessoa natural, e a imagem-atributo, 

considerado o reconhecimento social das características da pessoa.   

De um lado, qualquer pessoa tem direito de preservar  

sua imagem do uso comercial indevido ou da associação com conceitos 

vexatórios ou humilhantes. Trata-se, neste caso, da tutela 

constitucional do direito estático de imagem. Por outro lado, para as 

pessoas com notoriedade, surge o direito dinâmico de imagem, pelo qual 
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a pessoa famosa pode explorar ativamente sua imagem, por contrato de 

cessão.   

As normas constitucionais de direitos fundamentais  

tem por objetivo a vida digna, sendo o Direito do Trabalho importante 

instrumento deste fim no âmbito das relações do trabalho subordinado. 

A Constituição igualmente garante a liberdade em todas suas expressões 

e de maneira mais ampla, inclusive a liberdade de iniciativa econômica 

(CF, art. 1º, inc. IV; art. 170, caput). Em razão disso, é preciso 

fazer balanceamento de direitos, a fim de compatibilizar a proteção 

do direito de imagem do empregado e do direito de livre iniciativa da 

empresa. Para tanto, o empregado com fama e notoriedade deve ter 

proteção jurídica de seu direito dinâmico de imagem, pois agrega valor 

aos produtos da empresa, como ocorre com os modelos profissionais, 

manequins, artistas, atletas etc, pois em relação a eles existe uma 

esfera de iluminabilidade na qual se colocam espontaneamente por 

interesses profissionais. Já para os empregados comuns (sem 

notoriedade), a proteção recai sobre o direito estático de imagem, 

não podendo haver uso comercial indevido da imagem-retrato, nem 

associação com marcas de conteúdo vexatório, o que afetaria a imagem-

atributo. Há, contudo, uma zona de neutralidade na relação de emprego, 

na qual o empregado deve submeter-se ao poder diretivo e regulamentar 

do empregador, responsável pelo sucesso e pelos riscos da atividade 

econômica, sendo lícita a exigência do uso de uniformes, seja com a 

marca do empregador, seja com marcas de empresas parcerias que, direta 

ou indiretamente, viabilizam a atividade econômica na qual o trabalho 

se insere.  

Ressalte-se que não há necessidade de autorização  

expressa para o uso do uniforme contendo logomarca dos produtos 

comercializados, pois, ao ser contratado, o empregado adere a todas 

as condições estabelecidas pela empresa (inclusive, ao uso do 

uniforme). Ademais, os trabalhadores no comércio têm o salário 

garantido e proporcional às vendas dos produtos vinculados no 

uniforme, seja pelo recebimento de comissões, quando for o caso, seja 

pelos benefícios indiretos pelo sucesso da atividade econômica. Logo, 

ao promover os produtos comercializados pelo empregador, com a 
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finalidade de vendê-los, o empregado já está sendo remunerado pelo 

salário recebido.  

Como se observa, o entendimento acerca da  

caracterização do dano moral, nesses casos, depende da comprovação de 

que a pessoa foi submetida à situação vexatória ou constrangedora por 

conta de ter sua imagem vinculada a tais marcas ou, ainda, de que a 

pessoa em questão tenha notoriedade suficiente para que o uso das 

logomarcas presentes no uniforme atrelada à sua imagem gere um ganho 

financeiro expressivo para o empregador.  

A esse respeito, esta Quarta Turma já se pronunciou  

no sentido de que a obrigatoriedade de o empregado vestir uniformes 

contendo propagandas ou logomarcas dos produtos comercializados, não 

constitui, por si só, violação do direito de imagem e não gera 

indenização por danos morais (ARR-1340-53.2014.5.05.0024, Relator 

Ministro Caputo  

Bastos, DeJT 08/02/2019):  

 "Na hipótese vertente, o egrégio Tribunal Regional deu provimento 

ao recurso ordinário do reclamado para excluir a condenação da reclamada 

ao pagamento de compensação por dano moral por uso indevido da imagem.  

De fato, não consta no v. acórdão regional que a utilização de 

uniformes com logomarcas de fornecedores tenha exposto a reclamante à 

situação constrangedora ou vexatória.  

Como se sabe, o dano moral decorre da violação dos direitos da 

personalidade. Já o dano à imagem, espécie de dano moral, uma vez 

integrante dos direitos da personalidade, pressupõe o prejuízo na utilização 

desse bem (imagem) que integra o patrimônio jurídico personalíssimo do 

titular.  

A imagem da pessoa pode ser considerada como exteriorização da 

personalidade humana e entendida tanto no aspecto físico quanto moral. Isso 

porque ela não reflete apenas características físicas do sujeito, mas abrange 

também atributos sociais da pessoa. Considerando tais aspectos, Hermano 

Durval (citado por Carlos Affonso Pereira de Souza. Contornos Atuais do 

Direito do Direito à Imagem. Revista Forense - vol. 367 - p. 48), conceitua:  
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    ‟Direito à imagem é a projeção da personalidade física 

(traços fisionômicos, corpo, atitudes, gestos, sorrisos, 

indumentárias, etc) ou moral (aura, fama, reputação etc) do 

indivíduo (homens, mulheres, crianças ou bebês) no mundo 

exterior‟  

A tutela jurídica da imagem possui fundamento no próprio texto 

constitucional, alçada a direito fundamental, com referência no artigo 5º, V, 

X e XXVIII, da Constituição Federal, os quais se encontram assim redigidos:  

  

    ‟Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:  

    (...)  

    V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem;  

    (...)  

    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  

    (...)  

    XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:  

    a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 

nas atividades desportivas;‟  

  

Tais incisos contemplam três hipóteses distintas de tutela do direito à 

imagem: imagem-atributo (inciso V), imagem-retrato (inciso X) e imagem 

como direto autoral (inciso XXVIII). A imagem-retrato refere-se à 

fisionomia humana (identidade física da pessoa e suas características); a 

imagem como direito autoral objetiva a proteção da pessoa enquanto criadora 

de determinada obra intelectual. Já a imagem-atributo tem por objeto as 

características comportamentais de uma pessoa que a distinguem perante 
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terceiros, as quais podem ser positivas ou negativas, extraídas da observação 

de seu comportamento nas relações sociais.  

Ressalte-se ainda que o direito à imagem tem pontos relevantes de 

contato com o direito à honra, razão por que necessário se faz evidenciar os 

dois prismas em que esta se assenta. Trata-se da honra subjetiva, que se 

encontra voltada ao conceito que a própria pessoa constrói de si mesma 

(auto-estima) e da honra objetiva que se relaciona à consideração que outros 

(terceiros) têm para com determinada pessoa (bom nome, boa fama).  

A violação do direito à imagem pode gerar compensação tanto por 

danos morais quanto por danos materiais.  

No caso, o pedido formulado na petição inicial refere-se unicamente ao 

dano moral, por uso da imagem.  

A doutrina recomenda que, na análise do caso concreto, em que se 

busca reparação moral pelo uso da imagem, o julgador siga a lógica do 

razoável do homem médio, ou seja, tome por paradigma o meio-termo, nem 

se porte de forma fria e insensível, nem extremamente sensível.  

Na presente hipótese, conforme já mencionado, extrai-se do v. 

acórdão regional que, no uniforme fornecido pelo reclamado, encontravam-

se estampadas logomarcas de fornecedores da empresa. Não restou 

demonstrado que o uso do referido uniforme teria exposto a reclamante à 

situação vexatória, de forma a atingir o seu íntimo, a sua honra (objetiva e 

subjetiva), a sua privacidade, tampouco trazido prejuízo à sua imagem-

atributo perante a comunidade, à respeitabilidade ou à boa fama.  

Assim, não há falar em violação dos direitos da personalidade da 

reclamante e, por consequência, na existência de dano moral".   

  

Igualmente, da Quinta Turma desta Corte Superior,  

anotamos:  

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO 

USO DE UNIFORME COM LOGOMARCAS DE FORNECEDORES DA 

EMPRESA RECLAMADA - OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM NÃO  

CONFIGURADA. 1. O dano moral constitui lesão de caráter não material ao 

patrimônio moral do indivíduo, integrado por direitos da personalidade (CF, 

art. 5º, „caput‟, V, VI, IX, X, XI e XII). Assim, condenar o empregador em 

dano moral, por força de eventual lesão causada ao obreiro, somente faz 
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sentido quando se verifica a repercussão do ato praticado pelo empregador 

na imagem, honra, intimidade e vida privada do indivíduo. 2. Na espécie, a 

determinação do uso de camiseta promocional das marcas e produtos 

comercializados, por si só, sem a recusa do empregado, não constitui lesão 

moral ao empregado se tais marcas não comprometem, pelo que representam, 

a imagem do trabalhador. Inexiste, nesse sentido, abuso de direito ou 

configuração de excessos. Tanto o é que a Lei 13.467/17, da Reforma 

Trabalhista, além de estabelecer um marco regulatório específico para a 

temática dos danos morais ao incluir o Título II-A na CLT („Do Dano 

Extrapatrimonial‟), acrescentou o art. 456-A, afastando expressamente a 

ilicitude da prática em questão, assim dispondo: „Cabe ao empregador definir 

o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no 

uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e 

outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada‟.  3.  

Ora, não havendo lei anterior específica que autorizasse a imposição da 

condenação e sobrevindo lei, no curso do processo, que trata especificamente 

da matéria, serve de princípio exegético para deslindar a controvérsia em 

relação a fatos ocorridos antes de sua edição, a justificar a não aplicação de 

precedentes que solucionavam a questão em sentido contrário ao da lei nova.  

 Recurso  de  revista  conhecido  e  desprovido" (RR -  

362-89.2016.5.13.0022, Redator Ministro Ives Gandra 

Martins Filho, 5ª Turma, DEJT 13/04/2018).  

  

No caso, não há no acórdão regional notícia de que 

o  

uso de vestimentas com logomarcas tenha trazido qualquer prejuízo ao 

autor, tampouco há o registro de que as marcas estampadas nos uniformes 

possam ter feito o Reclamante passar por situação vexatória ou 

constrangedora. Ademais, não registra o TRT de origem afirmação no 

sentido de ser o Reclamante uma pessoa notoriamente conhecida, ou 

famosa, a ponto de que o uso dessas logomarcas, atrelado a sua imagem, 

especificamente, possa ter gerado um ganho financeiro significativo 

para o Reclamado.   

À luz de tais considerações, não houve violação do  

direito estático de imagem do Autor, pois o uso de uniforme veiculando 

marcas de produtos vendidos pelo empregador se insere na zona de 
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neutralidade do direito de imagem decorrente das condições 

corriqueiras do contrato de trabalho, durante a jornada de trabalho e 

restrito ao local de trabalho, na qual o efeito ao público em geral 

nem agrega valor aos produtos, nem deprecia a imagem-atributo do 

empregado.  

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de 

revista.  

  

ISTO POSTO  

  

ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do recurso de revista 

quanto ao tema "DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO DE 

UNIFORME COM LOGOMARCA DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS", por 

divergência jurisprudencial, e, no mérito, negar-lhe provimento.  

Brasília, 1 de abril de 2020.  

  

  
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

ALEXANDRE LUIZ RAMOS  
Ministro Relator  


