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RESUMO

O  presente  estudo  trata  acerca  da  problemática  que  envolve  o  dever  de 

ressarcimento pelo empregador, nos casos de lavagem do uniforme pelo próprio 

empregado,  sob  o  enfoque  dos  princípios  da  alteridade  e  o  da  razoabilidade. 

Inicialmente serão tecidas algumas considerações acerca do conceito da alteridade 

como  requisito  da  relação  de  emprego  e  também  acerca  do  princípio  da 

razoabilidade na relação de emprego. Por fim, serão tratados a questão do uso do 

uniforme e em quais casos o elemento da alteridade juntamente com o princípio da 

razoabilidade autorizam a transferência dos custos com a lavagem do uniforme ao 

empregado ou ao empregador.

Palavras-chave: Lavagem de  uniforme.  Princípio  da  razoabilidade.  Relações  de 

emprego. Transferência dos riscos do empreendimento.

ABSTRACT

This study focuses on the issues involving the duty of compensation by the 

employer, in the case of washing the uniform by the employee, from the standpoint of  

the  principles  of  otherness  and  reasonableness.  Initially  it  will  be  woven  some 

considerations  about  the  otherness  of  the  concept  as  employment  relationship 

requirement and also on the principle of  fairness in the employment relationship.  

Finally, they will be the issue of the uniform use and in which cases the otherness of 

the element with the principle of reasonableness authorize the transfer of the cost of 

the uniform washing the employee or the employer .

Keywords: Employment relationships. Principle of reasonableness. Transfer of the 

project risks. Uniform laundering.
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1 INTRODUÇÃO

A utilização de uniformes para o trabalho é algo muito presente na vida de 

muitos  trabalhadores  e  tal  fato  traz  consigo,  implicações  no  mundo  jurídico. 

Implicações estas que constantemente são discutidas na seara da justiça trabalhista: 

Afinal,  de quem é a responsabilidade pela conservação e a lavagem dos uniformes? 

Há limites para a aplicação do elemento alteridade na relação de emprego?

O presente estudo tem enfoque na análise do elemento da alteridade nas 

relações de emprego e verificar se há limitações para a sua aplicação, diante de 

casos concretos, com relação a higienização de uniformes para trabalho.

Em um primeiro  momento,  serão feitas  algumas considerações acerca do 

conceito  da  alteridade  como  requisito  da  relação  de  emprego,  elemento  este 

também considerado como uma das espécies de princípios protetivos destinados ao 

trabalhador.

Após, serão abordadas algumas considerações acerca de um princípio geral 

de direito, o da razoabilidade, onde será possível verificar as suas funções e o que 

este pode implicar nas relações de emprego.

Mais a frente, será tratado o uso do uniforme para o trabalho e o tratamento 

jurídico dispensado pela legislação pátria e, por fim, se há o dever de ressarcimento 

pelo empregador nos casos em que a higienização é feita pelo próprio empregado, 

sob a luz dos princípios da alteridade e da razoabilidade.

2  O  ELEMENTO  DA  ALTERIDADE  COMO  REQUISITO  DA  RELAÇÃO  DE 

EMPREGO.

A doutrina  justrabalhista  define  que  para  a  existência  de  uma relação  de 

emprego,  é  necessária  a  verificação de alguns requisitos  essenciais  para  a  sua 

caracterização:  a continuidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e 

alteridade (MARTINS, 2012. p.100). 

Diante  dessa  clássica  caracterização  apresentada,  se  mostra  importante 

fazer-se a partir  daqui algumas considerações acerca do elemento da alteridade, 

para que assim seja possível compreender o problema ora proposto.
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O elemento da alteridade é conceituado pela doutrina como um fenômeno 

pelo qual a pessoa que realiza um atividade (trabalhador) não se torna proprietário 

do seu resultado, mas sim aquela pessoa a quem se destina o produto respectivo 

(empregador),  cabendo,  dessa maneira,  a  assunção dos riscos da sua atividade 

econômica (CAIRO JR., 2015, p.279)

No mesmo sentido é o entendimento de o empregado pode participar dos 

lucros da empresa, mas não dos prejuízos (MARTINS, 2012, p. 102) estando alheio, 

dessa forma, a qualquer dificuldade financeira ou econômica do empreendimento 

(MARTINEZ, 2011, p.117).

Veja-se que a conceituação feita pelos doutrinadores está calcada justamente 

no que vem expressamente enunciado pelo art.  2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho1, onde residem os requisitos para a caracterização do sujeito empregador, 

dispondo em seu texto legal que é empregador toda pessoa que  assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço.

A afirmação acima também é encontrada nos ensinamentos de Camino, que 

assim leciona acerca dos riscos da atividade econômica do empregador:

“Embora a leitura superficial do art. 2º da CLT possa levar ao equívoco de 
visualizar  o  empregador  no  sujeito  que  admite,  assalaria  e  dirige  a 
prestação pessoal dos serviços, a sua correta compreensão permite concluir 
serem,  tais  atributos,  embora  inerentes  ao  empregador,  delegáveis  a 
terceiros, em nome e por conta do empregador. O que, efetivamente, tipifica 
o empregador é a assunção dos riscos da atividade econômica (leia-se o 
emprego do capital em atividade naturalmente de risco). Admitir, assalariar e 
dirigir a força de trabalho, é mera consequência.” (CAMINO, 1999, p. 88)

Por sua vez, em análise do texto contido no art. 2º da CLT, diz-se que o “texto 

da CLT parece limitar a alteridade apenas aos riscos tipicamente empresariais – e 

não aos riscos decorrentes da própria existência do contrato de trabalho e de seu 

cumprimento”. Em complemento a análise, diz-se ainda que o dispositivo legal citado 

fala em riscos da atividade econômica no mesmo preceito em que faz a definição do 

empregador como empresa, sendo que a interpretação mais acertada seria de que 

empregador assuma os riscos do trabalho prestado, ainda que este não tenha intuito 

econômico, como é o caso do trabalho doméstico. (DELGADO, 2014, p.420)

Na doutrina, há divergências quanto ao efeito jurídico da alteridade, havendo 

1 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. (grifou-se)



5

posições que interpretam como o risco da atividade não pudesse ser estendido a 

todo  e  qualquer  empregador,  mas  apenas  aos  que  desempenhassem  atividade 

rigorosamente econômica, lucrativa (DELGADO, 2014, p.420).

Em continuidade ao raciocínio, aduz-se que, o enunciado celetista, quando se 

refere a ideia de riscos, significa dizer que é de responsabilidade do empregador os 

custos e resultados do trabalho prestado (DELGADO, 2014, p. 420).

Tem-se assim, em síntese, que ao empregador cabe o dever de assunção dos 

riscos da atividade econômica explorada, de maneira que tanto o lucro, quanto o 

prejuízo, somente por ele deverá ser suportado, não podendo transferir aos seus 

empregado o ônus do empreendimento.

Quanto  a  sua  aplicação  prática,  é  possível  perceber  que  o  princípio  da 

alteridade, como um dos elementos protetivos alcançados ao trabalhador através do 

princípio  da  proteção,  é  muito  aplicado  nas  resoluções  de  conflitos  envolvendo 

empregadores  e  empregados,  consoante  se  pode  observar  pelos  precedentes 

jurisprudenciais a seguir colacionados:

“PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. O princípio da alteridade, previsto no art. 2º 
da CLT, determina que o contrato de trabalho transfere a uma das partes 
todos  os  riscos  a  ele  inerentes  e  sobre  ele  incidentes:  os  riscos  do 
empreendimento empresarial e os derivados do próprio trabalho prestado. 
(TRT-3  -  RO:  00889201412903002  0000889-58.2014.5.03.0129,  Relator: 
Luiz  Otavio  Linhares  Renault,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação: 
23/09/2015)”2

“DANOS DECORRENTES DE CULPA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO 
DA  ALTERIDADE.  Os  danos  decorrentes  mero  exercício  da  atividade 
laborativa não são passíveis de desconto do salário do empregado, a quem 
não  podem  ser  transferidos  os  riscos  e  ônus  da  atividade  econômica 
explorada pela empresa. (TRT-1 - RO: 00018253320115010521 RJ, Relator: 
Giselle Bondim Lopes Ribeiro,  Data de Julgamento:  30/03/2015,  Sétima 
Turma, Data de Publicação: 29/04/2015)”3

“PRINCÍPIO  DA  ALTERIDADE.  INADIMPLÊNCIA  DE  CLIENTES. 
DESCONTO  ILÍCITO.  Segundo  o  princípio  da  alteridade,  os  riscos  da 
atividade econômica devem ser suportados pelo empregador, revelando-se 
ilícita  sua  transferência  aos  empregados.  Evidenciada  a  conduta  da 
reclamada de transferir  ao autor os riscos do empreendimento,  mediante 
desconto de valores decorrentes da inadimplência dos clientes, é irretocável 
a  decisão  de  origem  que  determinou  a  restituição  destes  valores  ao 
reclamante.  (TRT-3  -  RO:  01392201410003000  0001392-
69.2014.5.03.0100, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Segunda Turma, 
Data de Publicação: 19/08/2015)”4

2 Acessado através do link:  http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/235289539/recurso-ordinario-
trabalhista-ro-889201412903002-0000889-5820145030129 em 11/06/2016.

3 Acessado através do link:  http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/184834336/recurso-ordinario-
ro-18253320115010521-rj em 11/06/2016.

4 Acessado através do link:  http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222097564/recurso-ordinario-

http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/235289539/recurso-ordinario-trabalhista-ro-889201412903002-0000889-5820145030129
http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/235289539/recurso-ordinario-trabalhista-ro-889201412903002-0000889-5820145030129
http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222097564/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1392201410003000-0001392-6920145030100
http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/184834336/recurso-ordinario-ro-18253320115010521-rj
http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/184834336/recurso-ordinario-ro-18253320115010521-rj
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“CANCELAMENTO  DE  COMPRAS.  ESTORNO  DE  COMISSÕES. 
INVALIDADE. PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. Consideram-se efetuadas as 
vendas quando concluída a transação, é o que preconiza o artigo 466 da 
Consolidação das Leis do Trabalho c/c parágrafo 1º, da CLT, 2º, 3º e 5º da 
Lei  nº  3.207/57.  O  artigo  7º,  da  Lei  nº  3.207/57  permite  o  estorno  de 
comissões, mas restringe tal possibilidade à hipótese de "insolvência" do 
comprador, situação diversa  da mera inadimplência  ou do  cancelamento 
mencionados nos autos. Esse é o entendimento que melhor se harmoniza 
com o princípio da alteridade, de acordo com o qual, é do empregador os 
riscos  do  empreendimento  econômico,  não  podendo  transferi-los  ao 
empregado (artigo 2º da CLT). (TRT-2 - RO: 00005346520125020446 SP 
00005346520125020446  A28,  Relator:  ÁLVARO  ALVES  NÔGA,  Data  de 
Julgamento: 24/09/2015,  17ª TURMA, Data de Publicação: 06/10/2015)”5

Outrossim, como será possível verificar ao longo do presente trabalho, em 

que pese a aplicação prática do elemento da alteridade, como espécie de princípio 

protetivo, seja bastante aplicado no deslinde judicial de conflitos de interesses entre 

empregadores e empregados, de modo algum esse elemento pode ser aplicado de 

forma  absoluta  no  caso  sob  estudo,  haja  vista  a  necessidade  de  aplicação  do 

princípio da razoabilidade.

3 O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NAS RELAÇÕES DE EMPREGO.

Em continuidade ao presente estudo, é necessário fazer-se também algumas 

breves  considerações  acerca  de  um  dos  princípios  gerais  do  direito  e  que  é 

amplamente aplicado no Direito do Trabalho: o princípio da razoabilidade.

Na doutrina justrabalhista o princípio da razoabilidade é tido como uma forma 

de afastar o reconhecimento de algumas situações fáticas, consideradas extremas, 

absurdas  e  inaceitáveis  pelo  senso  comum  (CAIRO  JR.,  2015,  p.  95)  e  é 

especialmente  aplicado  na  interpretação  de  situações  fáticas  que  acontecem 

ordinariamente (LEITE, 2015, p. 89).

Pelo entendimento delineado, acerca do princípio da razoabilidade, significa 

dizer que: “deve-se partir do pressuposto de que o ser humano, em suas relações 

trabalhistas, procede e deve proceder conforme a razão do homem comum, atuando 

segundo determinados padrões de conduta que são frequentes e lógicos.” (JORGE 

NETO; CAVALCANTE, 2012, p. 119)

trabalhista-ro-1392201410003000-0001392-6920145030100 em 11/06/2016.
5 Acessado através do link:  http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/312202781/recurso-ordinario-

ro-5346520125020446-sp-00005346520125020446-a28 em 11/06/2016.

http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/312202781/recurso-ordinario-ro-5346520125020446-sp-00005346520125020446-a28
http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/312202781/recurso-ordinario-ro-5346520125020446-sp-00005346520125020446-a28
http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222097564/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1392201410003000-0001392-6920145030100
http://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222097564/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1392201410003000-0001392-6920145030100
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No  mesmo  sentido  ainda,  equivale  dizer  que  é  faculdade  da  qual  o  ser 

humano dispõe para avaliar, julgar e ponderar ideias universais (MARTINEZ, 2011, 

p. 94).

Afirma-se  ainda,  que  o  princípio  da  razoabilidade,  embora  sendo  um dos 

princípios gerais  do direito,  acaba se mostrando importante dentro do Direito  do 

Trabalho por se constituir como o contrapeso necessário ao princípio da proteção, 

trabalhando como um redutor, já que a aplicação irrestrita da ideia de proteção ao 

hipossuficiente,  poderia  gerar  absurdos  que  comprometeriam  com  o  equilíbrio 

necessário nas relações (CAMINO, 1999, p.61).

Nesse sentido,  insta-se dizer  que o princípio  da razoabilidade,  dentro  das 

relações de emprego, é algo que jamais pode ser olvidado, seja pelos integrantes da 

relação  de  emprego,  durante  o  cumprimento  de  suas  obrigações,  seja  também, 

quando do julgamento de conflitos de interesses entre empregado e empregador.

Em pesquisa jurisprudencial realizada, verifica-se que o referido princípio é 

utilizado  tanto  para  a  defesa  de  interesses  de  empregado  como  também  de 

empregador em uma mesma relação, consoante se observa pelos julgados a seguir 

colacionados:

“INTERVALO INTRAJORNADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Afronta 
o princípio da razoabilidade admitir que o empregado, ainda que resida a 
alguns quarteirões do local de trabalho, possa ir em casa almoçar e retornar 
ao serviço em apenas quinze minutos. (TRT-1 - RO: 828008320095010045 
RJ,  Relator:  Ivan  da  Costa  Alemão  Ferreira,  Data  de  Julgamento: 
26/09/2012,  Quarta Turma, Data de Publicação: 08-10-2012)”6

“FIXAÇÃO  DA  JORNADA  DE  TRABALHO.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  A não apresentação  dos  controles  de ponto  enseja  o 
reconhecimento da presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho 
descrita na inicial. Justamente por se tratar de presunção relativa, admite a 
produção de prova em contrário. Assim, correto o horário fixado pelo MM. 
Juízo a quo, considerando que por vezes o autor não retornava ao trabalho 
após  as  visitas  a  clientes,  bem  como  a  partir  dos  horários  de  saída 
indicados  pelas  testemunhas  ouvidas  e,  ainda,  face  o  princípio  da 
razoabilidade, havendo de se fixar a jornada média do reclamante como 
sendo das 08h00 às 19h00, com uma hora de intervalo para refeição. (TRT-
2  -  RO:  1061200930202007  SP  01061005220095020302  A20,  Relator: 
MARGOTH GIACOMAZZI MARTINS, Data de Julgamento: 20/08/2013,  3ª 
TURMA, Data de Publicação: 28/08/2013)”7

“HORAS  EXTRAS.  CONFISSÃO  DA  RECLAMADA.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  Tendo  em  vista  a  confissão  ficta  da  reclamada,  são 

6 Acessado  através  do  link:  http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24845837/recurso-ordinario-
ro-828008320095010045-rj-trt-1 em 12/06/2016.

7 Acessado  através  do  link:  http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24842725/recurso-ordinario-
ro-1061200930202007-sp-01061005220095020302-a20-trt-2 em 12/06/2016.

http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24842725/recurso-ordinario-ro-1061200930202007-sp-01061005220095020302-a20-trt-2
http://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24842725/recurso-ordinario-ro-1061200930202007-sp-01061005220095020302-a20-trt-2
http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24845837/recurso-ordinario-ro-828008320095010045-rj-trt-1
http://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24845837/recurso-ordinario-ro-828008320095010045-rj-trt-1
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presumidos verdadeiros os fatos apontados pela parte  autora na petição 
inicial,  forte  nos  artigos  334,  II,  e  343,  §  2º,  do  CPC.  No  entanto  o 
reconhecimento  da  carga  horária  declinada  na  petição  inicial  deve  ser 
ponderada com o princípio da razoabilidade de modo a evitar a acolhida de 
jornada  excessiva,  não  condizente  com  a  realidade,  acarretando 
enriquecimento ilícito do trabalhador. Recurso da reclamada parcialmente 
provido.  (TRT-4  -  RO:  00008831320135040241  RS  0000883-
13.2013.5.04.0241,  Relator:  ANDRÉ  REVERBEL FERNANDES,  Data  de 
Julgamento: 22/05/2014,  Vara do Trabalho de Alvorada, )”8

Diante dos julgados retro, é possível claramente perceber que a razoabilidade 

foi observada de modo que a solução aos conflitos judiciais fosse dada da forma 

mais justa e adequada para aqueles jurisdicionados, mesmo diante da ocorrência da 

confissão ficta sobre determinado fato, evitando assim o enriquecimento ilícito da 

parte reclamante.

Feitas as devidas exposições acerca do princípio da razoabilidade, partir-se-á, 

doravante, ao estudo do fornecimento de uniforme pelo empregador e o seu impacto 

nas relação empregatícia.

4  O  FORNECIMENTO  DE  UNIFORME  PELO  EMPREGADOR  E  A 

OBRIGATORIEDADE DE USO.

A  utilização  de  vestimentas  próprias  (uniformes),  seja  ela  facultativa  ou 

obrigatória,  é  usualmente  comum nos  dias  atuais.  O  uso  de  uniformes  em um 

ambiente de trabalho (seja interno ou externamente) tende a causar impressões de 

organização e de boa aparência da empresa que adota tal prática.

Em alguns casos, o uniforme também pode ser utilizado como medida de 

proteção ao empregado,  no que diz  respeito  ao direito  a saúde e segurança no 

trabalho (dever do empregador), já que assumem características de Equipamento de 

Proteção  Individual9.  Todavia,  essa  definição  não  é  usualmente  aceita,  havendo 

entendimento  de  que  uniforme  não  pode  ser  considerado  um  Equipamento  de 

Proteção Individual, de acordo com o Precedente Administrativo n. 99 do Ministério 

8 Acessado através do link:  http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129122503/recurso-ordinario-
ro-8831320135040241-rs-0000883-1320135040241 em 12/06/2016.

9 “Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos empregados.

http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129122503/recurso-ordinario-ro-8831320135040241-rs-0000883-1320135040241
http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129122503/recurso-ordinario-ro-8831320135040241-rs-0000883-1320135040241
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do Trabalho e Emprego10.

Em todo caso, o fornecimento do uniforme pelo empregador, seja para o uso 

facultativo ou obrigatório, seja para fins de demonstrar organização, boa aparência 

ou como medida de proteção do empregado, enquanto à serviço, está ligado de 

forma direta com a questão proposta no presente trabalho.

Para tanto, se mostra oportuno, fazer-se algumas considerações acerca do 

tratamento  jurídico  dispensado,  quanto  ao  fornecimento  do  uniforme  pelo 

empregador.

O  uniforme,  como  vestimenta  fornecida  pelo  empregador  aos  seus 

empregados,  de acordo com os ensinamentos trazidos por Cairo Jr.,  não possui 

natureza salarial diante da previsão contida no dispositivo do art. 458, § 2º, I, da 

CLT11, uma vez que é tratado como utilidade, concedida pelo empregador para a 

prestação do serviço. (2015, p. 470)

Oportuno destacar também que o fornecimento do uniforme ao trabalhador 

para  o  trabalho,  quando  exigido  pelo  empregador,  deverá  ser  feito  de  forma 

totalmente  gratuita  para  o  empregado,  consoante  vem  consubstanciado  no 

Precedente Normativo n. 115 do Tribunal Superior do Trabalho12.

Veja-se assim, que, quando há obrigação do uso de uniforme para o trabalho 

pelo  empregado,  tem-se  caracterizada  uma  ocorrência  do  poder  diretivo  do 

empregador,  dos  quais  se  derivam  os  poderes  de  comando,  disciplinar,  de 

organização e de fiscalização (CAIRO JR., p.362).

Assim, havendo a obrigatoriedade do uso do uniforme, além do empregador 

ter  que  fornecer  ao  empregado  de  forma  gratuita,  deve  ainda  fornecer  em 

quantidade razoável, para que dessa forma o empregado não tenha problemas com 

a sua falta  e  possa apresentar  a  aparência exigida durante  a  prestação de seu 

10 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.  UNIFORME. O uniforme simples não é 
considerado EPI, pois sua finalidade é servir  de vestimenta para o trabalho e não proteger o 
trabalhador de acidentes ou exposição a agentes nocivos. O não fornecimento de uniforme pode 
configurar transferência indevida do custo da atividade econômica ao empregado e não infração à 
Norma  Regulamentadora  nº  6.  (Acessado  através  do  link: 
http://www2.mte.gov.br/fisca_trab/precedentes_administrativos.pdf em 11/06/2016)

11 "Art. 458 [...] § 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as  
seguintes  utilidades  concedidas  pelo  empregador:  I  –  vestuários,  equipamentos  e  outros 
acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local  de trabalho,  para a prestação do 
serviço;"

12 Nº 115 UNIFORMES (positivo)
Determina-se o fornecimento gratuito de uniformes, desde que exigido seu uso pelo empregador.

http://www2.mte.gov.br/fisca_trab/precedentes_administrativos.pdf
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mister laboral.

Feitas as breves considerações acerca do uniforme e o tratamento jurídico 

dispensado  pela  doutrina  quanto  ao  tema,  parte-se,  por  fim,  para  a  análise  da 

problemática da conservação e higienização do uniforme.

5  A CONSERVAÇÃO  E  HIGIENIZAÇÃO  DE  UNIFORMES  E  OS  LIMITES  DA 

ASSUNÇÃO DOS RISCOS DA ATIVIDADE PELO EMPREGADOR.

O fornecimento do uniforme pelo empregador, aliado a obrigatoriedade de 

utilização pelo empregado e também a questão de dever do empregado estar bem 

apresentável no seu ambiente de trabalho, seja na prestação do labor dentro ou fora 

da  empresa,  implicaram  no  questionamento  abordado  no  presente  trabalho:  de 

quem é a responsabilidade pela conservação e lavagem do uniforme? Há limites 

para a aplicação do elemento alteridade na relação de emprego?

Ainda que não haja legislação específica para dirimir conflitos relacionados ao 

problema em tela, em pesquisa jurisprudencial feita no TST, verifica-se que o tema 

em  questão  vem  se  consolidando  no  sentido  de  tornar  o  empregador  como 

responsável pela pela conservação e higienização de uniformes:

“RECURSO  DE  REVISTA.  INDENIZAÇÃO  PELAS  DESPESAS  COM 
LAVAGEM DE UNIFORME.  Indubitável  o  fornecimento  de  uniforme  pelo 
reclamado e seu uso obrigatório pela reclamante para o desempenho das 
atividades  laborais.  Nessas  circunstâncias,  a  decisão  regional,  que 
condenou o reclamado ao pagamento de indenização pelas despesas com 
lavagem de uniforme, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 
Precedentes.  Recurso  de  revista  conhecido  e  não  provido.  (TST -  RR: 
5181420145040761,  Relator:  Augusto  César  Leite  de  Carvalho,  Data  de 
Julgamento:  30/09/2015,   6ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT 
02/10/2015)”13

“RECURSO DE REVISTA. LAVAGEM DE UNIFORME - INDENIZAÇÃO. O 
TST  tem  se  posicionado  no  sentido  de  que  os  custos  inerentes  à 
conservação  e  limpeza  de  uniformes  devem  ser  suportados  pelo 
empregador,  pois,  conforme  o  disposto  no  artigo  2º  da  CLT, é  sobre  o 
empresário  que  devem  recair  os  riscos  da  atividade  econômica. 
Precedentes,  inclusive  da  2ª  Turma.  Recurso  de  revista  conhecido  e 
desprovido . (TST - RR: 8499420135040772, Relator: Renato de Lacerda 
Paiva,  Data de Julgamento:  08/04/2015,  2ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 17/04/2015)”14

13 Acessado através  do  link  http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239242741/recurso-de-revista-
rr-5181420145040761 em 11/06/2016.

14 Acessado através do link:  http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/182353457/recurso-de-revista-
rr-8499420135040772 em 11/06/2016.

http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/182353457/recurso-de-revista-rr-8499420135040772
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/182353457/recurso-de-revista-rr-8499420135040772
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239242741/recurso-de-revista-rr-5181420145040761
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239242741/recurso-de-revista-rr-5181420145040761
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“RECURSO DE REVISTA. DESPESAS COM LAVAGEM DE UNIFORME. 
Depreende-se  do  acórdão  regional  que  a  empresa  recorrente  não  foi 
sucumbente no tema ora vergastado. Em verdade, foi negado provimento, 
por maioria, ao recurso ordinário adesivo da autora no aspecto. Recurso de 
revista  não  conhecido  .  […]  (TST -  RR:  209621220135040791,  Relator: 
Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 30/09/2015,  3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 02/10/2015)”15

“RECURSO  DE  REVISTA.  LEI  13.015/2014.  RESSARCIMENTO  AO 
EMPREGADO. INDENIZAÇÃO PELA LAVAGEM DE UNIFORME. DEVIDA. 
O entendimento desta Corte é no sentido de que o empregado faz jus ao 
ressarcimento das despesas efetuadas com a conservação e limpeza do 
uniforme, pois tais despesas devem ser suportadas pelo empregador, por 
ser  dele  o  risco da atividade econômica,  nos  termos do art.  2º  da CLT. 
Precedentes.  Recurso  de  revista  não  conhecido.  […]  (TST  -  RR: 
12842320135040302, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento:  30/09/2015,   3ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT 
02/10/2015)”16

Observa-se  pelos  precedentes  julgados  pelo  Egrégio  Tribunal  que  as 

decisões foram exaradas, uníssonamente, sob o fundamento de que a lavagem e 

conservação de uniformes constitui ônus do empregador em razão da assunção do 

risco da atividade econômica (alteridade), conforme ao que já foi tratado alhures.

Todavia,  essa  premissa  pregada  pelo  TST  deve  ser  analisada  com certa 

cautela, pois a conservação e higienização de uniformes, nem sempre acarretam em 

transferência  de  custos  do  empreendimento  ao  trabalhador,  como  é  o  caso  da 

situação hipotética, de um trabalhador que, caso não utilizasse uniforme fornecido 

pelo empregador, seria muito provável que faria o uso de vestimenta própria, de uso 

comum,  o  que,  ordinariamente,  não  demanda  de  cuidados  maiores  para  a  sua 

higienização e conservação.

Note-se  que  tal  entendimento  é  referido  de  forma  reiterada  durante  o 

julgamento de casos em que estão envolvidos o interesse de ressarcimento pela 

lavagem de uniforme pelo empregado, conforme é o caso dos seguintes julgados 

pátrios:

“TRT-PR-14-08-2012  UNIFORME  -  DESPESAS  COM  LAVAGEM  - 
RESSARCIMENTO INDEVIDO. Despesas com lavagem de uniforme não 
são  indenizáveis.  Não  utilizasse,  o  empregado,  uniforme  para  trabalhar, 
seguramente utilizaria vestimenta outra, que por sua vez, também deveria 
ser objeto de frequente higienização, costume social, há muito, arraigado. 
Assim,  ausente,  já  de  plano,  um  dos  pressupostos  do  dever  geral  de 
indenização, que é a existência de dano ressarcível (artigo 927 do CCB). 

15 Acessado através do link:  http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239069342/recurso-de-revista-
rr-209621220135040791 em 11/06/2016.

16 Acessado através do link:  http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239067903/recurso-de-revista-
rr-12842320135040302 em 11/06/2016.

http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239067903/recurso-de-revista-rr-12842320135040302
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239067903/recurso-de-revista-rr-12842320135040302
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239069342/recurso-de-revista-rr-209621220135040791
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239069342/recurso-de-revista-rr-209621220135040791
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Por outro lado, a lavagem de uniforme não se constitui obrigação inerente 
ao contrato de trabalho,  logo,  ao deixar de realizá-la,  o empregador não 
incorre  em qualquer  ato  ilícito,  inexistindo,  portanto,  fundamento  jurídico 
para  o  acolhimento  da  pretensão  inicial.  Sentença  reformada.  (TRT-9 
1182012655908  PR 118-2012-655-9-0-8,  Relator:  SUELI  GIL  EL-RAFIHI, 
6A. TURMA, Data de Publicação: 14/08/2012)”17

“LAVAGEM  DE  UNIFORME.  INDENIZAÇÃO.  Indevido  o  pagamento  de 
indenização pela lavagem de uniforme, que não exige limpeza diferenciada, 
e  quando  não  há  prova  do  aumento  das  despesas.  (TRT-4  -  RO: 
00004469820135040781  RS  0000446-98.2013.5.04.0781,  Relator:  JOÃO 
GHISLENI FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2014,  1ª Vara do Trabalho de 
Estrela, )”18

“TRT-PR-15-05-2012  UNIFORME.  LAVAGEM  E  CONSERVAÇÃO. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -  A lavagem das roupas de trabalho deve ser 
feita pelo empregado, que é o responsável pelo bom uso e pela manutenção 
dos  uniformes  e  das  ferramentas  a  ele  fornecidos  pelo  empregador.  A 
possibilidade  de  ressarcimento  somente  se  verifica  quando  se  trata  de 
uniforme de uso obrigatório e que requer lavagem diferenciada (em razão 
do  próprio  tipo  do  uniforme  ou da atividade  exercida),  cuja  higienização 
demanda  despesas  superiores  aos  gastos  normais  de  conservação  das 
roupas do trabalho. Portanto, em regra, a obrigatoriedade do empregador 
decorrente da exigência do uso de uniforme restringe-se ao fornecimento e 
regular reposição, situação não abordada nos autos. Recurso da autora ao 
qual  se  nega  provimento,  no  particular.  (TRT-9  131292011652908  PR 
13129-2011-652-9-0-8,  Relator:  EDMILSON  ANTONIO  DE  LIMA,  1A. 
TURMA, Data de Publicação: 15/05/2012)”19

Observa-se pelos casos acima citados, que não foi tolhido qualquer direito 

daqueles  empregados,  mas  sim,  evitado  que  se  beneficiassem  indevidamente 

(enriquecimento ilícito) com algo que, na acepção dos julgadores daqueles casos, 

não parecia ser razoável, ante a ausência de previsão legal que tornasse obrigatório 

ao empregador o ressarcimento pela higienização dos uniformes e também pelo fato 

de  que  o  empregado,  caso  não  fizesse  uso  do  uniforme  para  o  trabalho, 

provavelmente usaria  outra vestimenta,  a qual  também demandaria a necessária 

higienização.

Implicitamente,  pela  análise  dos  casos  retro  citados,  verifica-se  que  o 

elemento  da alteridade não foi  considerado,  por  se  mostrar  pouco irrazoável  na 

aplicação  daqueles  casos,  o  que  demonstra  que,  tal  elemento  não  é  absoluto, 

devendo ser submetido, em cada caso, a uma análise do que se mostra razoável 

para a situação evidenciada no caso concreto.
17 Acessado através do link: http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22111090/1182012655908-pr-

118-2012-655-9-0-8-trt-9 em 11/06/2016.
18 Acessado através do link:  http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129073635/recurso-ordinario-

ro-4469820135040781-rs-0000446-9820135040781 em 11/06/2016.
19 Acessado através do link: http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21608861/131292011652908-

pr-13129-2011-652-9-0-8-trt-9 em 11/06/2016.

http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21608861/131292011652908-pr-13129-2011-652-9-0-8-trt-9
http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21608861/131292011652908-pr-13129-2011-652-9-0-8-trt-9
http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129073635/recurso-ordinario-ro-4469820135040781-rs-0000446-9820135040781
http://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129073635/recurso-ordinario-ro-4469820135040781-rs-0000446-9820135040781
http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22111090/1182012655908-pr-118-2012-655-9-0-8-trt-9
http://trt-9.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22111090/1182012655908-pr-118-2012-655-9-0-8-trt-9
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Por outro lado, há casos em que, efetivamente, não há como ser considerada 

a  lavagem  do  uniforme  pelo  empregado,  haja  vista  a  existência  de  inúmeras 

atividades profissionais  que,  de certo  modo,  impliquem processos de lavagem e 

higienização dos uniformes mais especializados20.

Em  tais  casos,  se  mostra  razoável  também  que  a  responsabilidade  pela 

conservação e a lavagem do uniforme recaia sobre o empregador, ante o demasiado 

ônus  que  causaria  ao  empregado,  caso  procedesse  com  a  higienização  das 

vestimentas usadas para o trabalho.

6 CONCLUSÃO

A não transferência dos riscos da atividade econômica para o empregado não 

pode  ser  considerada  como  regra  absoluta,  mas  tampouco  pode  ser  olvidada 

quando da análise prática de casos, sob pena de afronta ao princípio basilar das 

relações de emprego: princípio da proteção ao trabalhador.

Todavia,  da  forma como foi  visto  alhures,  existem casos  em que  a  mera 

lavagem  de  uniforme  pelo  próprio  empregado,  de  modo  algum  acarreta  em 

transferência dos riscos da atividade, em razão de que, muitas vezes, a conservação 

e higienização do uniforme utilizada para o trabalho,  não necessita  de cuidados 

especiais  ou  de lavagens que  demandem a  utilização de técnicas  ou ainda,  de 

produtos específicos para limpeza, como ocorrem em determinadas situações.

O que se pode concluir, após análise do presente estudo, é de que não há, 

por  enquanto,  meios  de  estabelecer-se  um  parâmetro  que  possa  abranger  as 

inúmeras situações que se revelam cotidianamente, quando o assunto é o uso de 

uniforme e a responsabilidade pela sua conservação e higienização.

Assim, o mais sensato a ser feito, é analisar o caso concreto, sem olvidar da 

utilização da razoabilidade, a partir daí, aplicar da forma mais justa o elemento da 

alteridade, nos casos em que seja verificada a responsabilidade pela higienização 

de uniformes.

20 Atividades que demandem alto grau de higienização dos uniformes, a exemplo, como aquelas 
desenvolvidas em hospitais, manuseio e industrialização de alimentos e insumos alimentares, etc.
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