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Marícia Bruner e Veridiana Souza: conduta gerou prejuízo à marca e à estilista — Foto: Carol Carquejeiro/Valor

A estilista Isabella Narchi, com mais de um milhão de seguidores no Instagram,

obteve liminar na Justiça de São Paulo para bloquear a página de um influenciador

digital. Ele usava fotos produzidas pelo atelier para vender vestidos parecidos, como

se fossem de sua autoria, por preços muito menores.

Como os modelos da estilista são muitas vezes exclusivos, os valores cobrados em

geral são altos. Os vestidos de noiva, por exemplo, podem custar cerca de R$ 20 mil.

Porém, o influenciador, segundo o processo, vendia alguns modelos por cerca de R$

1,5 mil.

Na sua página do Instagram, ele colocava fotos dos vestidos, que eram copiadas dos

próprios canais de divulgação de Isabella Narchi, muitas vezes com a própria estilista

de modelo e suas clientes.

“Algumas clientes passaram a ligar para dizer que tinham visto fotos suas em

páginas do Instagram. Os vestidos eram oferecidos por valores inferiores. Às vezes,

eram exclusivos. O que gerou uma situação desagradável”, diz o administrador-geral

do Atelier Isabella Narchi Alta Costura, Ricardo Narchi Filho, irmão da estilista.

Desde a abertura do atelier, em 2013, segundo ele, existe o hábito de divulgar os

vestidos com fotos que não são profissionais, mas tiradas por celular pela própria

Isabella ou por outra funcionária, o que tem gerado reproduções em outras páginas.

“Mas em todos os casos, em uma conversa inicial, até mesmo pelo Instagram,

conseguíamos a retirada das fotos”, afirma.



Porém, segundo o administrador, no caso levado ao Judiciário, não houve

negociação. O dono da página informou que poderia tirar da plataforma as fotos

que têm a estilista como modelo, mas se recusou a retirar as demais fotos das

clientes. “Ele mesmo sugeriu que o caso fosse discutido na Justiça”, diz Filho.

As advogadas que assessoram a estilista e seu atelier, Marícia Longo Bruner e

Veridiana Teodoro de Souza, do Queiroz Lautenschlager Advogados, entraram com

a ação com a alegação de que houve utilização indevida das fotografias e da

imagem da Isabella Narchi e suas clientes. Ainda alegaram que a utilização dessas

fotos, sem autorização, para suposta comercialização de vestidos, seria uma clara

conduta desleal parasitária, o que causa prejuízo à marca, à estilista e suas clientes.

Segundo Marícia, existem diversas queixas no site Reclame Aqui sobre a demora na

entrega dos produtos e sobre a qualidade dos vestidos. “ O que se suspeita é que,

na prática, ele compra os produtos na China e repassa aos clientes quando recebe”,

diz.

Como o Instagram se recusou a retirar a página do ar, Veridiana afirma que não

existia outra alternativa a não ser entrar com a ação. “Agora os termos e condições

de uso do Instagram mudaram e ao dizer quais são as fotografias, o Instagram pode

retirá-las. Mas quando entramos com a ação não era assim.”

Em agosto, a juíza Tônia Yuka Koroku, da 13ª Vara Cível de São Paulo deferiu tutela

de urgência. Segundo a decisão, “há fortes indícios de uso indevido por parte do réu

das citações originais da autora”. Assim, determinou que se oficie o Facebook

(controlador do Instagram no Brasil) para bloqueio do perfil do influenciador.



O influenciador recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) com a alegação

de que a decisão de bloqueio de sua página extrapolou o que tinha sido pedido na

ação - a retirada das fotos de autoria da estilista. Também argumentou que, como

trabalha com vendas on-line, o bloqueio implica obstrução de sua única fonte de

renda.

Em setembro, o relator do caso na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial,

desembargador Cesar Ciampolini, rejeitou o recurso. Segundo ele, ao menos em

uma análise preliminar, não é verdade que não havia no pedido inicial o bloqueio da

página do influenciador. Além disso, afirmou que ele não comprovou a retirada das

imagens solicitadas pela estilista.

Porém, depois disso, a Câmara Empresarial entendeu que o tema não seria de sua

competência. O caso (processo nº 2203507-87.2019.8.26. 0000) então foi distribuído

para a 8ª Câmara de Direito Privado. O relator, desembargador Alexandre Coelho,

entendeu por manter o bloqueio da página. O caso agora deve ser analisado por

todos os desembargadores do colegiado.

Segundo Marícia, o processo ainda está em fase inicial, mas pode trazer um

importante precedente ao setor. Além da retirada das imagens, a estilista ainda

pede indenização no valor não inferior a R$ 13.260. “A questão central não é a

indenização, mas estancar de vez a prática de concorrência desleal e desvio de

clientela”, acrescenta Veridiana.



O Valor não conseguiu localizar a defesa do influenciador digital para comentar o

assunto.
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