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A Justiça Federal do Rio de Janeiro garantiu mais um round da briga entre a Natura e a 
Parmalat em uma disputa por marca que já persiste desde 2003, quando a primeira 
notificou a segunda para que retirasse do mercado o leite integral Natura Premium, 
lançado pela empresa no início de 2002. Desta vez, a Parmalat conseguiu uma liminar 
em um mandado de segurança que impede que o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) analise o pedido de registro da marca Natura Premium depositado no 
órgão. 
 
A Parmalat ingressou com a ação judicial porque teme que o INPI indefira ou arquive o 
pedido de registro do Natura Premium. Isso porque, em maio do ano passado, o órgão 
concedeu à Natura o título de marca de alto renome. Na prática, o alto renome não 
somente protege a empresa de ter sua marca utilizada por outra que atue no mesmo 
segmento como também veda o uso de sua marca em qualquer setor de atividade. 
Diante disso, a tendência do INPI poderia ser a de indeferir qualquer pedido de registro 
de marca que contenha o nome "Natura". 
 
Segundo o advogado Alexandre Akita, sócio do escritório Caroni Reis Advogados, que 
defende a Parmalat no processo, o objetivo da ação judicial, no mérito, é o de 
assegurar o direito de uso da marca Natura Premium pela Parmalat mesmo diante do 
alto renome conquistado pela Natura. "Queremos suspender os efeitos jurídicos do alto 
renome para a Parmalat", afirma. 
 
O advogado sustenta na ação, que ainda depende de julgamento de mérito, que a 
regulamentação da concessão do título de marca de alto renome feita pelo INPI 
contém irregularidades e ilegalidades. A marca de alto renome é regulamentada pela 
Resolução nº 121, de 2005, que substituiu a Resolução nº 110, do ano anterior. Até 
2004 não havia norma que regulamentasse as marcas de alto renome. No antigo 
Código de Propriedade Industrial, de 1971, a chamada marca notória, equivalente à 
marca de alto renome, estava prevista para marcas extremamente conhecidas que 
ultrapassam os limites do setor em que atuam. A legislação trazia os procedimentos 
para que uma marca fosse reconhecida como notória pelo INPI. Mas a nova Lei de 
Propriedade Industrial - a Lei nº 9.279, de 1996 - apenas criou o título de marca de 
alto renome, acabando com a previsão de procedimentos para o reconhecimento do 
título. 
 
De acordo com o advogado Fernando Jucá, sócio responsável pela área de propriedade 
intelectual do escritório Veirano Advogados em São Paulo, até a resolução do INPI a 
marca de alto renome era evocada apenas se alguma empresa pedisse o registro de 
uma marca idêntica à outra de um setor de atividade diverso e que fosse 
extremamente conhecida. "A lei de 1996 havia ficado omissa nesse aspecto, o que fez 
com que várias empresas recorressem à Justiça para garantir o alto renome", diz. 
 
A disputa entre as duas empresas começou na Justiça do Estado de São Paulo, quando 
em 2003 a Natura notificou a Parmalat pedindo que a empresa se abstivesse de 
comercializar o Natura Premium por entender que ele violava a propriedade da marca 
Natura. A Parmalat recorreu então à Justiça e obteve uma liminar - em vigor até hoje - 
para garantir a venda do produto até que o juiz decida a ação em seu mérito. "Com a 
decisão do INPI de conceder o título de alto renome a situação se agravou", afirma 
Alexandre Akita. 



Procurada pelo Valor, a Natura, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que 
não se manifestará sobre a disputa até que o assunto seja julgado de forma definitiva 
na Justiça. A empresa pode recorrer das duas liminares em vigor. A Parmalat, também 
procurada pela reportagem, disse, também por intermédio de sua assessoria, que a 
empresa não comentará o assunto até que a Natura se pronuncie no processo. Já o 
INPI foi intimado da decisão da Justiça Federal do Rio na terça-feira. Seu procurador-
geral, Mauro Maia, afirmou que o órgão cumprirá a decisão judicial de não analisar o 
pedido de registro da marca Natura Premium, datado de novembro de 2000. Segundo 
ele, essa é a única disputa judicial envolvendo a marca Natura da qual o INPI faz 
parte. 
 
Para o especialista Fernando Jucá, a discussão existente entre as duas empresas é 
causada, na verdade, pelo próprio nome da marca Natura. "Se por um lado é 
indiscutível que Natura é uma marca conhecida em todo o país e mesmo fora dele e 
identificada com cosméticos, por outro é uma marca evocativa da natureza e, por este 
motivo, tecnicamente fraca", afirma. "Marcas com essas características têm um forte 
apelo mercadológico mas são tecnicamente fracas e obrigadas a conviver com 
inúmeras outras marcas iguais." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13-15 jan. 2006. Legislação & Tributos, p. 
E1. 


