
Conar proíbe propaganda da cerveja Antarctica 
  
Depois de ter a imagem denegrida pela propaganda da cerveja Antarctica na mídia eletrônica, por 
um comercial veiculado desde o dia 6 de dezembro, o Grupo Schincariol pediu a suspensão do 
filme da concorrente no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). 
Paralelamente entrou na Justiça, onde obteve liminar do juiz Swarai Cervone de Oliveira, da 13.ª 
Vara Civil do Fórum Central de São Paulo para suspender a peça publicitária. "Se o filme for 
veiculado novamente, em qualquer órgão de comunicação, a ré (Ambev) terá de pagar uma multa 
diária, pelo descumprimento, a partir da intimação, no valor de R$ 1 milhão”, escreve o juiz em 
sua liminar. Um oficial de Justiça citou hoje à tarde a diretoria da Ambev em sua sede, na capital 
paulista.  
 
A análise do juiz foi feita com base na Constituição Federal e no direito marcário, em função da 
clara alusão que a Antarctica faz em seu comercial. "A ré (Ambev) não tem em mira qualquer 
esclarecimento e também não faz nenhuma comparação objetiva. Busca, sim, denegrir a imagem 
do produto concorrente (Nova Schin). Trata-se de comportamento fascista, crendo-se que a 
melhor forma de aniquilar o adversário é desqualificá-lo."  
 
"As expressões utilizadas são manifestamente ofensivas à marca da autora (Nova Schin). Violam 
a sua honra objetiva, a imagem, ao denegrir a qualidade de um produtos seu. Colidem, dessa 
forma, com dispositivo constitucional." Segundo o juiz, "a propaganda veiculada pela ré (Ambev) 
traduz uma manifestação desesperada de desqualificar o produto da autora (Schincariol). Não se 
vislumbra a ironia fina ou humor sofisticado que tanto orgulho trazem à propaganda nacional. O 
ataque, na hipótese, é direto, beirando as raias do mau gosto."  
 
Por fim, na ação impetrada para o Grupo Schinariol, pelo advogado Vinícius Camargo Silva, o juiz 
da 13.ª Vara diz em seu despacho que "a cada dia em que a propaganda é veiculada a imagem da 
ré (Schincariol) é abalada, gerando não apenas danos morais, mas também graves danos 
patrimoniais."                                                                
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