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Notícias curtas de hoje
Data: 21.12.12
* Cansaço e dor
O presidente do STF, Joaquim Barbosa, resumiu em "cansaço e dor" o ano de 2012, metade dele
dedicado ao julgamento do mensalão, e disse que chegou ao ter dúvidas se a corte conseguiria
terminar a análise do caso. "Chegamos ao final, mas confesso que, durante esses sete anos, tive
dúvidas se conseguiríamos ou não, mas graças a Deus, deu tudo certo", disse ele.
"Agora é chegado o momento de descanso, para quem pode descansar. Eu mesmo vou ficar por
aqui".
Barbosa, como presidente do tribunal, ficará de plantão, trabalhando durante o recesso que vai até
o início de fevereiro.
"Não faça um 21"...
Mesmo sem relação de consumo, a Embratel deve indenizar revendedora de carros por falhas no
serviço. A 3ª Turma do STJ aplicou o direito à espécie para, ainda que afastada a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, manter a indenização a ser paga à revendedora Juleca 2003
Veículos, com fundamento no Código Civil.
Os problemas nos telefones da revendedora ocorreram em agosto de 2007, no Rio de Janeiro.
A loja comprovou que as falhas comprometeram seus investimentos em publicidade, causando
danos materiais e morais. O julgado acolheu o pedido de devolução parcial dos valores gastos com
publicidade, fixando o dano - valor nominal - em R$ 26 mil. (REsp nº 1195642).
* Morre o conselheiro da OAB-RS Aldi Pedro Brandão
[FOTO3] Morreu nesta quinta-feira (20), em Santa Rosa (RS), o advogado e conselheiro seccional
da OAB-RS Aldi Pedro Brandão. Ele havia sofrido um acidente vascular-cerebral, do qual resultaram
complicações que causaram o óbito.
O sepultamento será nesta sexta-feira (21), às 11h., no Crematório Dom José, em Santa Rosa.
Faixa de domínio: Brasil Telecom deve pagar à Concepa
A 2ª Seção do TRF-4 decidiu, por unanimidade, que a Brasil Telecom deve pagar para a Concepa
pelo uso da faixa de domínio da rodovia pela passagem de cabos e fibras óticas.
Os recentes julgados do STJ sobre o tema foram considerados inaplicáveis ao caso, em razão de
se tratar de duas concessionárias. Tal difere da situação em que a relação é entre um Município, ou
um Estado ou a União e uma concessionária de serviços públicos.
O Escritório Brossard Iolovitch Advogados Associados atua em nome da Concepa. (Proc. nº
2005.71.00.014148-5/RS).
* Luiz Carlos Reche deixa a TV Record
[FOTO2]O jornalista esportivo Luiz Carlos Reche foi demitido na terça-feira (18) pela TV Record RS.
O motivo do desligamento foi "uma orientação da emissora nacional, que promove mudanças na
programação" - segundo ele. Até então, o jornalista apresentava o Esporte Record, aos sábados, e
tinha um comentário diário durante o telejornal Rio Grande no Ar, comandado por André Haar, das
7h10 às 8h30.
www.espacovital.com.br/noticia_imprimir.php?id=29018
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Brasil Telecom deverá pagar à Concepa pelos cabos de fibra ótica instalados na Free Way
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Brasil Telecom deverá pagar à Concepa pelos cabos de fibra ótica instalados
na Free Way
09/11/2012 18:58:48

A Brasil Telecom deverá pagar à Concepa, empresa concessionária da Free Way, trecho da BR-290 que vai
do município de Osório (RS) a Porto Alegre, pela passagem de cabos de fibra ótica na faixa marginal da
estrada. A decisão foi tomada em julgamento da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) ocorrido ontem (8/11).
A questão vem sendo discutida na Justiça Federal desde 2005. A Brasil Telecom alega que a
concessionária não é proprietária da rodovia, mas apenas a explora, sendo esta de domínio público.
O caso veio para o tribunal após a Brasil Telecom ter obtido sentença favorável em primeira instância, que
lhe permitia o uso da Free Way sem que precisasse pagar. A decisão levou a Concepa a recorrer. A 3ª
Turma decidiu pela reforma da sentença, considerando legal a cobrança.
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A empresa de telefonia ajuizou novo recurso, dessa vez perante a 2ª Seção da corte, formada pela 3ª e
4ª Turmas, especializadas em Direito Administrativo.
Após analisar o pedido, o relator do processo, desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior,
decidiu manter o entendimento, confirmando a posição da 3ª Turma, que considerou legal o pagamento
pelo uso da estrada.
Segundo Leal Júnior, há no contrato de concessão previsão expressa no sentido da possibilidade da
cobrança pretendida pela Concepa. “No caso em exame, o contrato de concessão expressamente inclui
“as faixas marginais” da rodovia como bens que integram a concessão”.
Dessa forma, a Brasil Telecom deverá pagar o valor anual de R$ 4.258,00 por quilômetro usado. Ainda
cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça.
EI 2005.71.00.014148-5/TRF
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