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Autos do processo do mensalão, totalizando cerca de 50 mil páginas; o relator ministro Joaquim Barbosa, de pé, durante o primeiro dia do julgamento, no plenário do Supremo

Lula diz que tem
mais o que fazer e
não verá pela tV

mensalão

INÍCIO TENSO
Ministros divergem sobre debate que gerou
atraso no 1º dia de julgamento

Poder a10

MarCelo Coelho

‘God’, Márcio Thomaz
Bastos gera reação
fervente no plenário

Poder a8

MôNiCa BergaMo

Em bar de hotel,
advogados dos réus
fazem seu ‘bolão’

Me causa espécie
V. Ex.ª se pronunciar pelo
desmembramento [da ação]. (...)
É deslealdade
Joaquim Barbosa

É um termo um
pouco forte. E já
está prenunciando que este julgamento será muito
tumultuado
Ricardo Lewandowski

ilustrada e2

TV Justiça - Na cidade de
SP: canal 64 (TV aberta),
6 (NET) e 184 (TVA).
No país: canal 117 (Sky)

Na iNterNet

folha.com.br/122141

Após 11 dias de suspensão, as operadoras TIM, Oi e
Claro poderão voltar a vender novas linhas a partir de
hoje. A Anatel anunciou a liberação após as empresas
terem elevado em cerca de
R$ 4 bilhões a projeção de
investimentos em qualidade
para os próximos dois anos.
A agência prevê melhora
no atendimento ao consumidor em 30 dias. Mercado B1

Após erro, INSS
fecha acordo para
reajustar benefício
O INSS fechou acordo para a revisão do cálculo do benefício por incapacidade ou
pensão, concedido de 1999 a
2009. A revisão, que decorre
de erro de cálculo, dará aumento a 491 mil segurados
(R$ 120, em média). Eles receberão os atrasados. Outros
2,3 milhões que tiveram o benefício encerrado terão direito ao retroativo. Mercado B3

mundo

a15

egito anuncia novo gabinete,
que inclui duas mulheres

cotidiano

C1

Motoqueiros protestam em
SP contra nova lei da profissão

Debate inesperado sobre dividir ação leva a troca de farpas
entre Lewandowski e relator Barbosa, que vê ‘deslealdade’
Uma discussão jurídica
inesperada sobre dividir o
processo do mensalão levou
ontem a um bate-boca entre
ministros do Supremo Tribunal Federal no primeiro
dia do julgamento e gerou
atraso no cronograma. Com
isso, o procurador-geral da
República, Roberto Gurgel,
só deve falar hoje.

NA TV

TIM, Oi e Claro
voltam a vender
novas linhas a
partir de hoje

Julgamento começa
com bate-boca de
ministros e atraso
Defensor de um dos réus,
o ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos pediu o
desmembramento da ação.
Ricardo Lewandowski
apoiou a proposta e levou à
reação do relator, Joaquim
Barbosa. “É deslealdade”,
apontou Barbosa, lembrando que o tema já havia sido
analisado pela corte.

À Folha Lewandowski se
disse “estupefato” com as
críticas. “Quem está estupefato sou eu”, rebateu Barbosa. O pedido da defesa foi recusado por 9 votos a 2.
O ministro José Dias Toffoli, que tem a isenção
questionada por ter sido advogado do PT, participou da
votação. Poder
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BRONZE
Judoca gaúcha bate
holandesa e dá 4ª
medalha ao país D6

horário de Brasília

8h - Vela masculina e
feminina - com Roberto
Scheidt e Bruno Prada

DIA D
Vela, natação e
futebol feminino
têm dia decisivo D1

13h - Futebol feminino
Brasil x Japão
16h09 - Natação masculina
50 m livre - com Cesar Cielo
e Bruno Fratus - Finais
PrograMação CoMPleta
Pág. D14

BASQUETE
Time masculino dos
EUA faz 156 pontos,
recorde dos Jogos D10

Mayra Aguiar
celebra o 3º lugar na
categoria até 78 kg
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CPF já pode
ser feito pela
internet e de
graça Mercado B5

TAM lança checkin só por celular;
Gol cobra R$ 25 por
lugar ao lado C4

Turnê dos 50 anos
de carreira de
Milton chega a
São Paulo e9

editoriaiS

opinião a4

Leia “Largada sem brilho”, sobre participação
de Toffoli no julgamento
do mensalão, e “Cumprase a lei”, acerca de ação
da PM na cracolândia.
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Órgão federal veta Mediador da crise
novas construções síria, Annan diz
na av. Faria Lima que deixará posto
A CVM, órgão federal que
gere operações em Bolsa,
não autorizou a Prefeitura
de São Paulo a vender títulos que permitiriam a construção de mais prédios na
região da avenida Brigadeiro Faria Lima.
Os títulos seriam comprados por empresas interessadas em fazer as obras em
troca da autorização, e parte do dinheiro seria investida no Metrô. Cotidiano C1

O ex-secretário-geral da
ONU Kofi Annan, mediador
da crise na Síria, anunciou
ontem que vai deixar a função, após o fracasso em conter o conflito.
Em Aleppo, atual centro
dos combates no país, moradores perambulam com ar
ressabiado, com medo de
ataques aéreos e de serem
pegos no fogo cruzado, informa o enviado especial
Marcelo Ninio. Mundo a13

