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A prisão do ex-presidente Michel Temer joga gasolina nas tensões entre a
classe política e as forças da Lava Jato e pode tornar mais complexo o acerto
por reformas. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia feito
críticas ao ministro da Justiça Sergio Moro num gesto que pode ser lido como
parte deste xadrez entre legislativo e judiciário.
A criação da CPI Lava Toga é um desses componentes e também temos que
considerar a questão envolvendo a criação de um instituto pela Força Tarefa da
Lava Jato que poderá ser alvo de investigação.
Tudo isso em conjunto evidencia que teremos maior incerteza política num
momento que o presidente não está com sua capacidade de articulação plena.
Já disse uma vez aqui neste espaço que não se deve contratar quem você não
pode demitir e Sergio Moro hoje é um passivo para o presidente que tem que
construir com o Congresso uma articulação ampla em direção das reformas.
A prisão de Temer foi um aviso em 2 como se diz no jargão de mercado.
Outros nomes de peso devem ser presos ou pressionados em breve ao que
tudo indica.
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