


Para Muraro, a queda das faculda
des delegadas deixou uma s i tuação 
incerta porque "a capacidade coopera
tiva e organizativa da oposição é quase 
zero". Graciela Romer, analista da Romer 
y Asociados, acrescenta que, "com essa 
mudança, a governabilidade começará 
a passar pela capacidade ou não que as 
principais forças tenham para chegar a 
acordos de políticas públicas". 

A princípio, espera-se pouco ruído 
no final de mandato de Cristina Kirch
ner. No Congresso, os legisladores mos
tram-se mais interessados nas eleições 
em 2011 do que em estudar as possibi
lidades geradas com o fim da delegação. 
Já a presidente, em ú l t ima instância , 
poderia lançar mão de um Decreto de 
Necessidade e Urgência para pressionar 
uma decisão a seu favor. Um expediente 
que, até agora, ela usou pouco (média de 
0,3 ao mês) em comparação com seus 
antecessores Néstor Kirchner (média 
de 5 mensais) e Eduardo Duhalde (9,3 
mensais), segundo o Centro de Estudos 
Nueva Mayoría. 

Esse jogo de empurra deverá parar 
no próximo presidente, e os analistas 
já começam a criar cenários. "Há uma 
possibilidade de que, depois do pri
meiro turno, a oposição se una contra 
Néstor Kirchner [possível candidato 
da situação]", diz Monner Sans. "Se ela 
ganhar, pode haver acordos, entre os 
quais estariam leis como as referentes 
às aduanas. Outro cenário igualmente 
provável é que haja um vencedor sem 
acordo sobre as faculdades delegadas e 
se arme tal confusão e paralisia que, no 
final, tudo volte ao que era antes." 

Para Muraro, a evolução para um 
parlamentarismo d inâmico seria um 
desafio que "contradiz as mais nobres 
tradições presidencialistas da Argenti
na". Graciela é mais otimista. "O sistema 
político argentino está tão fragmentado 
que, mesmo que a situação ganhe, não 
será maioria", afirma. "Por isso, é forte 
a tendência de migrar para um regime 
semiparlamentar, o que melhoraria a 
qualidade de nossa democracia, colo
cando limites ao pouco respeito que 
hoje se tem pela institucionalidade." 
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