
Itália enfrenta oposição e volta a preocupar mercado global 

 

A decisão que o Senado terá de tomar sobre o banimento do ex-premiê Berlusconi da política 

pode levar ao fim prematuro do governo de Enrico Letta. 

 

O frágil governo de coalizão da Itália vai enfrentar dois eventos cruciais nos próximos dias que 

podem provocar seu colapso e iniciar uma nova crise política na terceira maior economia da 

zona do euro. A votação sobre um controverso congelamento do imposto sobre propriedades 

amanhã e a decisão que o Senado terá de tomar no dia 9 de setembro sobre o banimento do 

ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi da política italiana podem levar ao fim prematuro do 

governo de Enrico Letta, que tem apenas seis meses.  

 

"Se chegarmos a isso, a barganhar a continuidade desse governo com a sobrevivência de 

Berlusconi por meio do descumprimento da lei, então será melhor escolhermos um dia e irmos 

às urnas", afirmou Ludovico Vico, membro do Partido Democrata (PD), que faz parte da 

coalizão de governo.  

 

A revisão do imposto sobre primeiras residências, conhecido na Itália como IMU, estará no 

centro de uma reunião de gabinete emergencial marcada para quarta-feira para encontrar uma 

forma de financiar os 4,4 bilhões de euros em receita perdida quando o imposto foi congelado, 

em maio. O governo italiano precisa obter os recursos sem colocar o orçamento de 2013 sob 

risco e antes do fim do prazo para proprietários de imóveis pagarem o imposto, em meados de 

setembro.  

 

O partido Povo da Liberdade (PDL), de Berlusconi, prometeu descartar o IMU, que foi 

introduzido pelo ex-primeiro-ministro Mario Monti há dois anos, enquanto o PD prefere excluir 

as residências consideradas de luxo do atual congelamento. "Nós estamos trabalhando pelo 

interesse desse país e vamos fazer tudo que pudermos para cumprir nossas promessas, acima 

de tudo a abolição do imposto sobre propriedade para todos os cidadãos", afirmou Renato 

Brunetta, líder do PDL na Câmara Baixa do Parlamento.  

 

Apesar da urgência do tema, a questão do IMU se tornou secundária diante do debate sobre a 

sobrevivência política de Berlusconi. Em uma entrevista na semana passada à revista Tempi, 

Berlusconi afirmou que vai lutar até o fim porque "ninguém tem o direito de me jogar para 

escanteio".  

 

A crise se degenerou no fim de semana, após uma reunião do PDL na residência de Berlusconi. 

O PDL ameaçou deixar a coalizão de governo se os democratas se recusarem a reformar o IMU 

e a votar contra a expulsão de Berlusconi do Parlamento.  

 

Caso a frágil coalizão de Letta seja derrubada apenas seis meses depois de assumir o governo, 

o Parlamento não conseguirá aprovar a tempo o congelamento do imposto sobre propriedades 

e outras medidas importantes. Dois possíveis cenários surgirão: uma eleição antecipada ou a 

formação de uma nova maioria com outra coalizão de governo no fim deste ano.  

 

Queda nas bolsas  

 

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, influenciada 

pelo que ameaça se tornar uma nova crise política na Itália, mas com perdas menores diante 

do desempenho positivo das ações em Wall Street. O índice pan-europeu Stoxx 600 teve uma 

pequena queda de 0,08%, encerrando o dia a 304,48 pontos.  

 

Segundo reportagem do Financial Times, o partido de centro-direita do ex-primeiro-ministro 

italiano Silvio Berlusconi se fechou em defesa do líder, abrindo espaço para uma potencial 

ameaça à coalizão de governo liderada por Enrico Letta antes de uma importante reunião de 

gabinete marcada para quarta-feira. No fim de semana, o partido Povo da Liberdade (PDL) 

alertou ao governo que seria inaceitável banir Berlusconi da política italiana em consequência 

da sentença de quatro anos de prisão por fraudes fiscais que foi anunciada em 1º de agosto.  A ut
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"A remoção de Berlusconi do cargo de senador é impensável e constitucionalmente 

inaceitável", afirmou ao FT Angelino Alfano, vice-primeiro-ministro do governo de Letta e 

também secretário do PDL.  

 

Reestruturação da dívida  

 

A instabilidade política na Itália eleva o risco de que o país precise reestruturar sua dívida, 

afirmou o economista Nouriel Roubini em entrevista publicada ontem.  

 

Roubini, que há tempos alerta que a Itália corre o risco de decretar moratória sobre sua 

volumosa dívida pública, também previu que os italianos provavelmente terão de realizar 

eleições no começo do ano que vem.  

 

"Ainda não podemos descartar (a possibilidade de) uma antecipação", disse o economista ao 

jornal italiano La Repubblica.  

 

A frágil coalizão governista está mais sujeita a uma ruptura desde que o ex-primeiro-ministro 

Silvio Berlusconi foi condenado por fraudes fiscais há algumas semanas. Seu partido, o Povo 

da Liberdade (PDL), compartilha o poder com o esquerdista Partido Democrático, do atual 

premiê, Enrico Letta. "É uma pena, Enrico Letta é uma pessoa séria, respeitado por todos 

internacionalmente. Ele está fazendo muitas coisas boas", afirmou Roubini. Berlusconi foi 

condenado a quatro anos de prisão, sentença essa posteriomente comutada para um ano, e 

banido da vida pública. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 ago. 2013. Primeiro Caderno, p. A10. 
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