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RESUMO: Em nível global, há muito, tem sido difundida a concepção de que o 
desenvolvimento econômico das nações está intimamente condicionado a políticas neoliberais, 
de liberalização da economia e desconstrução do estado keynesiano enquanto estado econômico 
e enquanto estado social (NUNES, p.144, 2012). Como (in) evolução da ideologia neoliberal 
exsurge o neoliberalismo de austeridade, sob a perspectiva da prevalência do capital financeiro, 
tido por seus defensores como o foco de todo o cuidado estatal, o que implicaria, nesta senda, 
necessária e natural subvalorização de políticas públicas e sociais. No Brasil, o neoliberalismo 
de austeridade restou efetivamente implementado pela Emenda Constitucional n. 95/2016, a 
qual instituiu “Novo Regime Fiscal”, responsável pelo congelamento de investimentos em 
despesas primárias, com políticas públicas e sociais (a incluir saúde e educação), por vinte 
exercícios financeiros. Sob esse contexto, global e nacional, avaliou-se, concretamente, na 
perspectiva constitucional, o alegado represamento, pela União Federal, de recursos 
arrecadados em programa de anistia fiscal (REFIS), sem o devido repasse de quota parte aos 
estados federados, via Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), com a 
estrita finalidade de viabilizar maior alocação de recursos para garantia de pagamento de juros 
da dívida pública. Alçado, por meio de método dedutivo, resultado demonstrativo de que tal 
conduta, assim como as demais medidas neoliberais austeras, viola, cabalmente, diversos 
dispositivos constitucionais, traduzindo nefastos efeitos, em diversas vertentes, pois, acaba por 
concretizar situação na qual a União Federal: (i) mantém congelados os seus investimentos em 
despesas primárias, tais como saúde e educação; (ii) não procede com o repasse, via FPE, de 
recursos de titularidade dos estados federados, tolhendo-lhes o direito de promover suas 
políticas públicas sociais, principalmente atinentes a saúde e educação. Referidas condutas 
amparam-se na falaciosa sustentação, propagada aos quatro cantos, de que não há coexistência 
possível entre estado social e estado liberal, o que justificaria as medidas de austeridade para o 
desenvolvimento econômico e superação de crises sazonais. Diz-se falaciosa, pois: (i) pesquisas 
científicas evidenciam que os gastos com saúde denotam multiplicadores fiscais de 1,7 do PIB 
e que os gastos com educação denotam multiplicadores fiscais de 1,85 do PIB, a contrário dos 
gastos com pagamento de juros da dívida pública, os quais, para surpresa dos fervorosos 
neoliberalistas, denotam multiplicadores fiscais de 0,71 (Abrahão et al., 2011); (ii) 
empiricamente, constata-se, a partir da análise da Constituição da Noruega, orquestrada pelo 
Prof. Ricardo Antônio Lucas Camargo (CAMARGO, 2016, p.635-656), a coexistência, 
harmoniosa e favorável aos cidadãos, de direitos econômicos liberais (propriedade privada, 
proteção dos negócios jurídicos, livre iniciativa, liberdade associativa) e direitos econômicos 
sociais (política de trabalho, preservação de populações tradicionais, desenvolvimento da 
criança, proteção ambiental). Ao que parece, o governo brasileiro, guiado pelo capital 
estrangeiro, não se veste do véu da ignorância, preconizado por John Rawls, para prospectar a 
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justiça social, mas, pelo contrário, simula ignorância, ao ignorar dados científicos, para, com 
esteio em raso senso comum, difundido pela grande mídia, promover a manutenção do status 
quo, na toada de colônia pós-moderna, tão interessante para o capital estrangeiro. 
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