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RESUMO

O presente estudo discute a relação que existe entre a crise econômica que afetou o mundo em 2008 e atual crise socioeconômica que assola o 
Brasil nos últimos tempos, o que acabou por acarretar uma série de medidas de limitação dos investimentos públicos nas áreas sociais. 
Questiona-se, como problemática, se em tempos de crise econômica o Estado está legitimado a mitigar direitos já conquistados com o objetivo 
de restabelecer a economia ou se em tempos de crise ele deve se preocupar em elaborar e efetivar políticas públicas visando proteger à 
dignidade humana. Cogita-se que na atual crise o Brasil acabou por priorizar o desenvolvimento apenas econômico, deixando de investir no seu 
maior patrimônio que é a pessoa humana, hipótese esta confirmada com as medidas políticas que foram adotadas, sob o argumento de retirar o 
Brasil da crise, tais como limitação dos investimentos públicos em saúde e educação, bem como com a reforma trabalhista e a atual proposta de 
reforma da previdência. Essas políticas acabam por inviabilizar o pleno desenvolvimento humano, tendo em vista que tais cortes de investimento 
públicos nestas áreas acabam por aumentar a pobreza e as desigualdades sociais, impedindo que haja o pleno desenvolvimento das capacidades 
humanas necessárias para que as pessoas possam ter uma vida digna. Além disso, verifica-se que a crise econômica acaba por influenciar o 
governo nas decisões que este tem que tomar para retirar o país da crise. Essas decisões acabam por afetar diretamente os direitos sociais 
resguardados na Constituição Federal, os quais estão sendo mitigados pelo Poder Público. Com isso, as desigualdades sociais que sempre 
existiram nas sociedades acabaram aumentando e gerando ainda mais exclusão social para os menos favorecidos, inclusive na esfera tributária, 
devido a injustiça no atual sistema tributário brasileiro, que não respeita o princípio da capacidade contributiva, o que faz agravar ainda mais as 
desigualdades no Brasil. Busca-se, então, reconhecer a importância de uma reforma tributária no Brasil para que os tributos sejam utilizados em 
sua função extrafiscal, visando à redução da pobreza e das desigualdades sociais, com a máxima proteção à dignidade humana por meio da 
efetivação dos Direitos Sociais constitucionalmente previstos. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise 
documental para se confirmar a importância de uma alteração da estrutura política e tributária do Brasil, visando a máxima proteção à dignidade 
humana por meio da concretização dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.
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