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O mercado de capitais Brasileiro e os instrumentos jurídicos 

para evitar a repetição no Brasil, da crise de 2008. 

 

RESUMO: O trabalho a seguir tem como objetivo a analise da situação 

econômica do país atualmente, e se a crise de 2008 tem chances de se 

repetir com a mesma intensidade. Quais os instrumentos jurídicos a serem 

utilizados para evitar que a crise que esta começando tome tais proporções?  

 

INTRODUÇÃO 

Derivada da palavra grega "krísis", a palavra CRISE que é como nós a 

conhecemos, tem como significado etimologico: Momento de decisão ou 

momento de definição. Sabemos que em momentos de crise cada decisão 

deve ser avaliada com certa cautela, pois um único passo em falso pode 

significar uma catástrofe econômica; Mas e se ao invés de termos que tomar 

uma decisão em momentos de pressão nós simplesmente evitássemos que 

tais momentos acontecessem? Para evitar a recessão existem instrumentos 

jurídicos capazes e de grande valia. 

 

OBJETIVOS 

Entender os reais motivos da crise de 2008, conceituar os instrumentos 

financeiros utilizados sem regulamentação que contribuíram para a crise e, 
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finalmente, comparar o cenário nacional com o ocorrido nos Estados Unidos e 

em alguns outros países, e apontar uma solução jurídica para a crise atual.  

         

METODOLOGIA 

Este trabalho se desenvolve através do levantamento dos instrumentos 

jurídicos necessários para evitar a repetição da crise de 2008, e apontamento 

dos pontos que levaram a crise. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A crise de 2008 teve como causa a desregulamentação ou, melhor, a falta de 

regulamentação dos instrumentos financeiros. O Estado deixou de exercer 

seu papel fiscalizador e possibilitou o abuso de direito que permitiu que uns 

tivessem vantagens em detrimentos de outros.  A crise iniciada no hemisfério 

norte espalhou-se por todo o mundo, inclusive no Brasil. A atual crise que 

vivemos em território brasileiro se deu pela falta de estrutura, o que tem 

levado o país a perder competividade tanto no ambiente interno quanto 

externo, a falta de planejamento estratégico no longo prazo para nossa 

economia, a submissão da política econômica a política partidária, isso tem 

nos levado a uma desestruturação da maquina pública que prejudica os 

setores da sociedade como a educação, saúde publica, segurança e 

logicamente a economia. Outro motivo também é a falta de credibilidade com 

escândalos se acumulando e impunidade gracejando. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Quais medidas para solucionar a crise atual? 

A crise econômica brasileira mostra atualmente uma tela de crescimento em 

declínio. As estratégias utilizadas via recessão, com certeza trará um 

desequilíbrio sócio econômico. 

Não podemos culpar somente o setor público pela crise. Com certeza 

esperamos a garantia de investimentos através do remanejamento dos 

gastos em custeio e subsídios, e redução urgente dos déficits orçamentários. 

A educação político-social deve estar presente desde a alfabetização, o 

jovem que desenvolve a idéia de empreendedorismo tem menos chance de 

fracasso. O cidadão bem informado não acredita em promessas, ele saberá 

distinguir o viável do inviável, planos de desenvolvimento miraculosos e 

imediatistas, sem infra-estrutura e de péssimo planejamento, estão fadados 

ao caos. 

Incentivar a indústria em municípios mais pobres, para que estes tenham 

condições de suprir suas necessidades, sem sufocar aqueles que tem maior 

arrecadação fiscal. 

Em curto prazo não é possível mudar esta situação, mas sim a longo prazo e 

continuo esforço dos setores publico e privado, conseguiremos reverter o 

quadro de declínio e alcançar se não o ideal, mas o mais próximo possível da 

estabilidade sustentável da economia brasileira. 
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