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INTRODUÇÃO: O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre segurança
jurídica e o crescimento da economia.Paralelo a isso, este estudo se propõe a verificar se a
segurança jurídica é positiva na atração de investimentos e a forma como este fenômeno
ocorre. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O conceito de segurança jurídica, mesmo que de
forma implícita, é citado na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXVI, que
estabelece:“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Para melhor conceituar a segurança jurídica, utilizou-se a doutrina de Marinoni (2014), que
cita que a segurança jurídica pode ser vista como “estabilidade e continuidade da ordem
jurídica e previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta”. O autor ainda
coloca que esta, é indispensável para que se possa atingir um “Estado de Direito” e, elenca
dois fatores necessários para que o sistema jurídico alcance um nível aceitável de segurança
jurídica, quais sejam: a) univocidade, ou seja, julgados que não sejam conflitantes e b)
“previsibilidade em relação às consequências de suas ações”.Assim, pode-se observar
basicamente que segurança jurídica nada mais é do que garantir que independente do tribunal
julgador, serão utilizados os mesmos procedimentos e critérios. Grupenmacher (2013, p.209),
em consonância com a doutrina de Marinoni (2014), cita que “A segurança jurídica é o
principio informador de todo e qualquer Estado Democrático de Direito”. No âmbito
empresarial, quando se trata da tomada de decisão sobre investir ou não em determinado bem
ou em determinada área, o investidor deve proceder com uma análise do risco de investir.
Conforme Pereira (2013, p. 140- 142), diversos são os riscos que um empreendimento pode
sofrer, tais como risco financeiro, risco de crédito, risco de variação da taxa de juros,
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inadimplência e o fator pais e é justamente neste item que a insegurança jurídica está inserida.
Assim, pode-se verificar uma relação diretamente proporcional entre o risco e a insegurança
jurídica, pois quanto maior for a instabilidade jurídica, maior é o risco de se investir.
Consoante a esse posicionamento, o Ministro do STF, Luiz Fux em entrevista para a Agência
Brasil (2015) afirma que “o judiciário, pode reduzir o risco Brasil transmitindo ao investidor
estrangeiro segurança jurídica, que vai conduzir também ao alijamento do risco econômico e
haverá mais investimento no Brasil”. Tal pensamento é referendado por Pinheiro (2005, p.20),
ao citar que“a segurança jurídica leva a “regras do jogo” claras e estáveis”, reduzindo custos
de transação e simplificando a contratação. Verifica-se por fim o posicionamento de Delgado
(2007, p.16)que afirma que quando o Poder Judiciário, muda de orientação sem a existência
de uma modificação legislativa, ocorre um estado de “incerteza, de insegurança”, gerando
“situações que não contribuem para a homenagem duradoura ao Estado Democrático de
Direito”. MATERIAL E MÉTODOS: O método empregado foi o analítico, uma vez que
realiza uma análise da segurança jurídica como forma de crescimento econômico e atração de
investimentos vinculando o a inter-relação entre o estudo do direito e da economia. O
procedimento engloba o estudo bibliográfico. RESULTADOS E DISCUSSÕES:Verifica-se
com os posicionamentos analisados que a economia, investimentos e a segurança jurídica,
possuem elevado grau de comunicação. Ao longo do estudo, observou-se uma relação
diretamente proporcional entre segurança jurídica e o grau de investimento, fazendo com que
no curto prazo exista um aumento nos valores investidos e no longo prazo a economia
apresente crescimento, desde que inserida em um ambiente seguro juridicamente.
CONCLUSÃO: Verificou-se neste estudo que a tomada de decisão em investir é derivada de
uma analise de diversos riscos, entre eles a (in)segurança jurídica. Assim, pode-se afirmar que
caso o Brasil exerça uma posição que traduza segurança jurídica ao investidor, o país entrará
em um ciclo virtuoso, atraindo investimentos, tanto nacionais quanto estrangeiros, fazendo
ainda com que no longo prazo a economia seja positivamente impactada.
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