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1. Por uma compreensão da problemática ‘ato nulo que produz efeitos’ a partir da 

Filosofia Pragmatista. 

O presente estudo se propõe a analisar e compreender o fenômeno jurídico da nulidade 

a partir da problemática oriunda da aplicação do postulado segundo o qual o que é nulo não 

produz efeitos de qualquer natureza – quod nullum est, nullum producit effectum.1 A fonte 

de inquietação em torno do dogma da nulidade é a exceção a esse postulado aprioristico, ou 

seja, refere-se ao ato que é nulo e no entanto produz efeitos. 

O esforço positivista em sistematizar uma teoria geral das nulidades acabou por revelar 

uma  enorme  obscuridade  conceitual,  evidenciando  que  os  postulados  construídos 

aprioristicamente não resistem a uma análise mais profunda.2 A confusão de linguagem 

acerca  do  tema  leva  um  autor  a  considerar  algo  como  idêntico  ao  passo  que  outro, 

diversamente, empresta acepções distintas. Assim, pode ocorrer a situação na qual o ato 

seja nulo para um, inexistente para outro ou mesmo anulável para um terceiro.

O  método  pragmático  de  clarificação  conceitual  desenvolvido  por  C.  S.  Pierce 

apresenta-se como a possibilidade de superar estas obscuridades decorrentes de distinções 

imaginárias que não se diferenciam no modo de expressão, tomando a significação de algo 

pelo somatório de todas as possíveis conseqüências práticas futuras.3 

A  partir  da  Máxima  Pragmatista,  sumariamente  apontada  acima,  procurar-se-á  um 

maior aperfeiçoamento do instituto jurídico, objeto de análise – a nulidade. A aplicação do 

método pragmático a este problema jurídico, inicia-se, na expressão peirceniana, com a 

dúvida genuína4.  Assim, eliminando-se os falsos problemas criados pela abstração, o ponto 

de partida centra-se na inquietação real que o sujeito tem com todos seus preconceitos.

1  CARLETTI, AMILCARE e PEDROTTI, IRINEU ANTONIO. Manual de Latim Forense. V. 3. Leud: São 
Paulo, 1995. p. 278. Esclareça-se que a origem romanista 
2 GOMES, Orlando Gomes. Introdução ao Direito Civil Forense: Rio de Janeiro: 2001.p. 480.
3 PEIRCE, Charles  Sander.  How to make our  ideias  clear.  Disponível  na internet.http://  www.peirce.org 
[26.02.2005]
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Esse estado de irritação inicial, que é a dúvida genuína, impulsiona a um agir a fim de 

destruí-la,  direcionado à  busca de um estado de crença,  consubstanciada no hábito que 

determina  as  ações  do  homem,  não  correspondente  a  um  agir  imediato,  mas  a  um 

direcionamento do comportamento de acordo com a ocorrência da ocasião.5

São exatamente os diversos casos de exceção ao dogma da nulidade a evidenciar as 

falhas  do  enunciado  universalista,  segundo  o  qual  o  que  é  nulo  não  produz  efeito  de 

qualquer natureza, que consubstancia, nesta hipótese, a dúvida genuína da qual trata Peirce, 

oportunizando-se, assim, o emprego do método pragmático.

A  inaptidão  das  teorias  formais  existentes  para  solução  de  conflitos,  revela,  dessa 

forma,  o  Pragmatismo  como  o  pensamento  filosófico  adequado  para  compreensão  da 

quaestio  iures apontada  –  ato  nulo  que  produz  efeitos.  Na  verdade,  essa  concepção 

filosófica tem suas raízes na antiguidade, manifestando-se posteriormente na modernidade, 

através do Clube Metafísico de Boston, tendo como figuras proeminentes W. James, C. S. 

Peirce, J. Dewey, S.J. Green, O. W. Holmes.

O Pragmatismo, neste sentido,  é tomado como uma nova forma de raciocínio para 

tratar de questões jurídico-filosóficas,  em substituição ao modo de pensar cartesiano de 

base idealista. As deficiências e a incapacidade do Positivismo em resolver os problemas 

que  a  realidade  social  faz  surgir  revela  a  necessidade  de  se  buscar  respostas  para 

interrogações com base em uma teoria crítica6. O Pragmatismo americano do século XX e 

suas  manifestações  recentes  representam  uma  alternativa  possível,  face  à  crise  de 

paradigmas  instaurada  com  a  frustração  das  teorias  analítico-formais,  bem  como  suas 

repercussões na Teoria Geral do Direito.

Tenha-se alguns casos ilustrativos da exceção ao postulado da nulidade. Os exemplos 

trazidos não se referem ao ramo civilista, porque é exatamente fora dele, onde se situam as 

situações de quebra ao postulado da nulidade a causar maior inquietação. 

No Direito do Trabalho, Mario de La Cueva  retrata  a dificuldade no trato com o 

problema das nulidades na expressão “extraordinários malabarismos”7 que os juristas têm 

de  fazer  a  fim  de  adaptar  o  postulado  apriorístico  de  origem  civilista  às  questões 
4 PEIRCE, Charles Sander. Fixation of belief.  Disponível na internet.http:// www.peirce.org [26.02.2005]
5 PEIRCE, Charles Sander. Fixation of belief. . Disponível na internet.http:// www.peirce.org [26.02.2005]
6 Boaventura de Souza Santos aponta o Pragmatismo americano do nosso século como uma das fontes de 
inspiração para o que o autor chama de Teoria Crítica Moderna. SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da 
razão indolente : contra o desperdício da experiência.  São Paulo: Cortez, 2001. p.25.
7 LA CUEVA, Mario. Derecho del Trabajo Mexicano. Parrua: Mexico.tomo I. p.206. 
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trabalhistas. Excepciona-se a regra da nulidade que enuncia a eficácia  ex tunc, ou seja, a 

não produção de efeitos do ato inválido, para se reconhecer uma nulidade produtora de 

efeitos,  tendo  em  vista  elementos  como  a  proibição  do  enriquecimento  ilícito,  a 

impossibilidade fática de retorno da situação anterior e a boa-fé, facilmente verificáveis, 

por exemplo, no caso de trabalho infantil. 

No Processo  Penal8 e  no  Direito  Eleitoral9 o  dogma da  nulidade  é  constantemente 

submetido a erro frente à aplicação dos princípios do prejuízo “pas de nullité sans grief” 

(não há nulidade sem que haja prejuízo), e da finalidade. O ato nulo pode produzir efeitos, 

desde que tenha cumprido sua finalidade e não haja prejuízo para as partes interessadas.

Outro caso importante a ser destacado é no âmbito constitucional quando uma norma 

jurídica é declarada nula, ou seja, inconstitucional, seja por vício material ou formal. O 

Direito Positivo pátrio, antes inspirado no postulado da nulidade, cuja declaração confere 

efeitos  ex tunc,  passou a admitir a possibilidade de exceção a esta regra por razões de 

segurança  jurídica  ou  de  excepcional  interesse  social10.  Nesta  hipótese,  a  nulidade  é 

declarada, mas se preservam os efeitos produzidos pela norma jurídica nula, tendo em vista 

a referência a esses aspectos da realidade. Tome-se o Direito Austríaco como representante 

da  consagração  desta  exceção,  considerando-se  que  seu  Tribunal  Constitucional  detém 

ampla margem de discrição para dispor sobre as conseqüências jurídicas de suas decisões11. 

Neste  breve panorama pode-se  constatar  que os  casos  de negação ao postulado da 

nulidade,  acima mencionados,  têm como referência  elementos  na  realidade relativos  às 

conseqüências do ato viciado e da decisão judicial.

Por outro lado, a nulidade tradicional é identificada por um conceito apriorístico, qual 

seja: um vício de formação no ato ou norma jurídica que lhes retira todo e qualquer efeito 

jurídico. Este modelo formal não permite resolver os hard cases pontuados, que voltados 

para a realidade desafiam o dogma da nulidade.

O  Pragmatismo,  questionador  das  teorias  abstratas  e  os  modelos  formais  de 

conceituação do discurso12, representa, assim, a possibilidade de revisão e aperfeiçoamento 

do  instituto  da  nulidade.  O  abandono  do  método  da  tenacidade,  da  autoridade  e  do 
8 GRINOVER, Ada Pelegrini. As nulidades no processo penal. São Paulo: RT.p..28.
9 PINTO, Djalma. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2003. p.264.
10 Art. 27 da Lei 9868/1999.  Inovação trazida com o advento da lei que regula os julgamentos das ações 
diretas de inconstitucionalidade e constitucionalidade.
11  STRECK,  Lenio  Luiz.  Jurisdição  Constitucional  e  Hermenêutica:  uma nova crítica  do Direito.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002.  p. 542
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raciocínio  a priori e adoção do método pragmático, bem como o raciocínio abdutivo de 

Peirce permitiriam iluminar as conseqüências práticas verificáveis a fim de se lograr uma 

significação não estagnada que se compatibilize com a dinâmica social e os elementos da 

realidade viva. 

2. As Deficiências  das Teorias acerca da Nulidade.

2.1. Crítica civilista à teoria clássica das nulidades. 

Não obstante seja o Direito Civil berço das construções teóricas em torno do tema 

nulidades, os casos de exceção ao postulado  quod nullum est, nullum producit effectum, 

apontados na introdução, que constituem a fonte de inquietação para o desenvolvimento do 

presente estudo, referem-se a outros ramos do Direito. Interessa notar que, especialmente, 

nos ramos distintos do civil, o trabalho da doutrina pouco e deficientemente se dirigiu para 

uma reflexão filosófica ligada à compreensão e explicação fenômeno da nulidade, havendo 

unicamente apontado a  existência  de problemas decorrentes  da aplicação do dogma da 

nulidade. 

Acrescente-se ainda que fora da seara civilista, a problemática oriunda do postulado 

da nulidade é mais evidente, como se depreende dos exemplos trazidos na introdução. O 

que se verificou por parte do doutrinador e legislador foi a criação de estratagemas13 para 

não quebrar o núcleo central do dogma da nulidade, levando ao operador jurídico a realizar 

‘extraordinários malabarismos’ no dizer de Mario de La Cueva14 para adaptar o postulado 

apriorístico às evidências do real.

Importa, nesta primeira parte do trabalho, fazer um levantamento das contribuições 

do direito civil acerca da teoria das nulidades, sua natureza jurídica, sua evolução, para, em 

seguida,  uma vez  constada  a  necessidade  de  revisão  do  instituto,  trazer  à  discussão as 

possibilidades de compreensão do problema a partir do método pragmático.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as tentativas de elaboração de uma teoria geral 

das nulidades foram produzidas a partir de relações jurídicas civilistas com pretensão de 
12 OSTAS, Daniel T. Postmodern Economic analysis of law: extending the pragmatic visions of Richard A. 
Posner.American Businesss Law Journal. v.36, n.1, p. 209.1998.
13 Esses estratagemas resultaram por tornar mais confusa ainda a idéia de nulidade, sem, no entanto, resolver o 
problema. É caso, por exemplo, da criação de categorias a priori como a nulidade relativa e absoluta que 
apresentam grande dificuldade de aplicação prática. Esta temática será abordada em tópico posterior.
14 LA CUEVA, Mario. Derecho del Trabajo Mexicano. Parrua: Mexico.tomo I. p.206.
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generalidade para os outros ramos do direito. O esforço dos pandectistas no século XIX e as 

codificações do século XX culminaram com a classificação das categorias jurídicas em uma 

Teria Geral do Direito, cujo alicerce é o resultado do que se conseguiu sistematizar para o 

Direito Civil. 15

 A  aplicação  da  teoria  geral  das  nulidades  de  base  civilista  revelou  inúmeras 

distorções não só em outras áreas jurídicas, como também no próprio âmbito civilista que 

lhe  serviu  de  inspiração.  Planiol  enuncia  a  teoria  das  nulidades  como  uma  das  mais 

obscuras que o direito civil construiu16. 

Visualize-se as dificuldades com o desenvolver e o operacionalizar de uma teoria 

geral das nulidades nos apontamentos de Marcos Bernardes de Mello17:

[...], a elaboração de uma teoria geral das nulidades nos parece uma 
missão  irrealizável,  em  face  da  desuniformidade  com  que  as 
espécies são tratadas no plano do direito positivo. Para atender às 
realidades  e  necessidades  sociais,  o  legislador  se  vê  na 
contingência  de adotar  regras  que,  por  constituírem exceções  às 
regras  gerais,  criam  a  impossibilidade  de  serem  traçadas  as 
características  essenciais  comuns  a  todas  as  espécies,  o  que 
permitiria a definição dos princípios gerais extraídos das normas de 
direito positivo. Na verdade, não há ponto no campo das nulidades 
em que se possam enunciar regras sem que haja a necessidade de 
mencionar pelo menos uma exceção.

 É de notar que a negação ao dogma da nulidade, indicada na introdução em outros 

ramos do direito que não o civil, ao levar em consideração as conseqüências da decisão 

pelo  ato  nulo  ora  com efeitos  ex  tunc ora  com  ex  nunc,  em razão  de  referenciais  da 

realidade, representa uma das exceções a impedir a sistematização de uma teoria geral das 

nulidades.

A impossibilidade de uma teoria geral das nulidades remete para uma abordagem 

das  teorias  criticas  que  surgiram,  contestando  seus  postulados.  Apesar  de  o  trabalho 

monográfico  não  se  dirigir  especificamente  às  discussões  do  direito  civil  em torno  da 
15 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I.São Paulo: RT.p.XIX-XX. A 
elaboração da Parte Geral do direito civil, ao trabalhar com conceitos que são comuns a todos os ramos do 
direito e a todos os ramos do direito privado, serviu de base para uma Teoria Geral do Direito.
16  “…théorie dês nullités est l’une des «plus obscures du droit civil»” PLANIOL, Traité élémentaire de droit  
civil, t. 1, 11e  éd., Paris, Librairie générale de droit etde jurisprudence, 1928 au no  328.  Apud   GAUDE, 
Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse. Revue de droit de McGill (1995) 40 p. 
295.
17 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano de validade. São Paulo: Saraiva 1999. p.13.
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nulidade,  já  explorada  e  desenvolvida  pela  doutrina18,  mas  ao  problema  da  nulidade 

verificado em outros campos do direito,  importa ser  feita uma rápida incursão sobre o 

pensamento  crítico  acerca  da  teoria  das  nulidades,  cuja  origem  se  encontra  no  meio 

civilista.

O primeiro pensamento crítico em torno das nulidades é iniciado por Drogoul19 no 

início do século XX  ao questionar a rigidez do sistema clássico. Rejeitando qualquer forma 

de sistematização, o autor abandona a idéia de nulidade como um  état de l´act, imposto 

pelo regime a priori clássico e a apresenta como santion a ser adaptada aos objetivos da lei. 

A nova concepção de nulidade como sanção é assim enunciada:

Considérée comme une sanction, la nullité peut être adaptée au but 
visé  par  la  règle  de  formation  violée,  ce  qui  permet  une 
«désolidarisation» des idées :  alors  que l’état  de l’acte imposait 
toutes les solutions dans  la théorie classique, la conception de la 
nullité  comme  sanction  n’impose  aucun  régime  a  priori  et  les 
questions  pratiques  qui  se  posent  peuvent  se  résoudre  de  façon 
autonome, en respectant le but de la loi pour chaque règle20.

 Japiot alguns anos mais tarde, apoiando-se nas idéias de Drogoul, mas afastando-se 

de sua perspectiva negativista, desenvolve a célebre tese Des Nullités em Matiére d´Actes  

Juridiques, em substituição ao sistema clássico. Neste trabalho é demonstrado que mesmo 

viciado, um contrato pode nascer, ainda que lhe falte alguma parte essencial, pois não está 

natimorto, apenas enfermo21.  Assim, admitir-se-ia a um ato nulo produzir efeitos, sendo 

esses graduados em função da natureza punitiva da nulidade. 

18 Isso não significa que as idéias e teorias desenvolvidas para resolver a questão da nulidade no âmbito do 
direito civil sejam suficientes. Ao contrário, apresentam os mesmos problemas de outros ramos do direito, 
sendo que nestes últimos as distorções se mostram mais evidentes e contundentes, associada aos escassos 
trabalhos  doutrinários  que  tentaram compreender  ou  explicar  este  fenômeno  de  quebra  do  princípio  da 
nulidade.  
19 Drogoul  rejette  donc  toute  catégorisation,  toute  idée de  système.  La nullité,  concept  unique,  est  ainsi 
multiple dans ses applications : «au lieu des trois groupes [inexistence, nullité absolue, nullité relative], nous 
sommes  donc  en  présence  de  toute  une  série  de  nullités  [...]  infiniment  diverses  par  les  motifs  qui  les 
inspirent.
20 “Considerada como uma sanção, a nulidade pode ser adaptada ao objetivo visado pela regra de formação 
violada, o que permite uma  desolidarisation das idéias:  enquanto  que o estado do ato impunha todas as 
soluções na teoria clássica, a concepção de nulidade como sanção não impõe nenhum regime a priori e as 
questões práticas que se colocam podem ser resolvidas de modo autônomo, em respeito ao objetivo da lei para 
cada regra”. GAUDE, Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit 
de McGill (1995) 40. p. 316.
21 JAPIOT, ...  Des Nullités em Matiére d´Actes Juridiques p. 124. Apud  GAUDE, Serge. Inexistence, nullité 
et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill (1995) 40. p. 316
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A teoria moderna da nulidade, apoiada na idéia de sanção passou, então, a distinguir 

os atos nulos dos anuláveis; enquanto a teoria clássica, sustentada na concepção de l’état de 

l’acte , ignorando a categoria de anulabilidade, separara apenas os atos inexistentes dos atos 

viciados. 22

A  contribuição  da  teoria  moderna  das  nulidades  se  verifica,  pois,  com  o 

desenvolvimento da idéia de anulabilidade, ao considerar em certa medida a importância da 

aparência para segurança das relações jurídica. Assim, um ato que a princípio seria nulo, 

adviria como simplesmente anulável. Em oposição, a teoria clássica, deduzida toda a partir 

do estado objetivo do ato, é extremamente rígida e rejeitando a idéia de aparência, impõe a 

inexistência em todos os casos na qual se apresente defeito de formação do ato. A idéia de 

sanção da teoria moderna permitiu flexibilizar a teoria clássica com construção de uma 

nova categoria, a dos atos anuláveis. 

Interessa notar a análise de  Dunod de Chamage, integrante da teoria moderna, que 

enunciou a distinção entre a nulidade e anulabilidade em consonância com os objetivos que 

governam a eficácia do ato.  O autor vislumbrou a nulidade para os casos de proteção a 

interesse geral e a anulabilidade para os de interesse particular. Em função dos objetivos 

diferentes, admitir-se-ia a modulação da sanção23. Assim, os atos anuláveis, que tanto como 

os  nulos  possuem  vício  de  formação,  poderiam  produzir  efeitos  em  consideração  aos 

objetivos a serem protegidos.

De acordo com a concepção de Japiot, a teoria crítica moderna é dirigida contra os 

efeitos de fato do ato nulo e não contra o ato jurídico em si mesmo que é uma abstração 

pura. O objeto da crítica não é, como se poderia pensar, aniquilar o ato jurídico inválido, 

mas  antes  aniquilar  as  conseqüências  factuais  simuladas  ‘aparentes’  que  dele  resultam. 

Atente-se para as palavras e o exemplo de Japiot sobre real objetivo da teoria critica :

Le but du droit de critique ne sera donc pas une modification ou 
une  constatation  relative  à  cette  abstraction  que  constitue  l’acte 
juridique considere en lui-même.  On ne critique pas uniquement 
pour  critiquer,  pour  obtenir  de  la  justice  une  reconnaissance 
théorique de la nullité; ce que l’on veut c’est un résultat pratique, 
c’est la suppression de tel fait objectif qui est la conséquence de 

22 GAUDE, Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill 
(1995) 40. p. 336
23 GAUDE, Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill 
(1995) 40.p. 343
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l’acte; c’est donc contre cette conséquence pratique que l’attaque 
est dirigée: le vendeur invoque la nullité de la vente afin de faire 
cesser la détention de l’acheteur et de recouvrer les avantages de la 
possession de la chose.24

.
2.2.  Avaliação  da  teoria  crítica  moderna  das  nulidades  a  partir  de  pressupostos 

pragmatistas

A idéia de sanção construída pela teoria moderna das nulidades interessa para o 

presente  estudo,  tendo  em  vista  sua  aproximação,  numa  análise  preliminar,  com  o 

pensamento pragmatista.  

O pragmatismo se evidencia na teoria moderna crítica à clássica no sentido de que  a 

nova concepção de nulidade de natureza punitiva acabou por destacar a importância das 

conseqüências do ato viciado, seus efeitos e a realização do fim da lei,  abandonando a 

acepção apriorística l’état de l’acte, que era tomada isoladamente. 

Esse contato com a realidade, especialmente com a consideração das conseqüências 

práticas verificáveis do ato nulo, que rompe com a acepção estática da teoria clássica e 

incorpora a dinâmica dos fatos, representa um indício do modo de pensar pragmatista para 

as nulidades.

Há que se destacar, no entanto, que apesar de a crítica feita pela teoria moderna aos 

postulados  da nulidade revelar uma inspiração de ordem pragmatista,  como a apontada 

acima; a teoria das nulidades moderna se desenvolveu alheia ao pensamento pragmatista, 

sendo influenciada pela concepção filosófica kantiana expressa no dualismo metódico entre 

a realidade e a norma. Assim, a teoria moderna das nulidades se alicerçou no pressuposto 

de que “ [..] il faut partir de la distinction fondamentale que pose Japiot entre le monde du 

fait et le monde du droit.”25

24 “O objetivo da teoria critica não é pois uma modificação ou constatação relativa à abstração que constitui o 
ato  jurídico  considerado  em si  mesmo.  Não se  critica  unicamente  por  criticar  para  obter  da  justiça  um 
reconhecimento da teoria das nulidades; o que se pretende atacar é o resultado prático, a supressão do fato 
objetivo que é a conseqüência do ato; é, portanto, contra esta conseqüência prática que o ataque se dirige: o 
vendedor invoca  a nulidade  da  venda  a fim de  fazer  cessar  a  detenção  do comprador  e  de  recuperar  a 
vantagem da posse da coisa”. JAPIOT.Des Nullités em Matiére d´Actes Juridiques p. 295-96. Apud. GAUDE, 
Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill (1995) 40 p. 
318
25 “É preciso partir da distinção fundamental que coloca Japiot entre mundo dos fatos e mundo do direito.” 
GAUDE, Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill 
(1995) 40p.317
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Evidencie-se que as construções da teoria moderna acerca da nulidade se afastam da 

filosofia pragmatista porque nesta o pensamento se move num plano único, não havendo 

separação de mundos. Diversamente do racionalismo tradicional, no pragmatismo há uma 

conjunção e não disjunção entre pensamento e existência26.

Tem-se,  portanto,  que  a  teoria  crítica  da  nulidade  encontra-se  associada  ao 

positivismo jurídico-científico, cujo fundamento filosófico tratou de separar o ser do valer. 

O dualismo entre o real e o abstrato embasou as construções teóricas em torno da nulidade, 

apartando o plano da existência do da validade.

As teorias modernas da nulidade desenvolvidas com base no dualismo entre mundo 

dos fatos e mundo do direito não significou, no entanto, um aprimoramento do instituto das 

nulidades; pelo contrário, acentuou ainda mais a confusão terminológica. 

A obscuridade da teoria das nulidades persistiu mesmo com o desenvolvimento da 

teoria crítica moderna, como assim expõe Serge Gaude:

[...]La théorie des nullités est  doublement obscurcie par une évolution 
historique tortueuse et un vocabulaire qui ne s’est jamais fixé. […].Cette 
observation  est  toujours  d’actualité,  même  si  la  théorie  moderne  des 
nullités,  dont  la  sanction  de  principe  est  l’annulabilité,  a  désormais 
remplacé la  théorie  classique qui  privilégiait  plutôt  l’inexistence  et  la 
nullité.[…]27

A explicitação da categoria dos atos anuláveis  a  partir  da idéia  de sanção foi  a 

contribuição efetiva da teoria crítica moderna, mas que se mostra, no entanto, ineficaz para 

resolver os problemas advindos do dogma da nulidade apresentados na introdução, por se 

fundar no método apriorístico. Neste sentido, complicou a já obscura teoria das nulidades, 

porque o que fez foi acrescer mais uma categoria a priori, em cuja elaboração conceitual o 

mundo  do  direito  é  separado  do  mundo  dos  fatos  por  um  abismo  gnosiológico 

insuperável.28 

26 JAMES, William. O Sentido da Verdade. In: Pragmatismo e outros ensaios. Lidador . p.173.
27 [...] A teoria das nulidades é duplamente obscura por uma evolução histórica tortuosa e um vocabulário que 
jamais  se  fixou.  [...]  Esta  observação  (a  obscuridade)  é  ainda  atual  mesmo para  a  teoria  moderna  das 
nulidades, na qual a sanção é fundamento da anulabibilidade, e que substituiu daí por diante a teoria clássica 
que privilegiava mais a inexistência e a nulidade.[...]  GAUDE, Serge. Inexistence, nullité et annulabilité du 
contrat :essai de synthèse.Revue de droit de McGill (1995) 40. p.295
28 É de notar também que as categorias da nulidade absoluta e nulidade relativa, desenvolvida pelo direito 
contemporâneo, também consubstanciam categorias  a priori,  que tornam ainda mais obscura a teoria das 
nulidades, tendo em vista que estas  são também tomadas como casos de anulabilidade.  
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Tenha-se  claro que  para  este  trabalho  não  interessam as  categorias  do  nulo,  do 

inexistente,  do  anulável,  ou  mesmo da  nulidade  relativa  ou  absoluta.  Isso  porque  esta 

sistematização  é  uma  criação  da  abstração  que  é  clara  no  plano  das  idéias,  mas 

extremamente confusa e de difícil distinção no plano da concretude fática. Além do mais, o 

método  pragmático,  que  supera  o  dualismo  tradicional,  não  se  coaduna  com  estas 

construções  apriorísticas,  buscando  diversamente  a  significação  de  algo  em  suas 

conseqüências práticas verificáveis.

A teoria moderna revelando o ato anulável permitiu que algo eivado de vício de 

formação produzisse efeitos, mas algo que fosse nulo ou mesmo inexistente continuaria 

sujeito ao dogma da nulidade não podendo produzir efeitos. E como identificar o que é 

anulável, nulo ou inexistente? Esta é a real dificuldade, pois que a distinção parte de um 

critério apriorístico. 

Mesmo  considerando  as  divergências  entre  os  autores  acerca  do  tema,  os  que 

tentaram a teorização convergem num ponto: desenvolvem uma definição apriorística para 

o  que  é  inexistente,  nulo  ou  anulável,  em  função  da  graduação  do  vício  na  gênese 

(formação) do ato. 

Assim,  a  título  de  exemplo,  o  caso  do  trabalho  infantil,  já  apresentado  na 

introdução, há sujeito incapaz para o contrato de emprego. Isso representaria para a maioria 

da doutrina, considerando o vício nuclear na formação do ato, um caso de nulidade ou 

mesmo de inexistência, para os que entendem que a falta este elemento essencial impede 

até mesmo a formação do fato gerador para a incidência da norma. 

Chega-se,  neste  ponto,  a  uma situação insolúvel:  as  construções  apriorísticas do 

negócio nulo e inexistente apontam para a ausência de efeitos ou sua supressão  ex tunc, 

enquanto que a realidade se insurge para o reconhecimento dos efeitos desse ato, que apesar 

de proibido29, ocorreu no mundo dos fatos. Os juristas trabalhistas como aponta Mario de 

La Cueva se socorrem a  ‘extraordinários malabarismos’  para romper  com o dogma da 

nulidade.   O presente  estudo aponta,  por  sua vez,  as  possibilidades  de contribuição da 

filosofia pragmatista para a compreensão deste problema. 

3. Em busca de uma nulidade de base pragmatista

29 O Trabalho infantil é proibido pela no art. 7º da CF/88.
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3.1. O Pragmatismo e a Superação do Dualismo.

Para se pensar a nulidade numa perspectiva pragmatista, faz-se necessário revisar 

primeiramente  a  estrutura  lógico-normativa,  que  fundamenta  a  teoria  moderna  das 

nulidades.  É  de  notar  que  as  estruturas  e  conceitos  básicos  apriorísticos  como relação 

jurídica, validade, norma jurídica, fato jurídico,...,  estão entrelaçadas com a temática da 

nulidade,  sendo  produto  do  processo  de  inferência  perpetrado  a  partir  do  dualismo 

metódico entre realidade e norma.    

Não  havendo  a  oportunidade  de  revisar,  neste  breve  trabalho  monográfico,  a 

infinidade  de  conceitos  apriorísticos  relacionados  com  a  nulidade  (apenas  alguns 

fundamentais serão pontuados em tópico posterior deste capítulo),  o ataque pragmatista 

será dirigido ao fundamento dualista que desencadeou a teorização das nulidades objeto de 

crítica neste estudo.

A filosofia dualista de Kant – teoria dos dois mundos –  separando rigorosamente 

natureza  e espírito, ser  e consciência, real  e ideal, objeto  e sujeito, ,  ser  e dever-ser , 

exerceu grande influência no pensamento ocidental, especialmente em Kelsen30.  

Como  neokantista,  Kelsen  desenvolveu  a  Teoria  Pura  do  Direito,  tomando  o 

pressuposto da intransponibilidade absoluta entre as esferas do  ser e o  deve-ser. Assim, 

separou uma perspectiva descritiva (causalidade) de uma prescritiva (imputabilidade)31.

O juízo do ser e o juízo do dever-ser seriam totalmente independentes e cada qual 

seguiria seu método específico. O alto grau de teorização desenvolvida por Kelsen não foi 

capaz, no entanto, de resolver os problemas do ponto de vista prático, considerando que o 

Positivismo lógico-normativo, do qual o autor foi expoente, perdeu o contato com a vida 

real32, apegando-se às formas e as categorias a priori.

Críticas se dirigiram à Teoria Pura do Direito, especialmente porque Kelsen não 

conseguiu manter a disparidade entre o ser e dever-ser, adotada como ponto de partida. A 

construção em torno da norma fundamental excepcionou a separação de mundos, com a 

30 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: 
Saraiva, 1996.p.32.
31 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Paulo Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. p. 100.
32 KAUFMANN. E W. Hassemer. Introdução à Filosofia do direito e à teoria do Direito Contemporâneas. 
Trad. Marcos Keel.  Fundação Caloute Gulbekian: Lisboa, 2002.p. 182.
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possibilidade de se deduzir o  dever-ser de um  ser.  Como elucida Karl  Larenz33 “[...]  o 

dever  ser resulta  efectivamente,  pela  via  travessa  do  postulado  teórico  da  norma 

fundamental, de um ser, que como tal, é para Kelsen alheio ao sentido e ao valor da (mera) 

facticidade.”

O pragmatismo, em sentido oposto ao dogmatismo tradicional, supera o dualismo e 

integra o mundo dos fatos e o mundo dos direitos num plano único. “Ligar pensamento à 

existência, ligar o pensamento à vida, eis a idéia fundamental do Pragmatismo”34  

Com o pensamento pragmatista deixa, então, de haver o salto mortal – o abismo 

epistemológico – entre  existência e  pensamento. Este último encontra sua significação na 

conduta que o agente está apto a produzir. Assim, o pensamento só se faz como elemento 

da realidade, movendo-se tão somente num plano único, do qual também fazem parte a 

existência e a vida.

Os efeitos concebíveis de natureza prática que algo pode envolver compõem seu 

significado. O método pragmático,  não concebendo uma diferenciação que se  opere na 

abstração e que não se distinga na realidade, revela a impossibilidade de se pensar em 

planos separados – abstrato e real. 

Tenha-se que os significados dos conceitos intelectuais no pragmatismo não são 

definitivos, porém dinâmicos e abertos, repousando no somatório de todas as conseqüências 

práticas  previsíveis  de  algo,  cujo  número  é  indefinido.  Por  esta  razão,  diante  da 

impossibilidade de se levantar todos os futuros resultados experimentais,  o conceito no 

pragmatismo  é  probabilístico.  A  falibilidade  lhe  é  imanente,  o  que  possibilita  ao 

pragmatista buscar sempre um aperfeiçoamento e refinamento do significado35.

Averso a qualquer metafísica e ao culto da verdade, o método pragmático busca 

liquidar  disputas  que,  de  outro  modo,  seriam  intermináveis36.  Crítico  voraz  às 

inconsistências do dogmatismo tradicional e com uma filosofia voltada ao concreto, aos 

33  LARENZ,  Karl.  Metodologia  da  Ciência  do  Direito.Trad.  José  Lamego.  Lisboa:  Fundação  Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 99.
34 DURKHEIM,  Emile.  Sociologia,  Pragmatismo  e  Filosofia.  Trad.  Evaristo  Santos.  Porto:Rés.  p.31 
Destaque-se  que  esta  citação  das  lições  de  Durkheim se  refere  à  parte  na  qual  o  sociólogo  descreve  o 
Pragmatismo e não corresponde ao seu posicionamento que é de oposição à filosofia pragmatista. 
35 STROH, Guy W. A Filosofia Americana: Uma Introdução.Cultrix. p. 115.
36 JAMES, William. O que significa pragmatismo. In: Pragmatismo e outros ensaios.Lidador, p.44.
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fatos, o pragmatismo não se filia nem à corrente racionalista, nem à empirista37, procurando 

antes reconciliá-las, ou melhor, superá-las. Tome-se as palavras de James38 :

[..], o pragmatismo , devotado aos fatos, não tem essa propensão 
materialista sob a qual o empirismo ordinário opera. Mas ainda, 
não faz qualquer objeção ao sistema de abstrações, na medida em 
que possa percorrer os particulares com sua ajuda, o que realmente, 
pode  ser  feito.Interessado  não  em conclusões,  mas  naquilo  que 
nossos espíritos e nossas experiências elaboram juntos, [..]

 Trazendo a contribuição pragmatista para o Direito teríamos a unificação entre o 

ser e  o  dever  ser.  Tenha-se  que  uma significação  da  nulidade  a  partir  da  perspectiva 

pragmatista  não  se  compatibilizaria  com  a  distinção  fundamental  entre  o  plano  da 

existência  e  o  da  validade.  A  claridade  conceitual  da  nulidade  a  partir  do  método 

pragmático reclama por uma unificação de mundos e a superação desta dicotomia.

3.2.  Fato e a Norma Jurídica Pragmatistas

Uma vez suplantado o dualismo metódico, empecilho para a compreensão dos hard 

cases da nulidade a partir do método pragmático, cumpre ser feita uma revisão pragmatista 

de conceitos aprioristicos como fato jurídico e norma jurídica.

Dewey em ‘Minha Filosofia do Direito’ iniciou este trabalho. Para o autor a lei – 

norma jurídica – não poderia ser concebida como uma entidade separada, somente podendo 

ser discutida em termos das condições sociais em que surge e  do que concretamente se faz. 

Atente-se para às palavras do filósofo 39:

[...]  Um dado ajuste legal  é aquilo que se  faz,  e  aquilo que faz 
reside no campo de modificar e/ou manter as atividades humanas 
enquanto interesses em andamento. Sem aplicação, há pedaços de 
papel ou vozes no ar, mas nada que possa ser chamado de lei.

37 Em sua primeira conferência, intitulada ‘ O atual dilema da Filosofia’,  James esquematiza o dualismo  em 
duas colunas, enumerando suas dicotomias. Em uma delas tem-se o Espírito Terno (Racionalista, o que segue 
princípios, Intelectualista, Idealista, Otimista, Religioso, Livre arbitrista, Monista e Dogmático) e em outra 
coluna  tem-se  o  Espírito  Duro  (Empírico,  o  que  seguem fatos,  Sensacionalista,  Materialista,  Pessimista, 
Irreligioso, Fatalista, Pluralista e Cético). JAMES, William. O atual dilema da filosofia. In: Pragmatismo e 
outros ensaios.Lidador, p.29.
38 JAMES, William. O que significa pragmatismo. In: Pragmatismo e outros ensaios.  Lidador, p.57.
39 DEWEY, John. Minha Filosofia do Direito. In: Os grandes filósofos do direito.Org. Clarence Morris. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 517.
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Os fenômenos e fatos sociais não são concebidos como algo acabado, mas como 

processo,  coisas em andamento.  O padrão,  ou seja,  a  tipicidade não está  encerrada em 

molduras teóricas terminadas, considerando que o exame das conseqüências na realidade 

constitui a base para a manutenção ou modificação deste padrão.

Essa  forma  pragmatista  de  pensar  o  significado das  coisas  possibilitaria,  assim, 

trazer para o núcleo conceitual da nulidade, as conseqüências que esta produz na realidade 

fática, acrescentando-se à sua formatação apriorística inicial de modo a alterá-la. 

Holmes critica com propriedade as deficiências da teoria tradicional que tende “a 

colocar a carroça diante do cavalo e a considerar o  direito ou o dever como algo que existe 

à  parte  e  independente  das  conseqüências  de  sua  violação,  à  qual  certas  sanções  são 

acrescentadas mais tarde.”40

O que se costumou chamar de aplicação da lei não é algo que ocorre após uma regra 

ou lei, mas é uma parte  necessária deles41. Vê-se, assim, que para os pragmatistas norma 

jurídica  e  fato  jurídico  integram  uma  mesma  realidade,  na  medida  em  que  se  fazem 

acontecer e não se diferenciam na prática.

 Tenha-se que a perspectiva pragmatista acerca das categorias a priori norma e fato 

jurídico não é reducionista por resumir tudo a um plano único; em sentido contrário, é 

enriquecedora ao incorporar a complexidade dos fatos sociais, outrora apartada, às regras e 

decisões legais.

3.3. O modelo ternário de Pontes de Miranda – Crítica pragmatista.

As críticas  até  aqui  apresentadas  ao  modelo  dualista  de  separação  de  mundos, 

também se aplicam ao modelo ternário desenvolvido por Ponte de Miranda, que também 

parte  da  distinção  fundamental  binária  entre  mundo  fático  e  mundo  jurídico.  O  autor, 

todavia, desenvolve a teoria em três níveis: plano da existência, plano da validade e plano 

da eficácia42. 

40 HOLMES, Oliver. The Path of Law. In: The Holmes Reader. Julius Marke. Ocena Publications: New York, 
1955. p.59-85
41 DEWEY, John. Minha Filosofia do Direito. In: Os grandes filósofos do direito.Org. Clarence Morris. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 517
42 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo I.São Paulo: RT.p. XXII-XXIII.
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A teorização do autor é apriorística e traz os mesmos problemas do sistema binário, 

tendo em vista  que os planos são tomados independentes.  A nulidade e  existência  são 

diferenciadas pelo autor a  partir  da construção da idéia  de deficiência  e  suficiência  do 

suporte fático. 

O suporte fático insuficiente se encontraria no plano da existência e o suporte fático 

deficiente, no plano da validade. É de notar que estes dois conceitos formais de suficiência 

e  deficiência  como critério  para enquadrar  um ato num ou noutro plano são de difícil 

aplicação na prática. A indicação apriorística de que determinado vício de gênese do ato 

jurídico constitui uma deficiência ou suficiência se mostra arbitrária, pois que imersa num 

modelo formal sem contato com as conseqüências verificáveis na realidade. 

Esta divisão em planos pode levar a considerar duas situações como se distintas 

fossem, quando do ponto de vista da máxima pragmatista seriam idênticos, levando em 

conta a igualdade dos efeitos práticos concebíveis. Tenha-se, aqui, mais uma vez que a 

causa da obscuridade das idéias em torno da nulidade se assenta em distinções feitas no 

imaginário que não se diferenciam pelo modo de expressa na prática.

Interessa pontuar a citação de Lourival Vilanona, acerca da contribuição teórica de 

Pontes de Miranda43:

Separar os planos de existência, da validade e da eficaciadade é 
acertado  epistemologicamente  e  metodologicamente.  Mas,  na 
textura do real, o ser e não-ser são relevantes porque se predicam 
como qualificados em juízos-de-validade [...] .O que é logicamente 
separável, onticamente é interconexo.

Perceba-se  que  o autor,  cuja  teoria  sobre  as  nulidades  é  fundamentada a  partir  do 

modelo binário, ao comentar a importância da contribuição de Pontes de Miranda, deixa 

transparecer, quase imperceptivelmente, a insurgência da realidade face às distinções que se 

fazem logicamente, no plano da abstração. 

Tem-se,  portanto,  que  as  distinções  e  categorizações  dogmaticamente  formadas  no 

imaginário não se sustentam quando postas em prova com a textura do real.  O modelo 

ternário de Pontes de Miranda não deixa clara a idéia de nulidade; antes, como as outras 

estruturas formais apriorísticas, torna-a mais confusa.

43 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. São Paulo: RT, 2000. p.322
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4. O Pragmatismo como Método

4.1. O Método de clarificação conceitual de Peirce

A possibilidade de se  superar a  obscuridade das idéias em torno da nulidade,  é 

apresentada  pelo  método de  clarificação  conceitual  pragmatista.  Na  obra  Como tornas  

nossas idéias claras44, Peirce enuncia a máxima pragmatista: “ [...] whole meanig of any 

idea  is  to  be  found  in  considering  what  effects  that  might  conceivably  have  pratical 

bearings, we conceive the object of aour conception to have” 45

Peirce critica as teorias de significação existentes, propondo um método na qual 

seriam consideradas as conseqüências práticas para compor a concepção que se tem de 

determinado objeto. Esta é a máxima do pragmatismo.

Em  Algumas  conseqüências  de  quatro  incapacidades (1868)46,  Peirce  critica  o 

espírito cartesiano, que segundo ele, influenciou a maior parte dos filósofos modernos. A 

máxima cartesiana,  esclarece o autor,  parte  de uma dúvida completa,  na qual  todos  os 

preconceitos são abandonados. Ocorre, no entanto, que este ceticismo inicial não passa de 

uma ilusão  da  abstração  a  conduzir  a  um rodeio  inútil,  pois  o  método cartesiano  não 

descansa enquanto não recuperar as crenças postas de lado formalmente.

O pragmatismo, diversamente, começa com a dúvida real,  não a dúvida abstrata 

cartesiana. Isso significa que o ponto de partida leva em consideração todos os preconceitos 

que se possui no momento. Destaque-se a famosa frase pragmatista47: “Não vamos agora 

duvidar em filosofia daquilo que não duvidamos em nossos corações”

A tese cartesiana na qual uma idéia clara é aquela que se reconhece onde quer se 

encontre,  sem que  se  confunda com qualquer  outra,  não  permite  distinguir  de maneira 

objetiva as idéias que são claramente apreendidas, daquelas que aparentemente são.

44 PEIRCE,  Charles  S.  How  to  make  our  ideas  clear.  In:  Selected   Writings.  New  York,  Dover 
Publications.p.113.
45  “Considerer quels sont lês effets pratiques que nous pensons pouvouir être produits par l´objet de notre 
conception,.La conception de tous ces effets est la conception de l´óbjet”-  Comment rendre nos idées claires  
- “Considerar quais são os efeitos práticos que nós pensamos poderem ser produzidos pelo objeto de nossa 
concepção. A concepção de todos esses efeitos é a concepção do objeto”.- Como tornas nossas idéias claras.
46 PEIRCE, C. Sander. Algumas conseqüências de quatro incapacidades.In: Escritos Coligidos. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983. p.71.
47 PEIRCE, C. Sander. Algumas conseqüências de quatro incapacidades.In: Escritos Coligidos. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983. p.71.
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Isso porque se toma como base a doutrina do uso familiar da idéia ou da distinção 

abstrata, que não são adequadas nem suficientes para determinar claramente a significação 

de algo (Descartes – método a priori de auto-evidência e Leibniz – método da definição 

abstrata).  

 A  familiaridade  leva  à  subjetividade  e  a  distinção  abstrata  conduz  a  uma 

objetividade abstrata que não se sabe se é realmente a objetividade efetiva. A  doutrina da 

claridade e da distintividade de Descartes não atentou para o fato de que o pensamento 

sozinho  não  origina  pensamento,  nem  nada  de  novo  pode  ser  apreendido  unicamente 

analisando definições.

O Pragmatismo de Peirce  formula,  em oposição,  um método em busca de  uma 

maior  perfeição  da  claridade  do  pensamento,  num  grau  mais  elevado  que  a  lógica 

anteriormente proposta. 

As  idéias  obscuras,  com  se  apresenta  no  caso  da  nulidade,  conduzem  a  um 

dispêndio  de  energia  sem  sentido  Importante,  assim,  o  método  pragmático  para  uma 

direção clara das ações no mundo.      

Ao desenvolver sua tese, Peirce utiliza terminologias próprias definindo o que são 

crença e dúvida. Segundo o autor a indecisão, concebida como a dúvida genuína, excita a 

ação do pensamento que decide o modo de atuar. Quando a irritação da dúvida cessa a 

crença é criada, o que significa, em outros termos, o estabelecimento de um hábito. Note-

se,  no  entanto,  que  a  crença  é  tanto  o  ponto  de  partida  como  o  de  chegada  para  o 

pensamento, pois constituindo uma regra de ação influirá num futuro pensar e estimulará 

novas dúvidas.

 Portanto, a função do pensamento é a criação da crença e tudo o que não se refira à 

crença não faz parte do pensamento em si mesmo. O pensamento que está fora da crença é 

simples acréscimo e não pensamento propriamente.

Em resumo, toda a função do pensamento é produzir hábito de ação.  Assim, para 

desenvolver um significado é preciso determinar quais os hábitos que ele produz. Sabendo 

que a ação sempre produz um resultado sensível, a base da distinção real do pensamento 

são as possibilidades de diferenças práticas.

Essas possibilidades é que revelam o carácter de probabilidade e falibilidade que a 

significação  apresenta  e  permitem a  busca  constante  por  um maior  aperfeiçoamento  e 
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claridade das idéias. Assim, a problemática que resulta das exceções ao dogma da nulidade, 

impostas pela textura do real, constitui a dúvida genuína que inquieta para a busca de um 

estabelecimento de um hábito, uma crença. Esta, por sua vez, só se mostra alcançável a 

partir da aplicação de método pragmático a tornar clara a idéia de nulidade, desvinculando-

a da definição apriorístico-abstrata, e aproximando-a da realidade com a consideração de 

suas conseqüências práticas previsíveis.

5. Conclusão : Por uma Nulidade de Base Pragmatista

Neste breve estudo foi feita uma análise dos problemas gerados pela obscuridade da 

teoria das nulidades clássica e moderna. A importância da presente investigação se revela 

especialmente para os ramos do direito que não o civil, tendo em vista a ausência de uma 

rigorosa reflexão doutrinária sobre o tema.  Interessante notar que exatamente nestas áreas 

diversas da privatista é onde se constatam os casos mais evidentes de distorção da teoria 

das nulidades.

As  exceções  que  a  realidade  fática  impunham ao  postulado  da  nulidade  foram 

identificadas como a inquietação, a representar a dúvida genuína, ponto de partida para a 

análise pragmatista da matéria.

O  Pragmatismo,  afastando-se  da  abstração  e  da  insuficiência  das  teorizações  a 

priori, com pretensões  ao absoluto, representou a possibilidade de revisão da nulidades, 

pois que voltado ao concreto, para os fatos, a ação e o poder.

O estudo desvelou que a incompatibilidade das teorias da nulidade, então existentes, 

com a realidade dos fatos,  estava intrinsecamente relacionada com fundamento de suas 

construções teóricas, baseadas no dualismo kantista a apartar o ser do dever ser. 

A perspectiva pragmatista supera este dualismo e integra num plano único o mundo 

dos fatos e do direito. A norma e fato jurídico seriam concebidos a partir de uma ordem 

pragmatista. A separação entre planos de existência e de validade não teriam razão de ser, 

pois que tornariam confusa a idéia de nulidade ao se estar diante de uma  distinção criada 

isolada pela abstração que não se diferenciasse na prática. 

Com o  método  de  clarificação  conceitual  de  Peirce  a  nulidade  seria  concebida 

pragmaticamente pelo somatório de todas suas conseqüências práticas verificáveis. Como 
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apresentado no desenvolvimento do trabalho, o método pragmático é falibilista, ou seja, 

não  logra  um  conceito  definitivo,  estagnado,  mas  dinâmico  em  consonância  com  a 

realidade social.

Esclareça-se que a postura pragmatista com “ a logic telative to consequences rather 

than antecedents”48 aplicada à nulidade não conduz à uma significação vaga ou incerta. 

Noutro sentido, a lógica das conseqüências, ou melhor, o raciocínio abdutivo, por projetar 

no  futuro  o  conjunto  dos  efeitos  de  determinado  objeto,  é  um hábito  sujeito  ao  auto-

controle. 

Assim,  na  revisão  do  instituto  da  nulidade,  o  que  o  pensamento  pragmatista 

proporciona é a substituição da certeza teórica, por uma certeza49 de ordem prática. 
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