
A PRAGMÁTICA DAS NULIDADES E 
A TEORIA DO ATO JURÍDICO 

INEXISTENTE
(Reflexões sobre Metáforas e Paradoxos

da Dogmática Privatista)





TORQUATO CASTRO JR.
Mestre em Direito Privado pela UFPE

Doutor em Filosofi a do Direito e do Estado pela PUC-SP 
Professor Adjunto do Departamento de Direito Privado e 

Teoria do Direito da UFPE/ Faculdade de Direito do Recife

A PRAGMÁTICA DAS NULIDADES E 
A TEORIA DO ATO JURÍDICO 

INEXISTENTE
(Reflexões sobre Metáforas e Paradoxos

da Dogmática Privatista)

2009



CIP - BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

C35p Castro Júnior, Torquato da Silva.
   A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente: 
refl exões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista /  
Torquato da Silva Castro Júnior. – São Paulo : Noeses, 2009.

Inclui bibliografi a. 275 p.

ISBN 978-85-99349-26-7

1. Pragmática jurídica. 2. Norma jurídica. I. Título. 

CDU 165.741

Todos os direitos reservados

Editora Noeses Ltda.

Tel/fax: 55 11 3666 6055
www.editoranoeses.com.br

Copyright ©  2009 By Editora Noeses
Produção editorial: Denise Dearo
Capa: Ney Faustini



Não partas!

   Se partires

as velas de tua nau serão escassas

para enxugar-te as lágrimas – e nunca

nunca mais tocarás a pele das deusas

nunca mais a virilha das fêmeas dos homens

e nunca mais serás um deus

e nunca mais a melodia de uma canção de amor

dos hinos de himeneu:

abelhas mortas para sempre irão morar

na pedra do jazigo de cera

de teus ouvidos cegos.

Mas vem

e vem dormir comigo 

 e comigo

 e minhas irmãs e todas

 as sereias do mar

 as sereias da terra 

 e as sereias dos céus.

Gerardo Mello Mourão
O Que as Sereias Diziam a Ulisses na Noite do 

Mar, in Cânon e Fuga.





À minha fi lha, Helena,
por tanto, tão cedo.





IX

S UMÁR IO

INTRODUÇÃO . ........................................................................... XV

1. Contextualização do trabalho ..............................................  XV

2. Roteiro de Exposição ............................................................ XVIII

CAPÍTULO I

O Filósofo-partido-ao-meio e a Filosofia Aplicada ................... 1

 1.1. O Filósofo-partido-ao-meio ...........................................  1

 1.2. Paradoxos, metáforas e o encantamento metafísico . . 6

 1.3. A quebra do miolo do pote .............................................. 10

 1.4. Filosofia aplicada .............................................................. 11

 1.5. Pragmática, metaretórica e o estudo de metáforas ..... 14

 1.6. Teoria e prática: o asno de Buridan e as questões de
  método ................................................................................ 17

 1.7. Instrumentalidade das categorias jurídicas e as sobras
  da reflexão .......................................................................  19

 1.8. “Aplicação” de modelos na teoria do direito ................ 23

CAPÍTULO II

Pragmática Jurídica .................................................................... 31

 2.1. A tripartição morrisiana e seus reflexos na teoria ju-
  rídica ................................................................................... 31



X

TORQUATO CASTRO JR.

 2.2. Teorias semânticas ........................................................... 35

  2.2.1. Ciência do direito em Pontes de Miranda .......... 38

 2.3. Teorias sintáticas .............................................................. 40

  2.3.1. Ciência do direito em Lourival Vilanova ............ 42

 2.4. Retórica e pragmática ...................................................... 47

  2.4.1. A pragmática de Ferraz Jr.  ....................................  52

  2.4.2. Direito e tecnologia ................................................ 54

 2.5. Os princípios pragmáticos da razão .............................  56

CAPÍTULO III

Metaforologia .......................................................................  59

 3.1. O drama e a duplicação do ser .........................................  59

 3.2. A cama de Platão, a teoria como visão, o espelho da
  natureza e a metáfora fotográfica ...................................  61

 3.3. O emprego de metáforas como “método” .....................  67

 3.4. Um problema entre a retórica, a poética, a filosofia e
  a ciência ...........................................................................  68

 3.5. “Morte” e “vida” das metáforas .......................................  71

 3.6. O sentido na metáfora .......................................................... 72

 3.7. A implicitação nas metáforas ...........................................  73

 3.8. A reflexividade metafórica da literalidade ................... 75

 3.9. Sentido literal e “semelhanças de família” .................. 82

 3.10. A hipóstase do Filósofo-partido-ao-meio e a diferença
  “mente”/“corpo” ............................................................. 84

 3.11. Ciência em sentido literal .............................................. 88

 3.12. O sentido de “metáfora” reconstruído a partir da
  ciência em sentido literal ................................................  89

 3.13. A afiguração do mundo na gênese metafórica ...........  90

 3.14. A corporificação da mente ............................................ 94



XI

A PRAGMÁTICA DAS NULIDADES E A TEORIA DO

ATO JURÍDICO INEXISTENTE

CAPÍTULO IV

Fatos Jurídicos e Regras Lógicas ............................................... 97

 4.1. Movimento e liberdade .................................................... 97

 4.2. “Mundo do direito” e “mundo dos fatos” ..................... 101

 4.3. Incidência como metáfora temporal .............................. 103

 4.4. Causa e causalidade jurídica ............................................  107

 4.5. O conceito de “função” diante da metáfora causal ..... 108

 4.6. O modus ponens como metáfora para a teoria do fato
  jurídico .......................................................................  110

 4.7. O paradoxo do condicional ............................................. 113

 4.8. A forma da nulidade ......................................................  115

 4.9. Raízes históricas da doutrina da inexistência ............. 121

 4.10. Suportes fáticos suficientes e deficientes ................... 125

 4.11. Atos, fatos e atos-fatos ................................................... 130

 4.12. A boa-fé e as regras de calibração ............................... 139

CAPÍTULO V

Normas Jurídicas e sua Negação ..........................................  143

 5.1. Atomismo e norma jurídica ............................................ 143

 5.2. Normas e regras ................................................................ 146

 5.3. Perspectivas sobre a norma ............................................ 147

 5.4. A visão do “não” ................................................................ 150

 5.5. O advérbio “não” .............................................................. 151

 5.6. A saúde e a licitude: o mundo pela perspectiva meta-
  fórica da negação .............................................................. 152

 5.7. Norma e sanção ................................................................ 153

 5.8. Normas primária e secundária: sua relação com a ques-
  tão da nulidade .................................................................. 155

 5.9. Várias sanções ................................................................... 160



XII

TORQUATO CASTRO JR.

 5.10. Validade como objeto ..................................................... 161

 5.11. Norma de competência e o negócio como norma ..... 164

 5.12. A presunção de legalidade: procedimento de imuni-
  zação da norma oficial ................................................... 166

 5.13. Nulidade e antinomia ......................................................  167

 5.14. Nulidade e inconstitucionalidade ................................ 169

 5.15. O problema formal da negação da norma .................. 170

 5.16. Nulidade e inexistência numa pragmática das nuli-
  dades ................................................................................. 172

CAPÍTULO VI

A Metáfora da Lógica como Teoria ............................................ 177

 6.1. O princípio da identidade .................................................... 178

 6.2. O princípio da não-contradição .......................................  179

 6.3. O princípio do terceiro excluído ......................................  184

 6.4. Paradoxos no reflexo da negação ....................................  185

 6.5. Direito, matemática e lógica assemelhados pela visão
  do nada ............................................................................... 189

 6.6. Lógicas e intuições do mundo ........................................ 192

 6.7. Redução dos modais deônticos aos aléticos ................. 198

 6.8. Lógica sem ontologia? ..................................................... 199

 6.9. Formalização da lógica e aplicação do direito ..............  200

 6.10. Lógica, sistemas especialistas e tecnologia em sentido
  literal ................................................................................. 201

 6.11. Sistemas paradoxais ........................................................... 209

CAPÍTULO VII

Mais metáforas aplicadas ............................................................ 215

 7.1. “Algoritmo” de uma conversão de uma estrutura biná-
  ria noutra ternária ............................................................ 215



XIII

A PRAGMÁTICA DAS NULIDADES E A TEORIA DO

ATO JURÍDICO INEXISTENTE

 7.2. Modelos binário de Vilanova e ternário de Pontes de
  de Miranda ............................................................................... 221

 7.3. Uma metáfora morfológica para classificar diversas
  intuições do jurídico ......................................................... 225

 7.4. Aplicando uma metáfora morfológica ........................... 229

CONCLUSÃO ......................................................................  233

BIBLIOGRAFIA .......................................................................  235





XV

INTRODUÇÃO

1. Contextualização do trabalho

O civilista lusitano Carlos Ferreira de Almeida (1992) já 
advertia sobre um texto de doutoramento ser necessariamen-
te um texto “pessoal”. Com efeito, as idéias desenvolvidas no 
texto seguinte estão inegavelmente ligadas à vivência de seu 
Autor nas duas instituições universitárias em que veio reali-
zando sua formação acadêmica: a Faculdade de Direito do 
Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, onde cursou 
graduação e mestrado, e a Faculdade Paulista de Direito, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para a qual este 
trabalho completou, com a aprovação pela competente banca 
examinadora, os requisitos de doutoramento.

Algumas circunstâncias aliam as duas instituições pres-
tigiosas referidas e conectam as reflexões do Autor. Da Facul-
dade de Direito do Recife advieram Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda e Lourival Faustino Vilanova, dois dos au-
tores mais centralmente abordados na tese. 

Os problemas relacionados à teoria do fato jurídico advie-
ram da formação civilística do Autor, assistente dessa disciplina 
na Faculdade de Direito do Recife, tendo sido essa formação e 
sua temática característica que conduziram a Pontes de Miran-
da, um dos mais marcantes juristas brasileiros do século XX. 

Em relação a Lourival Vilanova, teve o Autor a oportuni-
dade de ser seu aluno no curso de Mestrado da Faculdade de 
Direito do Recife, tendo sido as primeiras idéias do que hoje é 
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o presente texto apresentada, como monografia da disciplina 
Teoria Geral do Direito, por ele então ministrada. Ainda em 
relação a Vilanova, importa destacar que, desde a década de 
70 do século passado, verificou-se um notável e merecido 
reconhecimento doutrinário de sua obra na Faculdade Pau-
lista de Direito, PUC/SP, num intercâmbio entre escolas pri-
meiro de iniciativa do Prof. Geraldo Ataliba, depois aperfei-
çoado pelo Prof. Paulo de Barros Carvalho, ele próprio coor-
denador de vários seminários interinstitucionais anuais, na 
década de 1990. As idéias de Vilanova foram em São Paulo 
assimiladas e desenvolvidas, dando base a uma sólida escola 
tributarista de âmbito nacional. 

Ao optar pelo doutoramento na PUC/SP, o Autor pratica-
mente, com isso, selou um destino temático, que já se configu-
rava nas bases de sua formação. Nos idos de 1986, quando in-
gressava na graduação em Recife, dois livros haviam sido re-
centemente lançados de autores da Faculdade de Direito. Um 
era Causalidade e Relação (1985), de Vilanova, outro era Teoria 
da Situação Jurídica (1985), de Castro. 

Não poderiam haver textos jurídicos mais distintos um 
do outro. As palavras comuns, como “causa”, “efeito”, “objeto”, 
“relação”, tinham sentido diametralmente oposto num e nou-
tro caso. 

Castro, em Teoria da Situação, propunha um modelo de 
“inovar com o antigo”, como expressou Olímpio Costa Júnior, 
na “orelha” da obra. A proposta era reconstruir a teoria jurí-
dica a partir de uma óptica “realista”, a aristotélica, que servi-
ra já de base para o direito romano, que, para Castro, era pa-
radigma de racionalidade a ser retomado. Era preciso, pensa-
va, reviver o método dos romanos, para “renovar” a ciência 
jurídica. 

O Autor aprenderia, mais tarde com Sobota (1990), que 
esse modelo aristotélico de discurso, objetual e neutro, era a 
“arte retórica dos juristas”, coisa que, ao invés de desvalorizá-
lo, aos olhos do Autor, apenas o engrandeceu. 
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Era arte e era assim também belo. 

Vilanova, por sua vez, com Causalidade e Relação, pros-
seguia na linha que já vinha nitidamente demarcando desde 
Lógica Jurídica (1976) e de Estruturas Lógicas (1977). Vilanova 
construía uma ciência do direito a partir da reconstrução das 
estruturas lógicas do fenômeno jurídico desde a perspectiva 
de uma “intuição” objetual, no sentido de Edmund Husserl. 

Outras influências da formação em Recife, porém, marcam 
igualmente as reflexões propostas no texto a seguir. Vem de 
Nelson Saldanha a historicidade, que relativiza e inicia a pers-
pectivação, que culmina na própria idéia de metáfora, como 
concebida aqui. A preocupação com a ciência “em sentido li-
teral” vem dos Souto, Cláudio, Solange e Antônio. A dialética 
vem da influência familiar de Torquato Castro, confirmada em 
aulas e trabalhos de Gláucio Veiga e José Souto Maior Borges. 
A correlata retórica vem de João Maurício Adeodato, que mos-
trou ao Autor Tercio Ferraz Jr., Ottmar Ballweg, Katharina 
Sobota e Hans Blumenberg. 

Em São Paulo, afora a influência de Ferraz Jr., que já 
vinha desde Recife, graças a Adeodato, intensificou-se a pre-
sença, na reflexão do Autor, da viragem pragmática percep-
tível na última fase do pensamento de Paulo de Barros Car-
valho, desde Direito Tributário: os Fundamentos Jurídicos da 
Incidência (1999). A possibilidade de considerar a incidência 
como metáfora temporal foi marcada por suas verticais in-
cursões no tema. 

Em relação a Barros Carvalho, entretanto, mais impor-
tante ainda foi o exemplo de “aplicação” da teoria à prática que 
o Autor teve a oportunidade de observar na escola tributarista 
analítica que Barros Carvalho soube construir a partir de Vi-
lanova. É teoria do direito, com ênfase nesta última palavra. A 
partir desse exemplo, buscou-se aqui uma “filosofia aplicada”.

A temática da metáfora, por fim, decisiva, está presente 
nas reflexões de Nelson Saldanha (2002), e leituras de Nietzs-
che, a que o Autor retorna eternamente.
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Dado esse quadro de referências, tornam-se compreen-
síveis as aflições e o leque de problemas e perguntas aqui 
enfrentados. O que de início parecia ser uma opção entre 
“formalismo” e “conteudismo” mostrou ser algo tão mais 
complexo.

O Autor neste trabalho acalenta a idéia de que a “metá-
fora”, i.e., a explicação desde a metaforicidade da linguagem, 
seja um plano possível de “conciliação” entre tão antagônicas 
teorias. “Conciliar”, aliás, muito em termos, porque são essas 
metafóricas bem distintas e inconciliáveis, como se verá. Trata-
se, antes, de apenas “perspectivá-las”, não só historicamente, 
mas também diacronicamente desde a metáfora.

Como metáforas, essas, e todas as teorias jurídicas, não 
são tomadas nem como verdadeiras nem como falsas, mas 
parcialmente ambas as coisas. São “úteis” independentemen-
te de serem “certas”. 

Comparando as teorias como distintas metáforas, é possí-
vel compreendê-las autonomamente em sua inteireza, às vezes 
estranha aos olhos mesmos do observador, que para “superar” 
seus limites, precisa perspectivar a si próprio.

O tema da nulidade e da inexistência do ato jurídico pa-
receu então perfeito para servir de palco para a reconstrução 
dos problemas teóricos enfrentados. O confronto entre as teo-
rias torna-se flagrante nesse ponto. O esforço consiste em tentar 
mostrar a “validade”, relativa, mas concomitante, dos modelos 
teóricos distintos e antagônicos. 

2. Roteiro de Exposição

A tese assume o deslocamento temático da nulidade des-
de a dogmática privatista românica até a filosofia do direito. 

O texto contém as seguintes subdivisões:

O Capítulo 1 apresenta, em cortes paralelos, numa pers-
pectiva sinóptica e sucinta, os temas que compõem o ambiente 
discursivo do argumento proposto. A idéia central é apresentar 
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a “aplicação” da metáfora, fazendo-a refletir, enquanto metá-
fora, também sobre a questão da “aplicação”. Inicia-se o tra-
balho com uma auto-indagação, que metaforicamente pode 
funcionar como a “inicialização” de um “sistema”, no sentido 
que a informática reserva para esses termos. 

Que significa “filosofia aplicada ao direito civil”? Toda 
“inicialização” já importa realização do “circuito”. Começa-se, 
então, o “jogo” com a diferença “literal”/ “metafórico”, o “có-
digo binário” da tese, a propósito de “aplicação”. Será a par-
tir dessa diferença, ou dicotomia, entre “literal” e “metafóri-
co” que se estruturará a exposição dos temas, muito hetero-
gêneos é preciso ressaltar, que a tese percorre. Já no primei-
ro capítulo, apresenta-se a metáfora do Filósofo-partido-ao-
meio, que representa, entre outras coisas, o problema “apa-
rência” versus “realidade”, central para a discussão filosófica 
do tema das nulidades. 

O Capítulo 2 explora analogicamente a diferença, tradi-
cional na literatura semiótica, entre estudos sintáticos, semân-
ticos e pragmáticos. O objetivo do capítulo é fixar balizas para 
enquadrar instrumentalmente as teorias cotejadas, encaixan-
do as doutrinas de Pontes de Miranda, Lourival Vilanova e 
Tercio Ferraz Jr. na tripartição morrisiana da semiose. O Ca-
pítulo 2 tece considerações acerca do velho problema da cien-
tificidade do direito, tomando-se uma posição pragmática em 
relação à questão, junto a Ferraz Jr. O Capítulo tem ainda a 
pretensão de situar o problema da pragmática jurídica no seu 
contexto histórico, buscando fixar algumas das relações dessa 
disciplina com a retórica. Também nesse capítulo se explicita 
a proposta de uma “pragmática da metáfora jurídica”. Busca-
se uma reconstrução de como se estruturam formalmente os 
argumentos pragmáticos acerca do problema da ciência do 
direito. O tema dos “modelos”, metáfora formalista, é revisita-
do de passagem nesse capítulo, retomando a Reale, bem como 
ao próprio Ferraz Jr.

O Capítulo 3 alude a algumas metáforas que jazem quase 
mortas no matiz mais profundo da reflexão teórica, como se a 
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conhece no ocidente. A “Árvore de Porfírio”, a “Cama de Pla-
tão” e o “Espelho da Natureza”, metáforas sólidas da tradição 
ontológica, são referidas como exemplos de explícita metafo-
ricidade na unidade do saber sistêmico e são comparadas com 
uma imagem menos monolítica da relação entre categorias, 
que é modelo de categorização proposto por Wittgenstein, a 
que denomina – e talvez só como metáfora, se possa identificar 
a idéia – “semelhanças de família”. A principal “metáfora da 
teoria”, porém, no que diz respeito a uma pragmática jurídica, 
parece ser a que aqui se denominou de “reflexividade na lite-
ralidade”. A idéia de que num signo está reflexivamente ínsito 
um único significado é críticada pelo texto. Por isso, ela pre-
cisou ser trazida logo nesse capítulo. O Capítulo 3 é assim 
dedicado a uma “metaforologia” reflexiva, em termos de 
retórica analítica, explorando aspectos do tema entre retó-
rica, filosofia e poética. Ainda no Capítulo 3, a diferença 
entre “ciência” em sentido literal e “ciência” em sentido 
metafórico é voltada sobre a própria noção de metáfora, a 
partir de trabalhos dos cientistas da cognição George Lakoff 
e Mark Johnson. 

O Capítulo 4 ingressa no tema do fato jurídico, em que se 
apresentam as teorias do ato nulo e inexistente. A abordagem 
proposta não é, porém, a tradicional. Procura-se retomar a teo-
ria do fato jurídico a partir de uma tentativa de formalização da 
matéria em termos de cálculo proposicional. Os limites eviden-
tes desse modelo para a formalização, ao invés de prejudicar o 
intento, deverão explicitar as dificuldades da própria teoria. 
Analisa-se a distinção ponteana entre suportes fáticos suficien-
tes e deficientes e demarca-se, por fim, o contexto histórico do 
surgimento da doutrina da inexistência. Buscam-se instrumen-
tos para a formalização da teoria, até chegar a uma proposta 
quanto à expressão lógica mínima da regra de nulidade, que não 
configura uma lei lógica, em razão do chamado “paradoxo do 
condicional”, mas é uma expressõ com relevância pragmática.

O Capítulo 5 atinge o tema da norma jurídica e da sua 
negação. Tem-se então elementos para reconstruir aspectos 
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“negativos” do mundo com que se relê a dicotomia tradicional 
da literatura jurídica “norma primária”/ “norma secundária”. 
Quando se fala de nulidade ou inexistência do ato, fala-se ao 
mesmo tempo de nulidade ou inexistência de uma “norma” 
jurídica. Que “norma” seria essa, especificamente no direito 
privado, é do que cuida esse capítulo. Analisam-se aqui pro-
blemas de validade da norma jurídica e do negócio jurídico 
enquanto norma. Chega-se ao problema da abordagem prag-
mática das nulidades a partir da reconstrução do emprego de 
distintos modelos lógicos de tratamento do problema da nega-
ção. Expõe-se o problema das “regras de calibração”, conforme 
a teoria de Ferraz Jr. 

O Capítulo 6 enfrenta problemas da relação entre lógica 
e direito. Trata-se de uma análise importante para a tese, uma 
vez que o cálculo sobre normas é, em Lourival Vilanova por 
exemplo, tomado como expressão teórica da estrutura do fe-
nômeno jurídico. Critérios lógicos seriam aprioristicamente 
decisivos até mesmo para a possibilidade metodológica de se 
cogitar do problema do ato inexistente. O Capítulo 6 explora, 
por isso, também, aspectos do problema lógico e filosófico da 
negação. Esse é um outro problema central da tese, porque os 
expedientes de nulificação são vislumbrados, do ângulo prag-
mático assumido pela tese, como manifestações do negar. 
Apresentam-se, então, alguns paradoxos semânticos, que são 
formados exatamente pela operação do functor de negação em 
dadas situações. O que chamamos “paradoxo da [palavra] nu-
lidade” é identificado como uma forma simples de paradoxo 
semântico. Ao Capítulo 6 cumpre ainda abordar, em termos 
gerais, o problema geral da lógica “aplicada” ao direito, tema 
que, na verdade, perpassa toda a tese, mas que é apresentado 
concentradamente agora, ainda no início. Ainda nesse capítulo 
procura-se “desconstruir” o problema “sistema” versus “pro-
blema”, desde uma perspectiva do potencial metafórico, prin-
cipalmente, da expressão “sistema”. 

O Capítulo 7 é onde culmina a tese. No Capítulo 7, propõe-
se uma forma de conversão do “cálculo binário” (de uma teoria 
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como a de Lourival Vilanova), num “cálculo ternário” (de uma 
teoria como a de Pontes de Miranda), seguindo-se uma série 
de reconstruções de metáforas teóricas binárias e ternárias, 
como exemplificação do “poder hermenêutico” do modelo 
proposto. Introduz-se então uma metáfora morfológica: o di-
reito como “substantivo”, como “adjetivo”, como “advérbio” 
e, embora do léxico tradicional não conste tal acepção, também 
o direito como “verbo”. Tais metáforas são contrapostas à se-
paração entre teorias jurídicas semânticas, pragmáticas e 
sintáticas. Buscam-se aqui elementos para a reflexão sobre o 
processo de substantivação do discurso jurídico, responsável 
pela criação desse substantivo exótico, a nulidade. 

Por fim, as conclusões. São propostos sete enunciados, 
que se pretendem apoiados nas constatações demarcadas ao 
longo de todo o texto.

No geral, observando a temática respectiva dos capítulos, 
a tese tem uma estrutura de árvore, pensada da seguinte 
forma:

cap. 1

cap. 2     cap. 3

cap. 5   cap. 4   cap. 6

cap. 7

Observe-se que o Capítulo 1 encabeça tudo, e por isso nele 
estão todos os elementos que se encontram nos demais. Os 
Capítulos 2 e 3 opõem-se, como se opõem o jurídico e o meta-
jurídico, de que cuidam, cada um com a sua perspectiva. 

O Capítulo 5, abaixo do 2, está “situado” do lado do jurí-
dico. O Capítulo 6, abaixo do 3, está, ao contrário, ao lado do 
metajurídico. O Capítulo 4 fica numa posição intermediária 
entre o jurídico e o metajurídico, entrelaçando os temas. Com 
efeito, os Capítulos 5 e 6, que estão “na ponta dos galhos” da 
árvore convergem em soluções parciais, aquele em relação ao 
problema da nulidade e inexistência no direito, este em relação 
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ao problema da lógica como teoria. Uma “conclusão” mais 
geral, porém, oferece o Capítulo 7 que, retomando a pergunta 
inicial, consolida e dá sustentação a uma nova perspectiva da 
árvore, a perspectiva natural, de baixo para cima, desde as 
raízes ocultas. 

As conclusões, como deve ser, já estão contidas nos capí-
tulos. Não podem ser propriamente diferentes do mostrar as 
estruturas dos “galhos” e as cores das “folhas” dessa árvore 
imaginada. 

Todo trabalho, enfim, foi pensado para mostrar metafori-
camente que também nas árvores podem habitar as sereias, já 
que algumas delas são criaturas aladas.


