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Resumo 

 

BARRETO, Pedro Henrique Quitete. Consciência moral como suporte fático dos deveres 

laterais. 2019. 132 p. Grau (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

 

Os chamados deveres laterais das relações jurídicas obrigacionais não estão expressamente 

previstos na legislação, e, ainda assim, não há mais quem lhes conteste a existência, a 

juridicidade ou a cogência sobre os figurantes das relações jurídicas obrigacionais. Mas se a 

letra da lei não os explicita, então qual o seu fundamento? A cláusula geral de boa-fé, a tutela 

da confiança nas relações humanas, o contato social e a redução dos custos de transação têm 

sido algumas das respostas apresentadas pela doutrina. Nenhuma delas, no entanto, é 

adequada ou suficiente para justificar o fenômeno dos deveres laterais. O objetivo desta 

dissertação é demonstrar, por meio do realismo filosófico-moral de SANTO TOMÁS DE 

AQUINO, conjugado ao modelo teórico da incidência da norma jurídica desenvolvido pela 

teoria do fato jurídico de PONTES DE MIRANDA, o genuíno fundamento de tais deveres: a 

consciência moral reta. Como os atos da vida civil são atos humanos, tudo que for verdade 

a respeito destes também o será a respeito daqueles, especialmente quanto à importância da 

lei natural e da consciência moral na determinação do fim do ato humano e dos meios 

próprios para atingi-lo. Em seu conceito tomasiano, a consciência moral não é um atributo 

que se tem, mas um ato; é o juízo prático moral que julga a bondade ou malícia das ações 

humanas. Por meio das virtudes da justiça, e, sobretudo, da prudência, é possível identificar 

a consciência reta, que, presente ou não na psiquê do agente, é a regra próxima e individual 

dos atos humanos. Tal consciência moral reta constitui o suporte fático dos deveres laterais: 

por meio da incidência do princípio geral da boa-fé torna-se a consciência moral reta fato 

jurídico stricto sensu, cujos efeitos são irradiados no plano da eficácia do mundo jurídico 

enquanto deveres laterais, de modo que os meios apresentados pela consciência moral reta 

sirvam à satisfação dos interesses de prestação do credor e dos interesses de proteção de 

todos os figurantes da relação jurídica obrigacional. Essa é a conclusão a que se chega ao 

examinar a relação jurídica obrigacional complexa, através de uma combinação da 

perspectiva da dogmática do direito privado com uma perspectiva filosófica, à luz da teoria 

de SANTO TOMÁS DE AQUINO a respeito do ato humano em todas as suas fases: intenção, 



 
 

decisão (que abarca o silogismo prático e a consciência moral), deliberação e execução, em 

todas atuando, conjunta e simultaneamente, as potências intelectiva e volitiva. 

 

Palavras-chave: Consciência, sindérese, ato humano, fato jurídico, obrigações, boa-fé, 

deveres laterais, violação positiva do contrato, adimplemento insatisfatório.  



 
 

Abstract 

 

BARRETO, Pedro Henrique Quitete. Moral conscience as factual support of fiduciary 

duties. 2019. 132 p. Degree (Master) - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

The so-called fiduciary duties of legal obligational bonds are not expressly stated by written 

legislation, and yet there is no one nowadays who disputes their existence, legal character, 

or cogency for the parties of the obligational bond. However, since the legislation does not 

explicit them, what is their foundation then? The general good-faith provision, the protection 

of confidence in human relationships, the social contact and the reduction of transactional 

costs have been some of the answers provided by legal scholarship. None of them, however, 

is adequate or enough to justify the fiduciary duties phenomenon. The aim of this dissertation 

is to demonstrate, through SAINT THOMAS AQUINAS’ moral-philosophical realism allied with 

the theoretical framework of legal norms incidence developed by PONTES DE MIRANDA in 

his theory of legal fact, the genuine foundation of fiduciary duties: righteous moral 

conscience. Since all acts of civil life are human acts, whatever is true about the latter must 

also be true about the former, especially for what regards the importance of natural law and 

moral conscience in determining the end of the human act and the proper means to achieve 

it. In a Thomasian concept, moral conscience is not an attribute that one has; it is a practical 

moral judgment that judges the goodness or meanness of human action. Through the virtue 

of justice and, mainly, the virtue of prudence, it is possible to identify the righteous 

conscience, which, present or not in the agent’s psych, is the individual and closest rule of 

human act. Such righteous moral conscience constitutes the factual support of fiduciary 

duties. Through the incidence of the principle of good-faith, the righteous moral conscience 

becomes a stricto sensu legal fact whose effects are spread in the efficacy domain of legal 

world as fiduciary duties, so that, as means presented by the righteous moral conscience, 

they may serve to satisfy the creditor’s interest in the performance and all parties’ interest to 

protection. Such is the conclusion one arrives by examining the complex obligational bond, 

through a combination of the dogmatic perspective of private law with a philosophical 

perspective, in light of SAINT THOMAS AQUINAS’ theory of human act in all of its phases: 

intention, decision (which encompass the practical syllogism and the moral conscience), 



 
 

deliberation and execution, in which the intellective and volitive potencies act together and 

simultaneously. 

 

Key-words: Conscience, synderesis, human act, legal fact, obligations, good faith, fiduciary 

duties, positive breach of contract, unsatisfactory performance. 
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I. Introdução 

A presente dissertação tem por objetivo analisar e justificar a existência dos 

deveres laterais presentes nas relações jurídicas obrigacionais - cujo intuito é a proteção dos 

interesses de prestação e proteção nelas presentes - pelo conceito de consciência moral 

desenvolvido por SANTO TOMÁS DE AQUINO. Tal se faz necessário diante da insuficiência 

das teorias correntes para justificar por que se pode exigir dos figurantes da relação jurídica 

o cumprimento de tais deveres, que, a princípio, não são impostos diretamente pelo 

ordenamento jurídico e não guardam fundamento legal explícito. 

Busca-se aqui realizar uma análise, não obstante com o influxo do realismo 

filosófico-moral de SANTO TOMÁS DE AQUINO, que respeite aquilo que encontra validade 

universal na tradição jurídica, qual seja, o método da incidência da norma jurídica, 

pertencente à teoria do fato jurídico. Os ataques feitos ao método da incidência, realizados 

por vezes no contexto dos deveres laterais, não nos parece terem por fundamento a 

insuficiência de tal método, mas sim uma compreensão incompleta a respeito do mundo dos 

fatos, dos eventos da realidade sobre os quais a norma pode incidir. 

Para justificar o fenômeno dos deveres laterais, buscamos analisar aquilo que 

compreendemos ser o seu suporte fático, qual seja, a consciência moral reta. Ao nosso ver, 

tal consciência reta, conceito do mundo dos fatos, sofreria a incidência do princípio geral da 

boa-fé, e uma vez traduzido em fato jurídico stricto sensu, produziria os efeitos 

correspondentes aos deveres laterais integrantes das relações jurídicas obrigacionais. 

Para expor nossa posição, é necessário primeiramente apresentar todo o 

ferramental teórico necessário. No primeiro capítulo, apresenta-se o conceito de sindérese, 

consistente no aspecto material da capacidade de fato e delitual das pessoas naturais e 

jurídicas. Por meio da sindérese, uma vez detidas as plenas faculdades volitiva e intelectiva, 

as pessoas naturais e jurídicas estariam habilitadas a realizar atos propriamente humanos, 

dentre os quais estão os atos da vida civil.  

Em seguida, é realizada uma análise dos atos humanos, considerando tanto a 

atuação conjunta e simultânea do intelecto e da vontade no seu desenrolar, como o processo 

que se estende da sua intenção até sua execução. Trata-se longamente tanto do papel da 

consciência moral, em conjunto com a lei natural, na determinação dos meios satisfatórios a 
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obter o fim intentado, como da retificação do ato humano - inclusa a consciência - pela 

virtude da justiça e - sobretudo - da prudência. 

No próximo capítulo, faz-se uma análise da relação jurídica obrigacional em si 

mesma, considerando-se suas fontes, e da violação positiva do contrato e do adimplemento 

insatisfatório quando há, em tais relações, a frustração dos interesses de proteção e prestação. 

Segue, então, uma exposição dos deveres laterais como meios para satisfação de tais 

interesses diante da insuficiência dos outros deveres para tanto e, logo em seguida, foram 

tecidas críticas às teorias que atualmente buscam justificar a imposição de tais deveres aos 

figurantes das relações jurídicas, já se indicando que seu verdadeiro fundamento é a 

consciência moral reta. 

Finalmente, no último capítulo, munido do ferramental teórico necessário, a 

consciência moral reta é exposta como suporte fático dos deveres laterais, unificando-se a 

análise jurídica dos deveres laterais com a teoria tomasiana do ato humano. Apresenta-se a 

consciência moral reta como o padrão de comportamento individual, não abstrato e 

independente da participação ou conhecimento do figurante, que integra a relação jurídica 

obrigacional em vista à satisfação tanto do interesse do credor como dos interesses de 

proteção dos seus figurantes, interesses que os deveres já presentes na relação jurídica 

obrigacional não podem satisfazer. 
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VI. Conclusão 

A sindérese é o hábito natural que capacita o ser humano a agir de forma 

propriamente humana, racional, habilitando-o a apreender os primeiros preceitos da lei 

natural que regem a vida prática e a necessidade das virtudes da justiça e da prudência, que 

condicionam o seu exercício. Como o uso do hábito da sindérese demanda o pleno uso das 

faculdades intelectiva e volitiva, o direito procurou condicionar os atos da vida civil (que 

são atos da vida prática) às pessoas naturais e jurídicas que as detêm em plenitude. 

Tais pessoas naturais e jurídicas, por deterem pleno uso das faculdades volitiva 

e intelectiva, podem realizar atos humanos, dentre os quais os atos da vida civil. Como todo 

ato humano, o ato da vida civil é realizado em vista a um fim e sob o domínio da vontade, 

não obstante sempre com a participação simultânea da inteligência. Para que a vontade que 

rege o ato humano seja reta, há de ser regulada pela virtude da justiça, cujo objeto é o direito. 

Assim, aqueles que figurarem em relações jurídicas obrigacionais deverão, por conta da 

virtude da justiça, intentar a satisfação dos interesses nelas presentes que são objeto de 

proteção pelo direito - os interesses de prestação e proteção. 

Para que os interesses protegidos sejam satisfeitos, é necessário que os figurantes 

ajam de acordo com os meios satisfatórios para tanto, além dos já impostos pelo próprio 

direito. Por conta disso, os figurantes da relação jurídica obrigacional deverão atuar de 

acordo com os meios identificados por ato de uma faculdade intelectiva retificada pela 

virtude da prudência (que tem por objeto realização e a execução de boas escolhas, isto é, 

dos meios corretos para atingir determinado fim), no grau exigido pelo direito. Tais meios 

são, quando recepcionados pelo direito, denominados deveres laterais. 

Esse ato nada mais é que a consciência reta, isto é, o juízo ou ditame prático da 

razão pelo qual se julga o que se deve fazer aqui e agora para obter um bem ou evitar um 

mal, devidamente retificada pelas partes potenciais da virtude da prudência, a synesis, para 

os casos ordinários, e a gnome, para os casos extraordinários, no grau exigido pelo direito. 

Sobre a consciência reta incide o princípio geral da boa-fé, tornando-a verdadeiro fato 

jurídico stricto sensu, cuja eficácia determina que os meios para a satisfação dos interesses 

de prestação e de proteção presentes na relação obrigacional se integrem a ela sob a forma 

de deveres laterais. 
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