A gArAntiA dA motivAção e o Artigo 935 do Código
Civil: A inConstituCionAlidAde dA vinCulAção do
juízo Cível às sentençAs do tribunAl do júri
Reasoned decisions and the aRticle 935 of the BRazilian civil code:
unconstitutionality of the Binding effects fRom
the juRy’s decisions to the civil justice

dAniel de oliveirA Pontes
Mestrando em Direito Processual na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Advogado.
danielop@globo.com

o
l
e
d
o
m

Data de recebimento: 01.11.2017
Data de aprovação: 12.11.2017 e 16.11.2017

ÁreAs do direito: Processual; Civil; Penal

resumo: No presente artigo, destaca-se a
problemática dos julgamentos do Tribunal do
Júri, em que os jurados decidem por íntima
convicção e em sigilo. Diante dessas peculiaridades, pretende-se analisar se as sentenças
prolatadas nesse rito especial do processo
penal podem repercutir no cível, em especial
pela garantia da motivação das decisões jurisdicionais.

AbstrACt: The present work seeks to analyze
this problem regarding Jury’s decisions,
because they are confidential and unjustified.
Such characters could prevent the application
of the article 935 to obey the right of the parts
to reasoned decisions.
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1. Introdução e delImItação do tema
Ao longo do tempo, o exercício do poder jurisdicional já comportou
relações diversas com a exigência da fundamentação de seus atos: a íntima
convicção, a prova tarifada e o livre convencimento motivado. No Código
de Processo Civil (CPC) atual, afloram críticas de que não haveria liberdade na formação do convencimento, de modo que nos encaminharíamos
para um novo momento histórico, tendo em vista que o direito processual
deve servir como mecanismo de controle às decisões judiciais.1
Seja como for, é induvidoso que, no atual estado de coisas, a motivação
se tornou uma garantia estruturante do processo, que legitima o próprio
exercício da jurisdição pelo agente público.
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