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RESUMO 

 
 

A presente monografia tem por objetivo realizar um breve estudo acerca da 

repercussão do exame de DNA nas ações de investigação de paternidade já 

albergadas pela coisa julgada, nas quais não houve a produção de referida 

prova pericial.  

Com amparo na legislação, doutrina e jurisprudência, procura-se contextualizar 

a temática proposta, analisando-se, posteriormente, o posicionamento 

jurisprudencial contemporâneo 

 

 

Palavras-chave: filiação; investigação de paternidade; dignidade da pessoa 

humana; exame de DNA; coisa julgada; relativização da coisa julgada; 

segurança jurídica; 
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ABSTRACT 
 
 
The article aims to study the consequences of DNA test over the judicial cases 

of paternity dispute already protected by the res judicata,in which the expert 

evidence was not promoted to support the decision. 

Working with appointments from the legislation, doctrine and jurisprudence it’s 

possible to show the context of the situation proposed. Jurisprudential 

appointments shows the understanding that is prevalent nowadays 
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judicata relativity; legal certainty 
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5. INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem por objetivo realizar um breve estudo acerca 

da repercussão do exame de DNA nas ações de investigação de paternidade já 

transitadas em julgado, nas quais não houve a produção de referida prova 

pericial. 

Trata-se de assunto de grande interesse jurídico, na medida em que 

analisa o diálogo entre o Direito e outros ramos da ciência contemporânea, 

buscando apontar como a evolução e/ou advento de determinado meio 

probatório repercute na esfera jurídica. 

O advento do exame de DNA, não obstante sua eficiência para 

solucionar as questões que são postas sob os cuidados da Justiça, traz 

consigo, contudo, um grau de incerteza relevante e questionamentos que 

merecem ser discutidos mais atentamente.  

Até que ponto pode ser utilizado para elucidar situações já decididas 

judicialmente, estabilizadas e revestidas pelo manto da Coisa Julgada? Merece 

acolhida para a superação do provimento jurisdicional já transitado em julgado? 

A superação da coisa julgada exige o manejo da ação rescisória, ou deve-se 

admitir o que se convencionou chamar de relativização da coisa julgada?  

Ante a situação problema proposta, busca-se apresentar considerações 

sobre o tema, de modo esclarecer pontos controversos. 

Assim, no Capítulo I, de modo a contextualizar a situação proposta, 

tecer-se-á comentários acerca da relação de filiação e a ação de investigação 

de paternidade. 
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Adiante, no Capítulo II busca-se analisar aspectos pertinentes à coisa 

julgada, de fundamental importância à garantia, segurança e estabilização das 

relações jurídicas. Logo em seguida, se tratará da temática da relativização da 

coisa julgada, em especial, através da ação rescisória fundada em “documento 

novo”. Isso porque, não obstante a relevância da coisa julgada ao mundo 

jurídico, há situações que merecem excepcionar a regra geral de imutabilidade 

da decisão judicial transitada em julgado. 

Desta forma, espera-se caracterizar dois dos mais relevantes princípios 

da ordem jurídica pátria: a segurança jurídica e a coisa julgada.  

Por fim, no Capítulo III, demonstrar-se-á como, com o advento do exame 

de DNA, tais noções acabam por entrar em choque, os desdobramentos do 

conflito e como a doutrina e a jurisprudência vem se posicionando acerca do 

tema. 

Empregados os métodos científico, indutivo e dedutivo, visando a 

obtenção de pensamento coerente e lógico.  

Com a adoção do método indutivo, o propósito foi alcançar conclusões 

mais amplas a partir das informações obtidas a respeito da temática proposta. 

Trata-se de raciocínio que partindo de fatos particulares chega a formulação 

genérica, ampliando o conhecimento e a compreensão do fenômeno jurídico 

em comento. 

Valendo-se do método dedutivo, a partir de dados gerais sobre o tema, 

deles extraíram-se informações que permitira o estudo jurisprudencial. Com o 

processo dedutivo, desenvolve-se raciocínio que parta dos aspectos do tema, 

sabidos ou admitidos pela doutrina, para se obter novos dados. 

Pesquisa de cunho teórico, pois trabalhado material bibliográfico 

suficiente para revisão da temática, bem como sustentação de abordagem 

projetada no objeto da investigação. Desta forma, os dados coletados foram 

extraídos de livros, artigos publicados em revistas, decisões dos Tribunais, 

textos legais. Assim, a pesquisa se baseou na análise de doutrina, legislação e 

jurisprudência dos tribunais. 
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Pesquisa foi descritiva, cuidando de descrever aspectos jurídicos e 

promovendo a interpretação necessária à elaboração de respostas para as 

questões sobre o tema. 

 



  13 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I 

DA FILIAÇÃO E DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

1.1. Da Filiação 

Por filiação entende-se o vínculo existente entre o indivíduo e seus 

ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, tradicionalmente, a vinculação 

sanguínea entre o filho e seus pais.  Posição hoje relativizada, contudo, dada à 

complexidade dos relacionamentos humanos e à perenidade das instituições 

familiares, bem como pelo instituto da adoção, responsável pelo acolhimento 

do indivíduo em um lar já estabelecido, passando a ser reconhecido como filho, 

situação na qual se identifica a vinculação socioafetiva.  

Identifica-se uma evolução interpretativa, superando-se posição na qual 

se destacava o vínculo sanguíneo, passando-se a privilegiar o vínculo afetivo. 

Neste sentido, assevera Flávio Tartuce: 

A paternidade em si mesma não é um fato da natureza, mas 
um fato cultural. Embora a coabitação sexual, da qual pode 
resultar gravidez, seja fonte de responsabilidade civil, a 
paternidade, enquanto tal, só nasce de uma decisão 
espontânea. Tanto no registro histórico como no tendencial, a 
paternidade reside antes no serviço e no amor que na 
procriação. As transformações mais recentes por que passou a 
família, deixando de ser unidade de caráter econômico, social e 
religioso, para se afirmar fundamentalmente como grupo de 
afetividade e companheirismo, imprimiram considerável esforço 
ao esvaziamento biológico da paternidade. Na adoção, pelo 
seu caráter afetivo, tem-se a prefigura da paternidade do 
futuro, que radica essencialmente a idéia de liberdade.1    

                                                 
1
 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único; Ed.Forense, 2012, p.1038 
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Registre-se, ainda, a distinção entre a filiação matrimonial e a filiação 

não matrimonial, da qual resultam diferenças no que tange ao reconhecimento 

dos filhos. Quanto ao primeiro caso, a Legislação Pátria é responsável pela 

delimitação de parâmetros de presunção de paternidade, ainda que se tratem 

de presunções iuris tantum, ou seja, passíveis de superação pela prova em 

contrário. Assim, é preciso que se faça prova da condição de “não filho”. No 

que tange à filiação não matrimonial, contudo, o que ocorre é a situação 

inversa. Não há como se presumir a condição de pai, de modo que compete ao 

interessado recorrer aos meios judiciais pertinentes para identificar o genitor e, 

desta forma, ter garantido o seu direito à filiação. 

Imperioso ressaltar ser vedada qualquer discriminação entre os filhos, 

quer sejam naturais ou adotivos, quer advindos de relação matrimonial ou não, 

conforme previsto na Constituição Federal, em seu art. 227, §6º: “Os filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação.” Tal disposição vem repetida ipsis litteris em sede de Código 

Civil, art. 1.596, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 20.   

Nas palavras de Flávio Tarctuce: 

Em suma, juridicamente, todos os filhos são iguais perante a 
lei, havidos ou não durante o casamento. Essa igualdade 
abrange os filhos adotivos e os havidos por inseminação 
artificial heteróloga (com material genético de terceiro). Diante 
disso, não se pode utilizar as odiosas expressões filho 
adulterino, filho incestuoso, filho ilegítimo, filho espúrio ou filho 
bastardo. Apenas para fins didáticos utiliza-se o termo filho 
havido fora do casamento, eis que, juridicamente, todos são 
iguais.2 

O direito de filiação e, por conseqüência lógica, seu reconhecimento vem 

consagrado no ECA, art. 27, caracterizado como personalíssimo, indisponível e 

imprescritível,  

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de Justiça. 

                                                 
2
 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único; Ed.Forense, 2012, p.1034 
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Possível que se faça referência, ainda, ao Código Civil, art. 16, que 

prevê que “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e 

o sobrenome”.  

 

1.2. Da Ação de Investigação de Paternidade  

O instrumento jurídico hábil a perquirir a paternidade é a ação de 

investigação de paternidade, de natureza declaratória, figurando como 

legitimado ad causam para sua propositura o filho a ser reconhecido. Em se 

tratando de menor, o representante legal, por óbvio, possui legitimidade ad 

processum. 

Via de regra, o ônus probatório, em sede processual, rege-se pela 

disposição constante do CPC, em seu art. 333, qual seja: 

Art. 333.  O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor. 

 Vislumbra-se, de plano, as dificuldades que podem surgir em sede 

probatória no âmbito da ação de investigação de paternidade. Isso porque, 

geralmente, as atividades sexuais do indivíduo se dão de forma mais ou menos 

“sigilosa” e, assim sendo, a variedade de dados probatórios e/ou indiciários é 

bastante restrita.  

Na maior parte das vezes, fundamenta-se a Investigação de paternidade 

em prova testemunhal, no sentido de caracterizar um envolvimento amoroso 

entre os supostos genitores, de modo a tornar verossímil a alegação de 

consumação do ato sexual e a concepção do menor. Verifica-se, assim, um 

juízo muito mais de probabilidade do que de certeza efetiva. Sobretudo, dado 

ao fato de ser a prova testemunhal um dado extremamente volúvel, e sujeita à 

impressão pessoal dos fatos, ao transcurso do tempo, bem como aos 

interesses e afetividade entre a Testemunha e o interessado na oitiva daquela. 

Não à toa afirma Daniel Assumpção em seu Manual, ao tratar desta espécie 

probatória:  

O terceiro dará a sua versão ao juiz de como percebeu o fato, o 
que naturalmente pode desvirtuar o conteúdo das declarações 
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testemunhais, seja em virtude da natural perda de memória, 
pela falas percepção de como os fatos se deram, pela 
incapacidade de se reproduzir o fato, ou resultado da má-fé da 
testemunha preparada. 3 

Não se negue a importância da prova testemunhal, apenas é preciso 

não esquecer das incertezas e questionamentos que gravitam ao seu redor. Ao 

revés, trata-se de meio probatório de fundamental importância em diversas 

situações, não apenas na investigação de paternidade, nas quais a produção 

de prova documental é dificultosa. 

Porém, a prova testemunhal, se é a de uso mais recorrente, não é a 

única possível, ainda que as demais também careçam de efetividade no que 

concerne à obtenção da certeza acerca da relação jurídica em debate. 

Historicamente, tem sido feito uso das mais diversas formas probatórias, dentre 

elas, (I) a posse do estado de filho; (II) o exame prosopográfico, e; (III) o exame 

de sangue, conforme enumera Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito 

Civil.4  

A posse do estado de filho, nada mais é, do que o tratamento 

dispensado pelo suposto pai ao menor. Segundo Maria Helena Diniz, valendo-

se das lições de Silvio Rodrigues, que afirma ser ”a situação de fato 

estabelecida entre o pretenso pai e o investigante, capaz de revelar tal 

parentesco”5.  

Já o exame prosopográfico, por sua vez, trata-se de ampliação, 

comparação e superposição de fotografias do investigante e do investigado, 

visando identificar semelhanças entre um e outro. 

Por fim, há o exame de sangue, através do qual, pela análise do tipo e 

fator sanguíneo, verifica-se a compatibilidade entre o suposto pai e o menor. 

No entanto, tal exame não é, de forma alguma, conclusivo, na medida em que 

tais parâmetros, embora transmissíveis geneticamente, são idênticos em 

milhões de pessoas. Assim, na melhor das hipóteses, em determinados casos 

                                                 
3
 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; Manual de Direito Processual Civil – Volume Único; Ed. 

Método; 4ª Edição, p.459 

4
 DINIZ, Maria Helena; Curso de Direito Civil Brasileiro – Volume 5 – Direito de Família; Ed Saraiva; 

25ª Edição, p503. 

5
 RODRIGUES, Sílvio, in DINIZ, Maria Helena; Curso de Direito Civil Brasileiro – Volume 5 – Direito 

de Família; Ed Saraiva; 25ª Edição, p503 
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de completa incompatibilidade, pode-se excluir a paternidade, mas nunca 

afirmá-la. 

Conforme já dito, todos esses meios probatórios são insuficientes para 

garantir um juízo de certeza. E, ainda que aplicados conjuntamente, deixam 

margem para questionamentos, dada à grande incerteza que os cerca. 

Neste sentido, de impacto revolucionário foi o advento do exame de 

DNA. O emprego de referida técnica confere um grau de certeza quase 

absoluta acerca da paternidade, seja para confirmá-la ou excluí-la, a partir da 

comparação do material genético de investigante e investigado. Sobre ele, 

assim afirma Carlos Roberto Gonçalves: 

O exame de DNA é hoje, sem dúvida, a prova central, a prova 
mestra na investigação filial, chegando a um resultado 
matemático superior a 99, 9999%. Faz-se mister, no entanto, 
que seja realizado com todos os cuidados recomendáveis, não 
só no tocante à escolha de laboratório idôneo e competente, 
dotado de profissionais com habilitação específica, como 
também na coleta de material. É fundamental que tal coleta 
seja acompanhada pelos assistentes técnicos indicados pelas 
partes e o material bem conservado e perfeitamente 
identificado. Se tais cautelas não forem tomadas o laudo pode 
ser impugnado, dada a possibilidade de erro.6 

No entanto, tal exame ainda é relativamente recente, além de caro, de 

modo que, muitas das vezes, não é utilizado pelas partes, apesar de sua 

confiabilidade e do resultado quase conclusivo. 

Tamanha é sua relevância que, sobre o tema, já se manifestou o STF, 

no sentido de estar incluído como prestação jurisdicional a ser garantida pelo 

Estado aos beneficiários de assistência judiciária gratuita.  

Recurso extraordinário. Investigação de Paternidade. Correto o 
acórdão recorrido ao entender que cabe ao Estado o custeio do 
exame pericial de DNA para os beneficiários da assistência 
judiciária gratuita, oferecendo o devido alcance ao disposto no 
art. 5º LXXIV, da Constituição. Recurso extraordinário não 
conhecido.7 

 

Destaque-se o seguinte trecho do voto da Relatora, Min. Ellen Gracie: 

                                                 
6
 GONÇALVES, Carlos Roberto Direito Civil Barsileiro – volume 6 – Direito de Família; 7ª Edição Ed. 

Saraiva; 2010; p 352 

7
 STF, RE 207732/MS, 1ª Turma, Rel. Ministro ELLEN GRACIE 



  18 

 

O Estado não pode se omitir em dar a maior eficácia possível a 
uma garantia tão importante ao Estado de Direito como a do 
acesso efetivo à prestação jurisdicional, principalmente aos 
mais carentes.  

Deve-se atentar para a importância social existente em uma 
ação de reconhecimento de paternidade, em que qualquer erro 
no julgamento poderá implicar sérios prejuízos, tanto para o 
investigando, quanto ao investigado, exigindo a precisão 
inerente ao exame de DNA, em nome da segurança jurídica.8 

 Neste sentido, merece destaque a iniciativa da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro que vem tornando ampliando a utilização de referido 

instrumento probatório, mesmo em procedimentos extra-judicias. 

Relevante notar, também, a presunção de paternidade que advem da 

negativa do suposto pai em submeter-se à perícia genética. Tal preceito vem 

inscrito no parágrafo único do art.2°-A, da Lei 8560/92: 

Art. 2o-A.  Na ação de investigação de paternidade, todos os 
meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis 
para provar a verdade dos fatos. 

Parágrafo único.  A recusa do réu em se submeter ao exame 
de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade, 
a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. 

O advento do exame de DNA, no entanto, não conduz apenas à certeza 

da informação genética. Também é veículo que transporta a discussão atinente 

à sua aplicabilidade a demandas já objeto de apreciação judicial e cuja 

sentença já transitou em julgado. Questiona-se, nestes casos, a possibilidade 

de superação da coisa julgada, para que se realize referido exame, com 

fundamento na busca da realidade de fato acerca da relação de filiação. 

Para melhor compreensão da complexidade das questões ora 

propostas, no próximo capítulo, se traçará linhas gerais acerca da coisa julgada 

e da ação rescisória. 

                                                 
8
 STF, RE 207732/MS, 1ª Turma, Rel. Ministro ELLEN GRACIE 
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2. CAPÍTULO II 

COISA JULGADA 

2.1. Conceito 

A jurisdição tem a função de pacificar o conflito de interesses que, 

existente entre as partes, foi levado à juízo. É de fundamental importância para 

a obtenção de tal objetivo a coisa julgada, responsável pela consolidação da 

decisão judicial. Assim, antes de adentrar na análise de circunstâncias que 

admitem a superação do instituto da coisa julgada, mais especificamente no 

que pertine à ação rescisória, é primordial tecer breves comentários sobre tal 

instituto. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da Coisa Julgada 

que na Constituição Federal, no rol de Direitos e Garantias Fundamentais, há 

disposição no sentido de resguardá-la mesmo diante de inovações legislativas. 

Veja-se o art.5º, XXXVI da Carta Magna: 

Art 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada; 

Além disso, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

anteriormente conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil, em seu 

art.6º, há a reiteração do dispositivo, mais ou menos com as mesmas palavras. 

Mais adiante, no §3º, esclarece o que se deve entender por coisa julgada: 
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Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso. 

Por fim, no Código de Processo Civil, há definição complementar àquela 

constante da LINDB. Assim prescreve o art.467 do CPC: “Denomina-se coisa 

julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não 

mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 

 É interessante notar o deslize da redação constante no Código de 

Processo Civil, na medida em que busca conceituar a coisa julgada a partir da 

imutabilidade da sentença. No entanto, mais correto seria fazer referência à 

decisão judicial, como o faz a Lei de Introdução, na medida em que, 

tecnicamente, entende-se por ‘sentença’ tão somente a decisão que encerra a 

atividade de conhecimento exercida pelo Juízo de 1°Grau, podendo solucionar 

ou não a lide, conforme se trate de sentença de mérito (CPC, art.269) ou 

terminativa (CPC, art.267). Nas palavras de José Frederico Marques, sentença 

“é o ato processual que põe termo, julgando ou não o mérito, ao processo de 

conhecimento de primeira instância”9.  

Por outro lado, é sabido por todos que a coisa julgada não se restringe a 

este patamar, alcançando, também, as decisões proferidas em sede recursal, o 

chamado ‘acórdão’. 

 Visando conciliar a redação do Código de Processo Civil com as 

lições doutrinárias, sugere-se a leitura do art.467 do CPC como ‘sentença latu 

sensu’, abrangendo, assim, qualquer decisão judicial, seja ela proferida quer 

pelo Juízo Singular, quer pelo órgão colegiado de 2° Grau, ou mesmo pelas 

instâncias recursais extraordinárias.  

 

2.2. Coisa Julgada Formal e Coisa Julgada Material 

No concernente à dupla efetividade da coisa julgada, esta pode ser 

entendida de forma complementar, como duas fases sucessivas do fenômeno 

                                                 
9
 MARQUES, José Frederico, in ACQUAVIVA, Marcus Cláudio; Dicionário Jurídico Acquaviva; Ed. 

Rideel; 3ª Edição, p.776. 
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de consolidação da decisão proferida. Desdobra-se, então, sob as alcunhas de 

coisa julgada formal e da coisa julgada material.  

Para melhor entendê-las, pertinente examinar a questão a partir do 

estudo das conseqüências que advém de cada uma delas. Ou seja, estudando-

se os efeitos, para melhor diferenciar as causas. 

É redundante afirmar que a causa de existência do fenômeno processual 

é a repercussão que dele e, sobretudo, da decisão judicial nele proferida 

advém. O processo não é um fim em si mesmo, não existe para satisfazer 

exigências do “mundo processual”. Ao revés, existe como um instrumento para 

repercutir no “mundo dos fatos”, regulando situações cotidianas e pacificando 

conflitos de interesses. 

Assim, há repercussões internas e externas ao módulo processual. De 

forma mais técnica, fenômenos endoprocessuais e extraprocessuais.  

Toda e qualquer decisão judicial proferida se sujeita ao interesse 

recursal das partes. Tal sujeição, contudo, não pode perpetuar-se. Assim, não 

havendo a interposição de recurso em tempo hábil ou diante do exaurimento 

das vias recursais, ocorre o trânsito em julgado. Em construção diversa, diz-se 

que, diante da impossibilidade de modificação do conteúdo da decisão, esta 

alcança o trânsito em julgado, também chamado preclusão máxima, ou coisa 

julgada formal. De forma ainda mais singela, a coisa julgada formal é a 

imutabilidade e indiscutibilidade do provimento judicial, seja ele uma decisão 

interlocutória, uma sentença ou um acórdão. Afirma-se, desta forma, que a 

coisa julgada formal opera quer em sede de cognição sumária, quer em sede 

de cognição exauriente. 

Quando incidente sobre uma decisão que põe termo ao módulo 

processual, ou seja, uma sentença ou um acórdão, tal fenômeno consolida o 

destino daquele processo, independente de ter efetivamente resolvido a lide. 

De tal sorte que pode-se dizer, também, que opera seus efeitos quer em sede 

de decisões de mérito, quer em sede de decisões terminativas.  

Em breve síntese, a coisa julgada formal tem repercussão 

endoprocessual, tornando indiscutível a manifestação do juízo, 
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independentemente desta ter se dado em cognição sumária ou exauriente, 

incidindo, ainda, em decisões de mérito e em decisões terminativas.  

Entretanto, conforme dito anteriormente, o processo existe como forma 

de tutelar o “mundo dos fatos”, sendo imprescindível que seus efeitos se 

projetem para além do âmbito processual. Ora, de que valeria uma sentença, 

transitada em julgado (ou seja, revestida da coisa julgada formal), se seu objeto 

pudesse ser rediscutido indefinidamente em novo processo?  

Desta forma, visando impossibilitar a insegurança gerada pela situação 

exposta acima, em se tratando de provimentos que efetivamente decidam a 

lide (ou seja, nos casos previstos no CPC art.26910) há a incidência não apenas 

da coisa julgada formal, revestindo-se, também da coisa julgada material. Esta 

é a imutabilidade gerada pelo trânsito em julgado transcendendo os limites 

processuais, não mais podendo ser modificada ou desconsiderada em 

processo diverso. 

A respeito da coisa julgada, assim escreve José Miguel Garcia Medina: 

De acordo com o art. 467 do CPC, coisa julgada é a “a eficácia, 
que torna imutável e indiscutível a sentença”, não mais sujeita 
a recurso. Coisa julgada, na verdade, é a imutabilidade do 
comando da sentença (que corresponde ao conteúdo da 
decisão de mérito), que atribui um bem jurídico a alguém. A 
respeito, cf., amplamente, o que escrevemos em O dogma da 
coisa julgada, cit., em co-autoria com Teresa Arruda Alvim 
Wambier. A coisa julgada, assim, não é um efeito da sentença, 
mas uma qualidade que se agrega aos efeitos da sentença. 
Segundo Enrico Tullio Liebman, a coisa julgada não pode ser 
vista como um efeito autônomo da sentença, mas indica a 
forma como certos efeitos se exteriorizam, a sua força, a sua 
autoridade (Eficácia e autoridade da sentença. Rio de Janeiro, 
Forense, 1984. p. 5). Decidiu-se, a respeito, que “coisa julgada 
é qualidade consubstanciada na imutabilidade do acertamento 
ou da declaração contida na sentença, no que pertine à 
definição do direito controvertido” (STF, AgRg NO REsp 
773.273/MG, 1ª Turma., J. 27.11.2007, REL. Min. Luiz Fux).11 

Mais sucintamente, ao tratar do tema, assevera José Carlos Barbosa 

Moreira: 

                                                 
10

 CPC Art. 269. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; II -

 quando o réu reconhecer a procedência do pedido; III - quando as partes transigirem; IV - quando o juiz 

pronunciar a decadência ou a prescrição; V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a 

ação. 

11
MEDINA, José Miguel Garcia; Código de Processo Civil Comentado; Ed. Revista dos Tribunais; 2012; 

p.449 
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Quando a sentença de mérito transita em julgado – isto é, 
quando já não se pode impugnar mediante recurso, nem está 
sujeita a revisão ex vi legis – torna-se imutável a norma jurídica 
concreta nela contida, enquanto norma reguladora da situação 
apreciada. Com a formação da coisa julgada, atinge seu fim 
normal o processo de conhecimento.12 

Distinguindo os institutos da coisa julgada formal e da coisa julgada 

material, Leonardo Greco ensina: 

A coisa julgada formal é a que se forma no processo em que a 
sentença foi proferida, no momento em que se esgotam todas 
as possibilidades de reformá-la, por não haver mais qualquer 
recurso admissível. Dessa imutabilidade endoprocessual 
resulta a impossibilidade de que a sentença seja revista em 
qualquer outro processo, que é a coisa julgada material. Alguns 
admitem que a coisa julgada formal se forme sem coisa julgada 
material, se o juiz encerra o processo sem resolver a pretensão 
de direito material que lhe foi proposta, porque esbarrou em 
algum obstáculo processual. Para mim, nesse caso não há 
nem uma nem outra, porque a coisa, que é o direito material, 
não foi decidida. O que há, nesse caso, é simples preclusão 
processual.13 

 

 

2.3. Função Positiva e Função Negativa da Coisa Julgada  

Pertinente, ainda, esclarecer o que a doutrina consagrou como funções 

da coisa julgada, sendo esta noção subdivida sob as alcunhas de função 

negativa da coisa julgada e função positiva da coisa julgada. Em ambas as 

situações, seus efeitos são decorrentes da imutabilidade gerada pela coisa 

julgada, não obstante tenham repercussões e fundamentos diversos.  

Entende-se por função negativa da coisa julgada a intangibilidade 

alcançada pela decisão judicial que, albergada pela coisa julgada material, não 

pode ser enfrentada em novo processo que envolva as mesmas partes e 

possua as mesmas causas de pedir e pedido. vislumbra-se, assim, claramente, 

sua ligação à “Teoria Da Tríplice Identidade” (tria eadem).  

Note-se que não se afirmou que a coisa julgada não pode ser 

“modificada”, mas, mais do que isso, ela não pode ser, sequer, questionada, 

ainda que se venha a obter (em eventual progresso da nova demanda, que 

                                                 
12

 MOREIRA, José Carlos Barbosa; O Novo Processo Civil Brasileiro; Ed.Forense; 2012; p. 4 

13
 GRECO, Leonardo; Entrevista ao site Carta Forense, em 05/11/12 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/coisa-julgada/977; Acessado em26/02/13 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/coisa-julgada/977
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deveria, a rigor, ser extinta por força da previsão do art.267, V, do Código de 

Processo Civil14), resultado idêntico ao prolatado na decisão já transitada em 

julgado. Em verdade, além de se ofender a soberania da coisa julgada, a mera 

possibilidade de que se desse prosseguimento a tal demanda configuraria 

afronta à economia processual, bem como geraria risco de se criar embaraço à 

idéia da harmonização dos julgados. 

Já a noção de função positiva da coisa julgada atua em sentido 

diferente, ainda que semelhante. Nesta perspectiva, a coisa julgada opera de 

modo a impossibilitar que, em demanda diversa, o Magistrado venha a decidir 

de outra forma relação jurídica já submetida à apreciação do Poder Judiciário. 

Vigora, aqui, a noção da “Teoria da Identidade da Relação Jurídica”, vinculando 

o juiz, em sua fundamentação, ao já decidido em demanda anterior que se 

encontre sob pálio da coisa julgada material. 

À título de ilustração, imagine-se, por exemplo, que em uma primeira 

demanda, de reconhecimento de paternidade, seja o feito julgado procedente. 

Em demanda posterior, na qual se pleiteie os alimentos, não se poderia 

questionar a paternidade anteriormente declarada, mas tão somente perquirir e 

estabelecer o valor da prestação alimentícia, em razão da função positiva da 

coisa julgada.   

 

2.4. Limites Subjetivos da Coisa Julgada   

A questão dos limites subjetivos da coisa julgada pode ser melhor 

compreendida a partir do questionamento acerca de quem seriam os atingidos 

pelo fenômeno da coisa julgada, não mais podendo questioná-la uma vez 

findado o processo. Via de regra, exegese do art. 472 do Código de Processo 

Civil15, a coisa julgada possui eficácia inter partes, vinculando autor, réu e 

terceiros intervenientes. 

                                                 
14

 CPC Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) V- quando o juiz acolher a 

alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 

15
 CPC Art. 472.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, 

em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a 

terceiros. 
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Acerca do tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: 

A doutrina acertadamente ensina que todos os sujeitos – 
partes, terceiros interessados e terceiros desinteressados – 
suportam naturalmente os efeitos da decisão, mas a coisa 
julgada os atinge de forma diferente. As partes estão 
vinculadas à coisa julgada, os terceiros interessados sofrem os 
efeitos jurídicos da decisão, enquanto os terceiros 
desinteressados sofrem os efeitos naturais da sentença, sendo 
que em regra nenhuma espécie de terceiro suporta a coisa 
julgada material.16  

No mesmo sentido, Leonardo Greco: 

 Os limites subjetivos dizem respeito às pessoas que, em razão 
da coisa julgada, não podem mais discutir a certeza do direito 
apreciada na sentença. A regra geral, decorrente das garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é a de que 
a coisa julgada somente vincula as partes, porque ninguém 
pode perder um direito em decorrência de um processo judicial 
em que não teve ampla oportunidade de se defender. Há, 
entretanto, regras especiais aplicáveis a determinados 
procedimentos, como as ações relativas ao estado das 
pessoas, as ações populares e as ações civis públicas.17 

 

 

2.5. Da Relativização da Coisa Julgada 

Não obstante a coisa julgada possuir destacada relevância, há situações 

que merecem tratamento específico, dado às peculiaridades que envolvem a 

situação concreta. Ao fenômeno que permite seja rediscutida a matéria 

albergada da coisa julgada material, dá-se o nome de relativização da coisa 

julgada.  

Tradicionalmente, o instituto jurídico legitimado a reabrir o debate acerca 

de decisões judiciais já transitadas é a ação rescisória, cujo regramento vem 

previsto no Código de Processo Civil, art.485 e seguintes. Trata-se, no entanto, 

de instrumento cuja aplicabilidade é restrita àqueles casos legalmente 

previstos. Pacífico que as hipóteses de cabimento da ação rescisória vem 

                                                 
16

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; Manual de Direito Processual Civil – Volume Único; Ed. 

Método; 4ª Edição, p.541 

17
 GRECO, Leonardo; Entrevista ao site Carta Forense, em 05/11/12 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/coisa-julgada/977; Acessado em26/02/13 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/coisa-julgada/977
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previstas em rol numerus clausus constante do art.485 do CPC. Frise-se, 

ainda, o prazo para sua propositura, qual seja, 2 anos18. 

No entanto, como desdobramento da interpretação aplicada quando da 

colisão de princípios constitucionais, chega-se ao patamar em que se discute a 

admissibilidade do reexame de provimento jurisdicional definitivo já transitado 

em julgado para além das hipóteses enumeradas no Código de Processo Civil.   

Trata-se de discussão polêmica. Sobretudo em razão de materializar o 

conflito entre princípios dos mais caros ao Direito, quais sejam: a segurança 

jurídica e a noção de justiça.  

Estes princípios constituem o cerne do que se convencionou chamar 

interesse público primário, devendo este ser entendido, nas palavras de Luis 

Roberto Barroso, como “a razão de ser do Estado, e sintetiza-se nos fins que 

cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social”19 

Ainda sobre o interesse público primário, continua Luis Roberto Barroso: 

O interesse público primário, consubstanciado em valores 
fundamentais como justiça e segurança, há de desfrutar de 
supremacia em um sistema constitucional e democrático. 
Deverá ele pautar todas as relações jurídicas e sociais- dos 
particulares entre si, deles com as pessoas de direito público e 
destas entre si. O interesse público primário desfruta de 
supremacia porque não é passível de ponderação; ele é o 
parâmetro da ponderação. Em suma: o interesse público 
primário consiste na melhor realização possível, à vista da 
situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, 
dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou 
promover.20  

O perfeito equilíbrio entre ambos é a quimera jurídica, sempre buscada 

quando da aplicação do Direito. Quando conflitantes, imprescindível que se 

proceda a uma ponderação, tendo como fiel da balança as peculiaridades do 

caso concreto que suscitou o conflito. 

Sobre o binômio e o quadro conflituoso que muitas das vezes se 

apresenta Arnoldo Wald: 

                                                 
18 Art. 495.  O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em 

julgado da decisão. 

19
 BARROSO, Luís Roberto; Curso de Direito Constitucional Contemporâneo; Ed. Saraiva; 2009; p.69 

20
 BARROSO, Luís Roberto; Curso de Direito Constitucional Contemporâneo; Ed. Saraiva; 2009; p.71 
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O direito visa a esta dupla finalidade: a realização da justiça e a 
segurança nas relações jurídicas. Há institutos jurídicos que só 
se explicam pela preocupação de segurança, 
independentemente de qualquer senso de justiça. Assim, a 
prescrição, por exemplo, que após o decurso de certo tempo, 
estipulado por lei, considera que a lesão do direito não justifica 
mais a ação judicial. Em outros casos, o espírito de justiça 
impõe-se, mesmo em prejuízo de uma certa segurança 
jurídica.21  

A segurança jurídica, consolidada pela coisa julgada, possui íntima 

ligação com a garantia do acesso à justiça. Isso porque infrutífero que se 

garanta a tutela jurisdicional sem que esta, uma vez entregue, possa efetiva e 

definitivamente servir aos litigantes, pacificando o conflito de interesses 

existente entre as partes. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni: 

(...) de nada adianta falar em direito de acesso à justiça sem 
dar ao cidadão o direito de ver o seu conflito solucionado 
definitivamente. Por isso, se a definitividade inerente à coisa 
julgada pode, em alguns casos, produzir situações indesejáveis 
a o próprio sistema, não é correto imaginar que, em razão 
disso, ela simplesmente possa ser desconsiderada..22 

No mesmo sentido, lições de José Carlos Barbosa Moreira: 

A segurança das relações sociais exige que a autoridade da 
coisa julgada, uma vez estabelecida, não fique demoradamente 
sujeita à possibilidade de remoção. Ainda quanto às sentenças 
eivadas de vícios muito graves, a subsistência indefinida da 
impugnabilidade, incompatível com a necessidade da certeza 
jurídica, não constituiria solução aceitável no plano da política 
legislativa, por mais que em seu favor se pretendesse 
argumentar com o mal que decerto representa a eventualidade 
de um prevalecimento definitivo do erro. O legislador dos 
tempos modernos, aqui e alhures, tem visto nesse o mal 
menor. Daí a fixação de prazo para a impugnação; decorrido 
certo lapso de tempo, a sentença torna-se imune a qualquer 
ataque. É o que acontece na generalidade dos ordenamentos 
contemporâneos.23 

Vê-se que ambos posicionam-se de forma a privilegiar a garantia à 

segurança jurídica e às relações sociais. 

                                                 
21

 WALD, Arnoldo; Direito Civil: Introdução e Parte Geral; Ed.Saraiva; p.5 

22
 MARINONI, Luiz Guilherme; Relativizar a Coisa Julgada?, disponível em 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Luiz%20G.%20Marinoni(4)%20-formatado.pdf, acessado em 

27/02/13  

23
 MOREIRA, José Carlos Barbosa; Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5; Ed. Forense; 1999; 

p. 214 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Luiz%20G.%20Marinoni(4)%20-formatado.pdf
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No outro extremo do conflito, porém, há a igualmente relevante noção 

jurídica de justiça. Se a concepção de segurança demonstra-se de forma 

objetiva, a noção de justiça, por outro lado, é essencialmente subjetiva, volátil e 

imprecisa, embora fundamentalmente arraigada no senso comum.  

Acerca do conflito, entre segurança e justiça, Luís Roberto Barroso 

reconhece a complexidade da questão quando confrontados “o interesse 

público que primário consubstanciado em uma meta coletiva e o interesse 

público primário que se realiza mediante a garantia de um direito fundamental”. 

Nestes casos, propõe que “na solução desse tipo de colisão, o interprete 

deverá observar, sobretudo, dois parâmetros: a dignidade humana e a razão 

pública”24.  

Dentre as diversas hipóteses de conflito que podem ser incluídas sob tal 

perspectiva, uma delas, inegavelmente é a que se pretende debater: o conflito 

entre a segurança da coisa julgada e o interesse individual em desconstituí-la, 

buscando-se a realização do ideal de identidade e personalidade do indivíduo, 

e o direito à verdade sobre sua filiação. 

Após destacar a complexidade que pode surgir do confronto entre as 

duas dimensões do interesse público primário, Luís Roberto Barroso tece 

breves considerações acerca dos parâmetros propostos para dirimir o conflito.  

Assim, sobre a razão pública:  

O uso da razão pública importa em afastar dogmas religiosos ou 
ideológicos – cuja validade é aceita apenas pelo grupo dos seus 
seguidores – e utilizar argumentos que sejam reconhecidos 
como legítimos por todos os grupos sociais dispostos a um 
debate franco, ainda que não concordem quanto ao resultado 
obtido em concreto. A razão pública consiste na busca de 
elementos constitucionais essenciais e em princípios 
consensuais de justiça, dentro de um ambiente de pluralismo 
político. Um interesse não pode ser considerado público e 
primário apenas por corresponder ao ideário dos grupos 
hegemônicos no momento. O interesse público primário não se 
identifica, por exemplo, nem com posições estatistas nem com 
posições antiestatistas. Tais concepções correspondem a 
doutrinas particulares, como o socialismo e o liberalismo 
econômico. Para que um direito fundamental seja restringido em 
favor da realização de uma meta coletiva, esta deve 
corresponder aos valores políticos fundamentais que a 

                                                 
24

 BARROSO, Luís Roberto; Curso de Direito Constitucional Contemporâneo; Ed. Saraiva; 2009; p.71 
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Constituição consagra, e não apenas ao ideário que 
ocasionalmente agrega um número maior de adeptos. 25 

Acerca da dignidade da pessoa humana: 

O outro parâmetro fundamental para solucionar esse tipo de 
colisão é o princípio da dignidade humana. Como se sabe, a 
dimensão mais nuclear desse princípio se sintetiza na máxima 
kantiana segundo a qual cada indivíduo deve ser tratado como 
um fim em si mesmo. Essa máxima, de corte antiutilitarista, 
pretende evitar que o ser humano seja reduzido à condição de 
meio para realização de metas coletivas ou de outras metas 
individuais. Assim, se determinada política representa 
concretização de importante meta coletiva (como a garantia da 
segurança pública ou da saúde pública, por exemplo), mas 
implica a violação da dignidade humana de uma só pessoa, tal 
política deve ser preterida, como há muito reconhecem os 
publicistas comprometidos com o Estado de Direito.26 

Em sentido complementar, afirma André Gustavo Correa Andrade: 

A dignidade é qualidade ou atributo inerente ao homem, 
decorrente da própria condição humana(...). A despeito de 
todas as diferenças físicas, intelectuais, psicológicas, as 
pessoas são detentoras de igual dignidade. Embora diferentes 
em sua individualidade, apresentam, pela sua humana 
condição, as mesmas necessidades e faculdades vitais. (...) 
Dispensa a autoconsciência ou a compreensão da própria 
existência, (...) mesmo aquele que já perdeu a consciência da 
própria dignidade merece Tê-la (sua dignidade) considerada e 
respeitada.(...) o homem – apenas por sê-lo – não perde a sua 
dignidade, por mais indigna ou infame que seja a sua conduta 
27 

Em combate àqueles que defendem a intangibilidade da coisa julgada, 

José Augusto Delgado diz não “conceber o reconhecimento de força absoluta 

da coisa julgada quando ela atenta contra a moralidade, contra a legalidade, 

contra os princípios maiores da Constituição Federal e contra a realidade 

imposta pela natureza”.28 

Compartilhando do entendimento de que se deve preservar a justiça em 

detrimento da segurança, Cândido Rangel Dinamarco sucintamente afirma: 

                                                 
25

 BARROSO, Luís Roberto; Curso de Direito Constitucional Contemporâneo; Ed. Saraiva; 2009; p.71 

26
 BARROSO, Luís Roberto; Curso de Direito Constitucional Contemporâneo; Ed. Saraiva; 2009; p.72 
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 ANDRADE, José Gustavo Correa; Dano Moral e Indeniazação Punitiva; Ed. Lúmen Júris;2009  
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”Não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de se evitar a eternização de 

incertezas”29.  

Sobre o conflito entre a segurança estabelecida pela coisa julgada e 

demais princípios constitucionais, Min. Carlos Velloso, quando do julgamento 

do RE 111.787, que versava sobre o conflito entre a noção de segurança 

jurídica e o direito à propriedade e à justa indenização por desapropriação: 

Há, pois, conflito entre dois princípios constitucionais. Qual dos 
dois deve prevalecer? Há de prevalecer, não tenho dúvida, 
aquele que, de forma imediata, garante o direito que a 
Constituição consagra e que, se não prevalecesse, tornaria 
inócua a liberdade pública. Prevalece, então, o princípio da 
justa indenização, certo que, se prevalecesse o princípio do 
respeito à coisa julgada, que é uma garantia da segurança dos 
direitos subjetivos em geral, estaria ele agindo de modo 
contrário à sua finalidade (...).30 

 Não obstante verse sobre conflito principiológico distinto, lapidar é a 

lição ali insculpida, ao ressaltar o caráter instrumental da segurança jurídica, 

como meio garantidor da eficácia das demais garantias constitucionais. Assim, 

ao privilegiá-la cegamente, pode-se, ao fim, ferir sua própria função social, 

negando-se à jurisdição a realização da justiça por estrito apego formal.   

                                                 
29

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In Nova era do Processo Civil; 

Ed. Malheiros; 2004; p224. 

30
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3. CAPÍTULO III 

DO EXAME DE DNA COMO FUNDAMENTO PARA RELATIVIZAÇÃO DA 

COISA JULGADA EM DEMANDAS DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE 

Tecidos os comentários pertinentes acerca dos institutos envolvidos na 

questão central proposta, faz-se necessário reunir as peças do quebra-cabeça, 

com uso de perspectiva doutrinário e, sobretudo, jurisprudencial. 

 

3.1. Exame de DNA e Coisa Julgada 

Há que se questionar, em primeiro lugar, a natureza do exame de DNA, 

se este seria, de fato, subsídio para a superação da coisa julgada. Ainda, em 

caso positivo, se fundamentaria o ajuizamento da ação rescisória ou se acaso 

a relativização da coisa julgada independeria do uso de tal instrumento.  

Não obstante exista posicionamento doutrinário dissidente, 

majoritariamente o exame de DNA em sendo entendido como “documento 

novo”.  

Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Honildo Amaral 

de Mello Castro: 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME 
DE DNA. DOCUMENTO NOVO.  

1. Como documento novo, deve-se entender aquele que já 
existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência 
era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pode 
fazer uso. Hipótese dos autos.  
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2. Deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de modificar 
o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da 
rescisória.  

3. Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "O 
laudo do exame de DNA, mesmo realizado após a confirmação 
pelo juízo ad quem da sentença que julgou procedente a ação 
de investigação de paternidade, é considerado documento 
novo para o fim de ensejar a ação rescisória (art. 485, VII, 
CPC). Precedente citado: REsp. 189.306-MG, DJ 25/8/2003." 
(REsp 300.084-GO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 2ª 
Seção, julgado em 28/4/2004).  

4. Recurso Especial provido.31 

No mesmo sentido, Ministro Barros Monteiro:  

PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DA 
PATERNIDADE.  

O exame de DNA obtido após a improcedência da 
investigatória da paternidade é documento para o fim de 
ensejar a ação rescisória. 

Recurso conhecido e provido.32 

Por fim, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: 

AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
DOCUMENTO NOVO. ART.485, VI E VII, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL 

1. O documento novo é aquele que ao tempo do julgamento já 
existia, mas dele o autor não tinha conhecimento, não valendo 
para desqualificá-lo o fato de ter sido produzido após a 
sentença, desde que antes do julgamento da apelação.  

2. Se o documento novo é a prova de que não correspondia à 
realidade a assertiva de que o exame foi feito com a 
autorização da parte autora da investigação de paternidade, 
não pode a ação ser julgada improcedente, sem que tal 
circunstância seja examinada pelo Tribunal de origem.  

3. Recurso especial conhecido e provido.33 

Se por um lado resta pouca discussão acerca da caracterização do 

exame de DNA como “documento novo”, por outro, problemática a questão do 

prazo para manejo da ação rescisória.  

Via de regra, a ação rescisória deve ser utilizada em um lapso 

decadencial de até dois anos após o trânsito em julgado da sentença 

rescindenda, conforme exegese do CPC art.495. Contudo, em muitos casos, 
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neste prazo inexistia o exame de DNA. Assim, restaria prejudicado o exercício 

do direito à impugnação? 

A simples leitura do CPC art. 495 leva ao entendimento de que sim. No 

entanto, há aqueles que defendam que o dispositivo deve ser interpretado de 

forma diversa, mesmo porque não se poderia contar o prazo se o marco do 

dies a quo (qual seja a obtenção do laudo médico), se o instrumento hábil a 

materializá-lo (o tecnologia que permite o exame genético) sequer existia 

quando do marco inicial.  

Neste sentido, destaque-se posicionamento de Luiz Guilherme Marinoni: 

Todavia, o problema vai além, pois quando se pensa que a 
ação rescisória deve ser proposta no prazo de dois anos, 
contado do trânsito em julgado da decisão que se almeja 
rescindir – como quer o art. 495 do CPC -, surge uma questão 
adicional, uma vez que a decisão da ação de investigação de 
paternidade pode ter transitado em julgado há mais de dois 
anos do momento em que se tornar possível o exame de DNA.  

(...) se o prazo não pode ser contado a partir do trânsito em 
julgado da sentença que se quer impugnar, porque não se trata 
de alg o que já existia na época do processo extinto, mas de 
um meio que passou a existir não se sabe quanto tempo após 
o trânsito em julgado, aparece uma nova questão: é certo 
deixar que o vencido na ação de investigação de paternidade, 
seja autor ou réu, possa rever a sentença a qualquer tempo, 
sem subordiná-lo a qualquer prazo? (...) Porém, é claro que, 
mesmo em relação à investigação de paternidade, o 
estabelecimento de prazo para a rescisão da sentença é um 
imperativo da natureza do ser humano e da vida em sociedade 
e, assim, da própria necessidade da jurisdição. 

Seria correto concluir que a sentença da ação de investigação 
de paternidade somente pode ser rescindida a partir de prazo 
contado da ciência da parte vencida sobre a existência do 
exame de DNA. Não obstante, a dificuldade de identificação 
dessa ciência, que certamente seria levantada, é somente mais 
uma razão a recomendar a imediata intervenção legislativa.34 

 

Concluindo pela necessidade de manifestação legislativa com fins a 

positivar o tratamento que deve ser dado à questão do prazo de ajuizamento 

da ação rescisória em se tratando do advento de exame de DNA 

superveniente:  
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Como essa ação possui relação com a evolução da tecnologia, 
ou melhor, com uma forma de produção de prova impensável 
na época em que o artigo 485 do CPC passou a reger a ação 
rescisória, é imprescindível que esse artigo seja alterado para 
deixar clara a possibilidade do uso da ação rescisória com 
base em laudo de DNA, bem como o seu prazo.35 
 
 
 

3.2. Ação Rescisória X Relativização da Coisa Julgada 

Como visto, o instrumento positivado no ordenamento jurídico com a 

finalidade de questionar a estabilidade da coisa julgada é a ação rescisória. 

Assim, natural que esta houvesse que ser manejada para se perquirir acerca 

da possibilidade de superação da coisa julgada. 

No entanto, hoje, o posicionamento jurisprudencial dominante não é o do 

manejo da impugnação autônoma. Em regra, caso entenda-se pela 

possibilidade de rejurisdicionalização da questão, a via a ser utilizada é a da 

relativização da coisa julgada.  

Desta forma, em sendo proposta nova demanda investigatória, quer sob 

o nomen iuris de investigação de paternidade ou negatória de paternidade, não 

obstante vislumbre-se a identidade das demandas, não é afastado o exame 

jurisdicional.   

Entende-se, sobremaneira, que a filiação, dado ao seu caráter 

intrinsecamente ligado aos direitos da personalidade, merece sobrepujar a 

noção de segurança jurídica.  

Neste sentido, José Augusto Delgado, pela prevalência da identidade 

genética sobre as convenções sociais e manifestações jurídicas: 

A sentença transitada em julgado, em época alguma, pode, por 
exemplo, ser considerada definitiva e produtora de efeitos 
concretos, quando determinar, com base exclusivamente em 
provas testemunhais e documentais, que alguém é filho de 
determinada pessoa e, posteriormente, exame de DNA 
comprove o contrário. (...) A sentença não pode modificar laços 
familiares que foram fixados pela natureza.36 
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Em recente julgado, a questão foi apreciada pelo STF, em sede de 

Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, bem como pelo autor da ação de investigação de paternidade, 

Diego Goiá Schmaltz. Recurso interposto em face do acórdão proferido pela 

Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que 

acolheu recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu, que pugnava 

pela extinção da referida actio, em razão de existência da preliminar de coisa 

julgada, não acolhida pelo juízo de primeiro grau. 

Trata-se do RE 363.889, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se 

discutia o prosseguimento de investigação de paternidade ajuizada pelo autor, 

hoje com 28 anos, em face do suposto genitor. No entanto, a mesma demanda 

já fora proposta anteriormente, há cerca de 20 anos, tendo sido julgada 

improcedente, por não haver sido comprovada a suposta relação de 

parentesco. Com o advento da tecnologia de comparação genética, permitida 

pelo DNA, o autor ajuizou nova demanda, visando valer-se de tal técnica para 

obter provimento judicial que revestido da certeza que não se obteve quando 

da primeira demanda. 

Referido Recurso Extraordinário restou assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO 
EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A 
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR 
BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O 
ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. 
REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM 
RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À 
BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO 
EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 

1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à 
possibilidade da repropositura de ação de investigação de 
paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as 
mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, 
em razão da parte interessada não dispor de condições 
econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter 
custeado a produção dessa prova. 
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2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações 
de investigação de paternidade em que não foi possível 
determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as 
partes, em  decorrência da não realização do exame de DNA, 
meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta 
quanto à existência de tal vínculo. 

3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao 
exercício do direito fundamental à busca da identidade 
genética, como natural emanação do direito de personalidade 
de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à 
igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim 
o princípio da paternidade responsável. 

4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho 
biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se 
o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa 
identificada. 

5. Recursos extraordinários conhecidos e providos.37 

Em seu voto, o Ministro Relator afastou a preliminar de coisa julgada, 

entendendo pela possibilidade de ajuizamento de nova demanda, alinhando-se 

ao entendimento de que cabível a relativização da coisa julgada. 

Afirma, ainda, a discussão acerca da ponderação de princípios, 

entendendo não se tratar de conflito entre a segurança jurídica e a dignidade 

da pessoa humana. Mostra-se receoso em relação à progressiva 

desvalorização da noção da dignidade individual, em razão da banalização de 

seu uso. 

Tal posicionamento, no sentido de permitir a relativização da coisa 

julgada, deflui da apreciação dos caracteres contidos no caso concreto sob 

exame. Sobretudo, em razão do fato de a demanda anterior haver sido julgada 

improcedente, sob o argumento de não restar comprovada a paternidade 

argüida, mas, tampouco, haver sido esta cabalmente afastada. Ou seja, julgou-

se o feito improcedente em razão da vedação ao non liquet, ou seja, a 

impossibilidade de que o magistrado deixe de exercer a tutela jurisdicional que 

lhe é designada. 

Defende que, ante a falta de provas peremptórias, a sentença pretérita 

não se caracterizaria como sentença de mérito, mas sentença terminativa. 

Inexistiria, assim, a coisa julgada: 
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Assim, (...), se a decisão anterior tomar por fundamento a 
insuficiência da prova coligida aos autos, para permitir a 
prolação de decreto de procedência da ação, tem-se que não 
se afirmou não ser o réu pai do autor e, a rigor, a demanda 
deveria ter sido extinta, nos termos do artigo 267, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, dada à falta de pressuposto ao 
eficaz desenvolvimento da demanda, porque se mostrou 
impossível a formação de um juízo de certeza sobre o fato. 
Sentença meramente terminativa, portanto, a possibilitar a 
repropositura da ação, para, com a realização de prova técnica 
mais conclusiva, vale dizer, exame de DNA, emitir-se um juízo 
de certeza sobre a suposta relação de paternidade objeto do 
processo.38 

Tal entendimento vai ao encontro às palavras de Maria Berenice Dias: 

De qualquer forma, o que descabe é a falta de provas 
(decorrente quer da omissão do demandado, quer do fato de 
as partes militarem sob o pálio da assistência judiciária 
gratuita) vir a gerar definitivamente a impossibilidade de 
alguém buscar a identificação de seu vínculo familiar. Quando 
não logra o autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ou 
seja, que é filho do réu, o desacolhimento da ação não dispõe 
de conteúdo declaratório de que o réu não é o pai do autor. A 
ausência de elementos de convicção no juízo criminal enseja a 
absolvição. Ainda que não haja essa possibilidade na esfera 
cível, a falta de probação não pode levar a um juízo de 
improcedência, mediante sentença definitiva, conforme 
preconiza Humberto Theodoro Júnior.39 

O Ministro buscou afastar da hipótese a tese sustentada por muitos de 

ponderação entre os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa 

humana, haja vista entender que esta vem, paulatinamente, perdendo seu real 

significado ante a banalização de seu emprego. 

Data vênia, ainda que deveras pertinente a observação sobre o 

excessivo emprego do princípio da dignidade da pessoa humana, que, 

progressivamente, esvazia sua real aplicabilidade, seu emprego não pode ser 

afastado nas circunstâncias em debate. Não se pode relegar a segundo plano 

tão relevante princípio, sob o argumento de preservá-lo. Ainda que por fins 

legítimos tente afastar sua incidência, o cerne da questão atinente aos direitos 

da personalidade está intrinsecamente ligada à dignidade individual.  
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Não obstante o posicionamento inicial, que negava o conflito entre a 

segurança e a dignidade, logo adiante vem a fundamentar seu posicionamento 

com base neste segundo princípio: 

É por isso que parece correto afirmar que, quando a demanda 
anterior foi julgada improcedente, por falta de provas quanto à 
realidade do vínculo paterno-filial que se pretendia ver 
reconhecido, a verdade biológica não foi alcançada e, por isso, 
nova demanda pode ser intentada, para que, com o auxílio de 
provas técnicas de alta precisão, tal verdade possa, enfim, ser 
estabelecida, em respeito à dignidade da pessoa humana 
desse ser que não tem tal vínculo determinado, em sua 
certidão de nascimento, direito personalíssimo esse cujo 
exercício nossa vigente Magna Carta lhe assegura, de forma 
incondicionada.40 

Assevera que a constatação do vínculo genético, dificilmente, será 

capaz de estabelecer a paternidade em sua acepção social ou em âmbito de 

direito de família, vista sob o paradigma da afetividade, mas tão somente 

preencher a lacuna existente na certidão de nascimento do investigante.  

Neste ponto, enaltece as considerações doutrinarias modernas que 

privilegiam a relação de afetividade, afirmando que “a busca da verdade 

biológica, como algo de transcendental importância, pode não ser a solução 

mais adequada, em determinados casos concretos.”41 

Assim, na realidade, o processo permitirá, tão somente, que se alcance 

uma verdade material acerca de sua ascendência genética e, ante as 

circunstâncias de relacionamento inexistente entre as partes, pouco ou nada 

daí decorrerá em perspectiva sócio-afetiva.  

Tem-se a demanda investigatória como meio de buscar o que se 

convencionou chamar direito fundamental à informação genética, há muito em 

discussão no Direito alemão.  E entende que, mesmo eivada de repercussões 

sociais, deve ser privilegiada, ante constituir face do direito à personalidade. 

O que se está a fazer, neste caso, é dar ênfase ao direito 
fundamental à informação genética, que já foi examinado pelo 
Tribunal Constitucional Federal alemão, no famoso caso da 
“informação sobre a paternidade” (Vaterschaftsauskunft), 
conforme se extrai de BVerfGe 96, 56, decisão do Primeiro 
Senado de 6.5.1997, embora sem reconhecer de modo 
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expresso essa prerrogativa. Naquele julgamento o TCF , ficou 
a meio caminho entre a ideia de Vaterschaftsauskunft e a 
proteção da intimidade dos genitores.  

Temos aqui a oportunidade de ir além e tomar posição explícita 
em favor desse direito fundamental. E, nesse sentido, não é 
necessário fazer grandes volteios retóricos. Trata-se de pura e 
simplesmente reconhecer que houve evolução nos meios de 
prova e que a defesa do acesso à “informação sobre a 
paternidade” deve ser protegida porque se insere no conceito 
de direito da personalidade.42 

Em seu voto-vista, o Min. Fux acompanhou o entendimento acerca da 

possibilidade da relativização da coisa julgada, mas tecendo algumas 

considerações que também merecem destaque. 

Em primeiro lugar, aponta uma divergência em relação ao 

posicionamento do relator, entendendo haver sentença de mérito na demanda 

julgada. Isto por força de o ordenamento vedar o non liquet, bem como, in 

casu, a coisa julgada secundum eventum probatione. Desta forma, ainda que 

não se tenha exaurido os meios probatórios disponíveis, a incapacidade de o 

autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito leva, inexoravelmente, à 

sentença de mérito improcedente, revestida pela coisa julgada.    

Traz à baila, ainda, diversos precedentes do STJ, como elemento 

ilustrativo. Este tribunal, não obstante inicial divergência acerca do tema, 

passou a se orientar no sentido de preservar a segurança jurídica, vedando a 

relativização da coisa julgada, mesmo com o advento de meio probatório 

tecnologicamente mais avançado, o exame de DNA.  

Adverte ser preciso prestar homenagens à segurança jurídica, eis que 

pilar essencial da ordem social, na medida em que beneficia não apenas os 

vencedores, mas também os vencidos. Garante aos primeiros o direito 

reconhecido, enquanto aos segundos, lhes é delimitada a extensão de sua 

subordinação àqueles.  

Neste diapasão, opõe-se novamente ao relator, por pugnar que a 

solução do conflito suscitado se dê através da ponderação de princípios, 

afastada por aquele. Em seqüência, eleva a noção da dignidade da pessoa 
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humana como um fundamento da República, do que decorre uma prevalência 

axiológica sobre as demais previsões constitucionais, atuando como baliza 

interpretativa do ordenamento: 

Assim, é a própria dignidade da pessoa humana que deve 
servir de norte para a definição das diversas regras e dos 
diversos subprincípios estabelecidos no texto constitucional, 
funcionando como verdadeiro vetor interpretativo para a 
definição do âmbito de proteção de cada garantia 
fundamental.43 

 Não se negue que a segurança jurídica também se relaciona com a 

dignidade da pessoa humana. Ao revés. Aquela, ao pacificar os conflitos de 

interesse, demonstra-se de fundamental relevância para a sociedade e para o 

individuo. Contudo, inegavelmente, a questão do direito à informação sobre a 

paternidade demonstra-se mais intima da dignidade individual, pelo que se faz 

necessário que ceda a segurança jurídica.  

Problematiza, ainda, a seguinte questão: se não se pode realizar o 

procedimento técnico de forma coercitiva, a relativização pode gerar nova 

sentença meramente formal, vez que, ante a negativa paterna em submeter-se 

à perícia genética, a sentença será de procedência, por força de presunção 

legislativa.  

Não obstante as ponderações apresentadas, entende o Min. Fux pela 

possibilidade da relativização da coisa julgada in casu, tendo suas 

considerações caráter mais problematizador e reflexivo, de modo a conferir um 

maior aprofundamento empírico à decisão colegiada.  

Acompanharam-nos os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim 

Barbosa, Ayres Britto, Gilmar Mendes e Carmen Lucia, reconhecendo a 

possibilidade de relativização da coisa julgada. 

Em sentido contrário, manifestou-se o Min. Marco Aurélio. Entendeu 

que, caso admitida a relativização, estar-se-ia submetendo a coisa julgada à 

condição resolutiva, qual seja, a realização do exame de DNA. Destacando, 

ainda, que à época, a perícia genética não fora realizada por impossibilidade 

de custeio por parte do autor. Além disso, a possibilidade de afastar a coisa 
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julgada feriria não apenas a segurança jurídica, como também a dignidade da 

pessoa humana sob a ótica do réu. 

Posição compartilhada pelo Min. Cezar Peluso. Entende que a 

segurança jurídica deve ser privilegiada, por constituir o núcleo ético do Direito, 

além de ressaltar que “ninguém consegue viver dignamente sem certeza 

jurídica”44. Este defendeu que o instrumento hábil a desconstituir a coisa 

julgada seria, tão somente, a ação rescisória. Assim, caso houvesse sido a 

demanda proposta no prazo legal de 2 anos, atendido o pressuposto de 

admissibilidade. Destacou, ainda, que não obstante a perícia genética, houve 

produção de outros meios probatórios, e nenhum destes foi capaz de 

apresentar indícios razoáveis da paternidade investigada. Bem como ratificou a 

proteção à dignidade individual do réu. 

Assim, após intenso debate e apresentação dos diversos pontos de 

vista, a Corte admitiu a possibilidade de relativização da coisa julgada. 

No entanto, mister repisar que tal posicionamento, como qualquer outro 

no ramo jurídico, não deve ser tomado como absoluto e inquestionável.  

Merecem destaque outros posicionamentos das Cortes Superiores, que, 

por motivos diversos, em outras oportunidades negaram seguimento às 

demandas investigatórias.  

Em decisão proferida pelo STJ, entendeu-se pela impossibilidade de 

superação da coisa julgada, diante do fato de os meios probatórios técnicos 

então utilizados permanecerem cientificamente atualizados nos dias de hoje, 

não havendo questionamento acerca da validade e da correção do resultado do 

exame de sangue então realizado. Buscava-se, tão somente, a realização do 

exame de DNA. No entanto, o conhecimento técnico moderno continua 

permitindo afastar a paternidade com fundamento apenas no exame realizado 

no passado.  

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO EM AÇÃO 
ANTERIOR IMPROCEDENTE. PROVA PERICIAL 
REALIZADA. COISA JULGADA. RENOVAÇÃO DA AÇÃO. 
EXAME DE DNA. 
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1. Não se admite o ajuizamento de nova ação para comprovar 
a paternidade mediante a utilização de exame de DNA, em 
caso no qual o pedido anterior foi julgado improcedente com 
base em prova pericial produzida de acordo com a tecnologia 
então disponível, a qual excluiu expressamente o pretendido 
vínculo genético, em face da impossibilidade de duas pessoas 
do tipo sanguíneo "O' gerarem um filho do grupo A. Hipótese 
distinta da julgada pelo STF no RE 363.889.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento.45 

Acerca do mesmo julgado, assim consta do Informativo do STJ n°512, 

de 20 de fevereiro de 2013:  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA 
COISA JULGADA MATERIAL. 

A flexibilização da coisa julgada material em investigação de 
paternidade não atinge as decisões judiciais fundadas no 
conhecimento científico da época, se este ainda for válido nos 
dias atuais. Quando da primeira ação de investigação de 
paternidade, o exame de DNA ainda não existia. Contudo, a 
decisão foi fundamentada na impossibilidade de o investigado 
e de a genitora gerarem pessoa do mesmo grupo sanguíneo do 
investigante. Essa verdade científica ainda hoje é válida e, por 
tal razão, não deve ser flexibilizada a coisa julgada da aludida 
investigação.46 

Em oportunidade diversa, o mesmo STJ entendeu pela impossibilidade 

de questionar-se a paternidade, descartando o resultado negativo obtido com a 

realização do exame de DNA. No entanto, não mais com fundamento nos 

meios probatórios utilizados à época, adentrando em seara bastante peculiar e 

problemática, a da paternidade socioafetiva.   

Em demanda negatória de paternidade, o autor buscava a anulação de 

registro de nascimento realizado há mais de 30 anos. Não obstante tenha 

havido a comprovação técnica de que não possuí vínculos biológicos com as 

rés, julgado improcedente o feito, e mantido o vínculo familiar, com base no 

parentesco socioafetivo. 

Embora não se trate de caso de relativização da coisa julgada, posto 

que o reconhecimento fora feito independente de ajuizamento de ação de 

investigação de paternidade, caracteriza a tendência contemporânea de 
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transcender a noção de paternidade biológica, valorizando a paternidade 

socioafetiva. Deste modo, se não é definitivo o laudo genético para a anulação 

de registro civil, mais precauções devem ser observadas ao questionar a coisa 

julgada por força do exame de DNA ante a realidade cotidiana de laços 

afetivos. 

 Conforme noticiado no site de referido Tribunal: 

Para o relator do recurso especial, ministro Luis Felipe 
Salomão, ‘em conformidade com os princípios do Código Civil 
de 2002 e a Constituição Federal de 1988, o êxito em ação 
negatória de paternidade depende da demonstração, a um só 
tempo, da inexistência de origem biológica e também de que 
não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente 
marcado pelas relações socioafetivas e edificado na 
convivência familiar’. 

‘A pretensão voltada à impugnação da paternidade’, continuou 
ele, ‘não pode prosperar quando fundada apenas na origem 
genética, mas em aberto conflito com a paternidade 
socioafetiva’.  

O relator explicou que não é novo na doutrina o 
reconhecimento de que a negatória de paternidade, prevista no 
artigo 1.601 do Código Civil, submete-se a outras 
considerações que não a simples base da consanguinidade. 
Segundo ele, ‘exames laboratoriais hoje não são, em si, 
suficientes para a negação de laços estabelecidos nos 
recônditos espaços familiares’.  

‘A paternidade atualmente deve ser considerada gênero do 
qual são espécies a paternidade biológica e a socioafetiva’, 
disse Salomão. Segundo o ministro, as instâncias ordinárias 
julgaram corretamente o caso ao negar o pedido do autor e 
reconhecer a paternidade socioafetiva.47 

Trata-se de posicionamento paradigmático, sobretudo porque, aliena-se 

à “Verdade Real“, visto que restou comprovada o equívoco constante da 

decisão anterior, com o exame de DNA atestando a ausência de vínculo 

genético. Contudo, aquela foi mantida, não obstante provado tratar-se de mera 

“Verdade Formal”, por ter adquirido caráter de “Verdade Material”.  
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4. CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado, não se pode alcançar posição peremptória 

acerca da temática proposta. 

Em se tratando de conflito principiológico, faz-se mister a ponderação 

entre os mesmos e, desta forma, os parâmetros estabelecidos no caso 

concreto são de fundamental importância para a decisão final. 

A relação de filiação e, consequentemente, o direito ao seu 

reconhecimento vem consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente 

como direitos personalíssimos, indisponíveis e imprescritíveis. Relacionam-se, 

ainda, com a disposição do Código Civil no sentido de garantir a toda pessoa o 

direito ao nome e ao sobrenome.   

A busca pela verdade acerca da filiação, quando não reconhecida 

espontaneamente pelo genitor, passa pelo exercício da ação de investigação 

de paternidade, na qual, historicamente, as provas sempre se mostraram muito 

mais indiciárias do que efetivamente hábeis a construir a verdade material. Tal 

quadro, contudo, veio a sofrer modificação com o advento do exame de DNA, 

que é capaz de conferir grau de certeza quase absoluta acerca do parentesco 

investigado. 

No entanto, como se trata de tecnologia relativamente recente, traz 

consigo dúvidas acerca da possibilidade de sua utilização em demandas já 

julgadas sem que tenha havido a instrução do processo com referido meio 

probatório. Questiona-se, assim, a possibilidade de superação da coisa julgada 

nestas situações.   
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Diga-se, assim, que problemática é a questão da relativização da coisa 

julgada, qualquer que seja a seara temática envolvida, haja vista a repercussão 

sobre a segurança jurídica. Esta, é importante que não se esqueça, é 

fundamental marco de equilíbrio social, pacificando os conflitos existentes e 

estabelecendo limites claros aos direitos das partes litigantes. Tamanha é sua 

relevância, que vem insculpida no texto da Constituição Federal como direito e 

garantia fundamental do cidadão. 

Nesta perspectiva, tradicionalmente, a coisa julgada só pode ser 

desconsiderada através da ação rescisória, regulada pelo Código de Processo 

Civil, e cuja aplicabilidade vem restrita a determinadas hipóteses ali previstas, 

no prazo decadencial de dois anos contados a partir do trânsito em julgado da 

sentença. 

A doutrina e a jurisprudência, contudo, vem admitindo a chamada 

relativização da coisa julgada em diversas oportunidades. Esta nada mais é do 

que a admissibilidade da revisão da decisão judicial já transitada em julgado, 

independentemente da propositura da ação rescisória.  

Não se discute em momento algum a importância da coisa julgada. No 

entanto, tão relevante quanto ela é a questão da paternidade, um dos pilares 

fundadores da noção de personalidade individual. Como se demonstrou, os 

direitos de personalidade merecem proteção jurídica diferenciada, por 

constituírem o cerne da identidade do cidadão, configurando, pois, um dos 

núcleos da noção de dignidade da pessoa humana. 

Resta configurado, assim, um conflito de institutos altamente relevantes, 

a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.  

Qualquer que seja a decisão final, um deles acabará por se submeter ao 

outro. Desta forma, não é admissível o estabelecimento de prévios juízos de 

valor, antecipando a decisão, sem que se analise as peculiaridades que 

envolvem a situação posta em juízo. 

A partir das anotações doutrinárias trazidas à baila, bem como dos 

precedentes jurisprudenciais vislumbra-se uma tendência (e não mais que isso) 

em se admitir a relativização da coisa julgada, principalmente ante a certeza 
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conferida pelo exame de DNA, garantindo, assim, o conhecimento efetivo da 

relação de parentesco. 

Nesta perspectiva, observa-se a realização do ideal individual da 

dignidade da pessoa humana inerente ao direito de ver (re)conhecida sua 

ascendência preponderando sobre a segurança coletiva e impessoal que os 

limites da coisa julgada conferem à sociedade coletivamente considerada. O 

inafastável direito à personalidade suplanta, então, a segurança jurídica.   

No entanto, a mesma perícia técnica não pode ser alçada ao patamar de 

panacéia para os males do processo de investigação de paternidade. Assim, 

sua admissibilidade deve vir a complementar os demais meios probatórios 

admitidos legalmente.  

Logo, se o provimento jurisdicional sob questionamento respeitou a livre 

produção de provas, possibilitando a obtenção de certeza jurídica, não se 

mostra razoável a desconsideração da coisa julgada apenas para averiguação 

do acerto daquela decisão. 

Outro fator a ser considerado é a questão da paternidade sócio-afetiva, 

pacífica em sede doutrinária e jurisprudencial. Deste modo, e novamente de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto, há que se evitar a mera 

homologação de um dado biológico em detrimento de uma relação social e 

afetuosa estabelecida e consolidada pelo passar dos anos. 

Reitere-se: qualquer juízo prévio que não se submeta a uma reflexão 

com base nos fundamentos trazidos aos autos estará fadado a ser injusto, seja 

por negar o direito à verdade acerca da paternidade biológica, seja por negar a 

segurança e estabilidade aos relacionamentos humanos.  

E, neste caso sim, restaria configurado o pior dos cenários, pois 

estariam feridos de morte tanto a segurança jurídica quanto a dignidade da 

pessoa humana. 
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