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A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE 

 

 

ALEXANDRE LACERDA DE SOUZA 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o atual panorama do tema no 
ordenamento jurídico brasileiro no que se refere à relativização da coisa julgada nas 
ações de investigação de paternidade, em especial a integração e modificações que 
o Novo Código de processo civil trouxe sobre o tema. Aponta o novo CPC como 
único método possível para desconstituir a coisa julgada a ação rescisória e modifica 
o seu termo inicial, sendo que em uma situação, o prazo máximo é de 5 anos; em 
outra, não há prazo máximo. Assim, não há mais a possibilidade de relativização em 
1º grau de jurisdição, com nova propositura de demanda, simplesmente 
desconsiderando a coisa julgada. O principal argumento dos teóricos da 
relativização da coisa julgada é que o Direito não pode eternizar injustiças, e que o 
vínculo biológico de filiação não pode encontrar na coisa julgada um obstáculo a sua 
concretização. Por essa razão, defende-se a utilização da ação rescisória para 
desfazer as sentenças judiciais definitivas, eis que suas hipóteses de cabimento 
estão definidas na lei. A partir da interpretação do escopo de algumas hipóteses 
rescisórias, em especial do conceito de documento novo, pode-se desfazer a 
sentença acobertada pela coisa julgada e obter novo pronunciamento judicial sobre 
a paternidade, com a possibilidade de se realizar a prova da filiação por meio do 
exame de DNA. 

 
Palavras-chave: Coisa julgada; Relativização; Investigação de paternidade. 
 
 
THE RELAXATION OF THE THING JUDGED IN PATERNITY INVESTIGATION 
ACTIONS 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to present the current panorama of the subject in the Brazilian legal 
system regarding the relativization of the thing judged in the paternity investigation 
actions, especially the integration and modifications that the New Code of Civil 
Procedure brought about the subject. It points out the new CPC as the only possible 
method to deconstitute the res judicata res judicata and modifies its initial term, being 
that in a situation, the maximum term of 5 years; in another, there is no maximum 
time limit. Thus, there is no longer the possibility of relativization in the first degree of 
jurisdiction, with new proposition of demand, simply disregarding the res judicata. 



The main argument of the theorists of relativization of res judicata is that law can not 
perpetuate injustices, and that the biological bond of filiation can not find in the thing 
judged an obstacle to its concretization. For this reason, it is defended the use of the 
rescission action to undo the definitive judicial sentences, since its hypotheses of 
propriety are defined in the law. From the interpretation of the scope of some 
rescission hypotheses, in particular the concept of a new document, one can undo 
the sentence covered by the res judicata and obtain a new judicial pronouncement 
on paternity, with the possibility of proving the affiliation through of the DNA test. 
 

Keywords: Thing judged; Relativization; Paternity investigation.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto, amparada por uma abordagem teórico explicativa, em que terão destaque 

aspectos conceituais para estabelecer melhor abrangência do tema. 

O método utilizado para o desenvolvimento do trabalho foi voltado para 

revisão de posicionamentos sobre o assunto, acompanhado da observação dos 

autores que tratam da temática. Buscou-se também as análises na doutrina, na 

jurisprudência, em artigos científicos e legislação vigente. 

Atualmente, a ação Investigação e Reconhecimento de Paternidade Judicial 

é o caminho adequado para que ocorra a declaração judicial, sendo necessária 

quando, por algum motivo, o suposto pai não desejou voluntariamente reconhecer o 

filho como sendo seu. 

Contudo, no passado a realidade social era outra, quando se fala em 

recursos probatórios e, em muitos episódios de reconhecimento de paternidade os 

mesmos já tiveram seu fim processual, estando assim acobertados pela coisa 

julgada, protegidos constitucionalmente.  

Com o avanço científico e acesso ao exame de DNA, abriram-se várias 

discussões, em especial, a necessidade de relativizar a coisa julgada nas ações que 

não contaram com essa prova material, hoje robusta e confiável. 

Diante da possibilidade de se descobrir a verdade biológica pelo exame do 

DNA, acabou o judiciário admitindo a rediscussão da matéria, sempre que o 

resultado de improcedência da demanda tinha por justificativa a ausência da prova 

material da paternidade, desta forma se relativizando a coisa julgada.  
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2. O INSTITUTO DA COISA JULGADA COMO GARANTIA DE 

SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O princípio constitucional da segurança jurídica está previsto em vários 

artigos da carta magna, dentre eles o art 5, XXXVI, sendo: 

Artigo 5º. 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. 

Logo, dentro da segurança jurídica possuímos três institutos, quais sejam, o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Sendo assim, nem mesmo a lei poderá modificá-los para prejudicar as 

partes, garantindo a estabilidade nas relações sociais, bem como o estado 

democrático de direito. 

A coisa julgada encontra-se especificada no art. 6 da lei 4.657/42, que assim 

determina: 

Artigo. 6° - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada. 

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

Em análise ao artigo supracitado, concluímos que só entende-se por coisa 

julgada a decisão judicial que não comporta mais nenhum tipo de recurso, 

garantindo assim sua imutabilidade. 

Para Alexandre Freitas Câmara (2008. P.460)  

“pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade 
da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada 
material), quando não mais cabível qualquer recurso”  CÂMARA.  

A definição mais completa vem do jurista Fredie Didier Jr (2008, p.522), para 

quem: 

“a coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica 
individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial. 
(...) É um efeito jurídico (uma situação jurídica, portanto) que nasce a 
partir do advento de um fato jurídico composto consistente na 
prolação de uma decisão jurisdicional sobre o mérito (objeto litigioso), 
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fundada em cognição e exauriente, que se tornou inimpugnável no 
processo em que foi proferida. E este efeito jurídico (coisa julgada) é, 
exatamente, a imutabilidade do conteúdo do dispositivo da decisão, 
da norma jurídica individualizada ali contida. A decisão judicial, neste 
ponto, é apenas um dos fatos que compõe o suporte fático para a 
ocorrência da coisa julgada, que, portanto, não é um seu efeito. ” 

Além dos dispositivos da constituição e da lei de introdução às normas do 

direito brasileiro, encontramos também a coisa julgada no Código de Processo Civil, 

em vários artigos, entre eles:  

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 
não mais sujeita a recurso. 

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 
alegar: 

(...) 

VIl - coisa julgada 

(...) 

§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.  

(...) 

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação que está 
em curso;  

Assim, entende-se a coisa julgada como um princípio dentro da segurança 

jurídica pois, após concedido seu direito e cessadas todas as possibilidades de 

recursos, torna-se imutável a decisão, garantindo-lhe o direito que fora concedido. 
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3. DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

 

A ação de investigação de paternidade poderá ser proposta por filho, cuja 

paternidade não seja voluntariamente reconhecida, fazendo assim coercitiva ou 

forçadamente a ter reconhecido seu genitor. 

Portanto, a ação de investigação de paternidade tem como objetivo 

assegurar ao filho o direito a seus genitores, o ordenamento jurídico traz 

possibilidades de reconhecimento voluntário sendo estes, no próprio termo de 

nascimento, ao ser este registrado, bem como por testamento. 

Quando assim não o faz, o filho tem o direito de reconhecimento judicial ou 

forçado, mediante ação de investigação de paternidade 

Está é uma ação estado, visto que o filho se encontra em uma situação 

jurídica indeterminada, a qual espera pelo pronunciamento do estado para declarar o 

seu efetivo status no seio familiar, tem natureza declaratória e, sendo respectivo a 

família é intransmissível, irrenunciável, imprescritível e personalíssima, ou seja, 

poderá ser proposta a qualquer tempo. Tem como rito processual o ordinário e faz-

se necessária a presença do Ministério Público. Jus,(SCALIGLIONI, Verônica Bettin, 

2018). 

A ação de investigação de paternidade, como já dito, é personalíssima, 

podendo ser proposta pelo filho, ou por seu representante legal, caso seja menor ou 

incapaz, em face de seu genitor, herdeiros ou legatários. JusBrasil,(SOARES, Ana 

Paula Paixão, 2015). 

O nascituro poderá também, se representado pela mãe, ser o polo ativo da 

ação de investigação, conforme art. 1.609, parágrafo único do Código Civil e art. 26 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Sobre a legimitimidade temos, no entendimento de Carlos Roberto 

Gonçalves (2009, p.319):  

Não é correto a mãe ajuizar a ação. Esta deve ser proposta 
pelo menor, representado pela mãe. Todavia, o fato de constar o 
nome da genitora na inicial como postulante tem sido interpretado 
pela jurisprudência como mero lapso de redação, que não torna 
inepta a aludida peça. Tratando-se na espécie de representação 
implícita, visto que a sai atuação se dá na qualidade de 
representante legal do filho, embora formulado o pedido em seu 
próprio nome. 
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Poderá também ser proposta uma ação de reconhecimento de paternidade 

pelo filho adotivo, com a finalidade de descobrir informações a respeito do pai 

biológico. A respeito deste tema, ensina Maria Berenice Dias (2010, p.379):  

“Ainda que alguém esteja registrado como filho de outrem, 
tal não pode obstaculizar o uso da ação investigatória. Não importa 
se o registro é falso ou decorreu da chamada adoção à brasileira. 
Sequer interessa se o investigante tem pai registral, foi adotado ou é 
fruto de reprodução assistida heteróloga. Em nenhuma dessas 
hipóteses, pode ser negado acesso à justiça. Nada pode impedir a 
busca da verdade biológica.” 

 

Quando, pelo mesmo raciocínio acima, no polo ativo, encontrar pessoa que 

possua filiação de terceiro, ocorrerá litsconsórcio necessário, devendo o pai registral 

entrar conjuntamente no polo passivo, gerando sua ausência, nulidade e extinção 

processual.  

Ainda, por ser personalíssima, os netos não poderão configurar no polo 

ativo, caso os pais, verdadeiros interessados, ausentes, não estiverem inciado. 

Porém, se havia processo em tramite ação, poderão os herdeiros darem 

continuadade, conforme art. 1.606, parágrafo único do Código Civil. 

Outra hipótese de os netos serem parte legítima para propor é em face do 

avô, conhecida em nosso ordenamento como ação de investigação de paternidade 

avoenga. 

No caso de falecimento do interessado, os filhos deste poderão propor ação 

contra o avô, caso o genitor tenha falecido menor e incapaz, sendo transferida sua 

legitimidade aos herdeiros. (SOARES, Ana Paula Paixão. JusBrasil, 2015.) 

A ação de investigação avoenga defende o interesse do neto ter o próprio 

vínculo familiar reconhecido, logo, não trata de uma substituição processual do pai, e 

sim do direito do neto. 

Sobre o tema, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2013, p. 375): 

“Para além desses argumentos, destaque-se que o fundamento 
central da admissibilidade da ação de investigação avoenga está 
concentrado em um direito da personalidade. Trata-se de direito 
fundamental de cada pessoa humana de ter conhecimento de sua 
árvore genealógica. Bem por isso, não se pode limitar a propositura 
da investigação avoenga somente para a hipótese do pai já estar 
falecido.” 
 

Essas são as possibilidades de legitimidade para propor a ação de 

investigação de paternidade.  

Quanto ao  Ministério Público, a legitimação vem da Lei 8.560/92, mais 
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especificamente em seu artigo 2, parágrafo 4,5 e 6. É obrigatória a presença do 

Ministério Público, sob pena de nulidade. 

Faz-se necessária a participação do MP para desempenhar o papel de fiscal 

da lei, de maneira imparcial. 

No polo passivo temos o susposto pai e, em caso de falecimento deste, os 

herdeiros legítimos ou testamentários. Cabe enfatizar que, em caso de óbito do 

suposto genitor, configurar-se-a no polo passivo os herdeiros, e nunca o espólio, 

pois este não possui personalidade júridica. 

O litsconsórcio não existe apenas no polo ativo, sendo plenamente cabível 

no polo passivo, em casos por exemplo, em que haja dúvida sobre o suposto pai, 

poderão estar no polo passivo, todos os possíveis conceptores da criança. 

A respeito da compentência, esta será sempre das varas de familia devido à 

materia discutida. 

Quanto ao foro a ser proposta a ação, há contreovérsia, pois de acordo com 

o art. 46 do Código de Processo Civil, seria competente o foro em domicílio do réu, 

porém, havendo cumulação da ação de investigação com a pretensão de alimentos, 

incidirá a regra do art. 53, II do código supracitado, sendo assim, a competência 

fixada em domicílio do alimentado autor, por privilégio de foro. 

Ocorre que, o art 7 da Lei de Investigação de Paternidade impõe ao juiz a 

fixação de alimentos sempre que houver o reconhecimento da filiação, resultando na 

aplicação do art. 53, II do CPC, mesmo que não haja pedido expresso de alimentos. 

Proposta a ação, o réu terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, a 

contar da juntada de sua intimação, conforme art. 231,II, CPC. 

 

 

3.1. O DIREITO AO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE 

 

O direito do filho ao reconhecimento de paternidade vem amparado pelo 

estatuto da criança e do adolescente, lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, se assim o 

for, em seu art. 27, o qual aduz: “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.” 

O direito à paternidade é previsto em lei e visa garantir a identidade familiar 

da criança, bem como a convivência e amparo econômico ao menor. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/eca-lei-n-8-069-de-13-de-julho-de-1990#art-27
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Este direito visa coibir problemas futuros, que podem ser gerados pela 

ausência paterna ou materna, psicológicos e sociais. 

Além de que, faz-se obrigatório aos genitores prover a criança em alimento e 

afeto, conforme dispõe o art. 1.566, IV e 1.634,I;  ambos do Código Civil 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

(...) 

IV – Sustento, guarda e educação dos filhos; 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste 
em, quanto aos filhos:                         

I - Dirigir-lhes a criação e a educação;   

Portanto, negar-lhe o direito á paternidade não atinge apenas o 
direito fundamental da criança, mas também sua dignidade, 
formação psicossocial e sua qualidade enquanto ser humano. 

 

3.2. A PRODUÇÃO DE PROVAS E A REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA 

 

A constituição Federal, aduz, em seu art. 5, LVI: “são admissíveis no 

processo as provas obtidas por meios lícitos.” 

Assim, deve-se concluir que todos os meios legais de prova deverão ser 

admitidos, ainda que não especificados em lei, como instrumento de provar a 

verdade dos fatos, bem como fundar a defesa. 

Temos, em suma, duas espécies de provas, sendo elas, documental e 

testemunhal. 

Theodoro Júnior, Humberto (1999, p. 444) conceitua documento como: “o 

resultado de uma obra humana que tenha por objetivo fixação ou retratação material 

de algum acontecimento”. 

Antes da descoberta do DNA, a prova mais cabal para instrumentar uma 

investigação de paternidade era a documental, pois, é a declaração de vontade, 

expressada de forma escrita e manifesta, comprovadamente produzida pelo suposto 

pai, que assume a paternidade do autor, como por exemplo, cartões de aniversário, 

mensagens trocadas entre o suposto pai e a mãe, comprovando relacionamento 

amoroso, que coincidem com a data da concepção, entre outras. . 

Já a prova testemunhal é definida por Lopes, João Batista (1999, p. 131) “é 

a que é produzida mediante inquirição de pessoas estranhas ao processo, que têm 
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conhecimento dos fatos ou atos já demonstrados e  interessa à solução da causa”. 

As testemunhas têm como função reproduzir os acontecimentos os quais 

presenciaram, via depoimento oral, na presença das partes e do juiz. 

Atualmente, a principal forma e mais segura de se determinar a paternidade 

é o exame de DNA (ácido desoxirribonucleico), o qual traz um resultado com 99,9% 

de certeza, caracterizando a bagagem genética do indivíduo. 

Para Carlos Roberto Gonçalves (2006, p.318): 

“ 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. ” 
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4. A VIABILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM 

AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

 

Atualmente, com os avanços tecnológicos, a modernização do exame de 

DNA, bem como a facilidade adquirida para realização do mesmo, sendo possível 

até ser feito de forma gratuita, percebem-se muitas injustiças praticadas há alguns 

anos , quando na época, não haviam meios de provas suficientes e o exame de 

DNA era inviável devido ao seu alto custo, gerando assim um conflito entre a justiça 

e a segurança jurídica, em especial a coisa julgada. 

Nas ações de paternidade, o juiz deve impulsionar a produção de todos os 

meios de provas passíveis de comprovação do direito/dever, seja de ofício ou  

requerimento das partes. Neste tipo procedimental, as provas poderão ser 

produzidas a qualquer tempo até a prolação da sentença. Conteúdo Jurídico (LIRA, 

Daniel Ferreira; OLIVEIRA, Elaine Cristina de Araújo, 2012). 

O trânsito em julgado, conforme dito no primeiro tópico abordado, 

impossibilita a ação de novos recursos ou novas demandas sobre o mesmo tema, 

tornando imutável a decisão, conforme descrito no art. 6, parágrafo 3 da LINDB, 

elencado acima. 

Assim sendo, temos conflitos de direitos quando o assunto é ação de 

reconhecimento de paternidade, sobre isso temos duas teses em relação a coisa 

julgada.  

A primeira chama-se conservadora,  defendida por Ada  Pellegrini  Grinover, 

(1974, p.164,165), que propõe a impossibilidade de modificar decisão prolatada e 

transitada em julgado, seguindo os preceitos constitucionais da estabilidade e 

intangibilidade. A segunda, entretanto, chamada de tese moderna, e defendida por 

entre outros Maria Helena Diniz (2002, p.415), protege o direito de filiação, que 

deve-se haver a verdade real, não podendo restar injustiças que tenham ocorrido em 

razão de insuficiência probatória. 

A jurisprudência majoritária é no sentido de se tratando de uma ação estado, 

a coisa julgada deve ser relativizada pois, a falta de prova implica na improcedência 

da ação, e não em sua extinção sem julgamento de mérito como nas demais 

demandas, vejamos:  
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA 

COISA JULGADA FORMADA EM ANTERIOR AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA 

ESPÉCIE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEVIDA DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal 

Federal, ao apreciar o RE 363.889/DF, com repercussão geral 

reconhecida, permitiu, em caráter excepcional, a relativização 

da coisa julgada formada em ação de investigação julgada 

improcedente por ausência de provas, quando não tenha sido 

oportunizada a realização de exame pericial acerca da origem 

biológica do investigando por circunstâncias alheias à vontade 

das partes. 2. Hipótese distinta do caso concreto em que a 

ação de investigação de paternidade foi julgada procedente 

com base na prova testemunhal, e, especialmente, diante da 

reiterada recusa dos herdeiros do investigado em proceder ao 

exame genético, que, chamados à coleta do material por sete 

vezes, deixaram de atender a qualquer deles. 3. Configura 

conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, a ser 

observada também em sede processual, a reiterada negativa, 

por parte da recorrente, de produzir a prova que traria certeza 

à controvérsia estabelecida nos autos da anterior ação de 

investigação de paternidade para, transitada em julgado a 

decisão que lhe é desfavorável, ajuizar ação negatória de 

paternidade agora visando à realização do exame de DNA 

que se negara a realizar anteriormente. 4. Intolerável o 

comportamento contraditório da parte, beirando os limites da 

litigância de má-fé. 5. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.  

(STJ - REsp: 1562239 MS 2015/0261655-2, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de 
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Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 16/05/2017). 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROTEÇÃO A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E TUTELA DO DIREITO À 

FILIAÇÃO, À IDENTIDADE GENÉTICA E À BUSCA PELA 

ANCESTRALIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE 

DNA FACE A SUSPEITA DE FRAUDE NO TESTE 

ANTERIORMENTE REALIZADO. POSSIBILIDADE. PROVA 

IRREFUTÁVEL DA FRAUDE. REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA 

PROBATÓRIA, REVALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS 

E NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ATIVIDADE 

INSTRUTÓRIA. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE 

ADVERSA. VALORAÇÃO DA CONDUTA NA FORMAÇÃO DO 

CONVENCIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TESTE DE 

DNA. VALOR PROBANTE RELATIVO, A SER EXAMINADO 

EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 

COISA JULGADA. AFASTAMENTO NA HIPÓTESE. 1- Ação 

distribuída em 11/8/2008. Recurso especial interposto em 

16/6/2015. 2- O propósito recursal é definir se é possível o 

afastamento da coisa julgada material formada em ação 

investigatória de paternidade cujo resultado foi negativo, na 

hipótese em que a parte interessada produz prova indiciária 

acerca de possível ocorrência de fraude no exame de DNA 

inicialmente realizado. 3- Os direitos à filiação, à identidade 

genética e à busca pela ancestralidade integram uma parcela 

significativa dos direitos da personalidade e são elementos 

indissociáveis do conceito de dignidade da pessoa humana, 

impondo ao Estado o dever de tutelá-los e de salvaguardá-los 

de forma integral e especial, a fim de que todos, 

indistintamente, possuam o direito de ter esclarecida a sua 

verdade biológica. 4- Atualmente se reconhece a existência de 

um direito autônomo à prova, assentado na possibilidade de a 

pessoa requerer o esclarecimento sobre fatos que a ela digam 

respeito independentemente da existência de um litígio 

potencial ou iminente, alterando-se o protagonismo da 
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atividade instrutória, que passa a não ser mais apenas do 

Poder Judiciário, mas também das partes, a quem a prova 

efetivamente serve. 5- A existência de dúvida razoável sobre 

possível fraude em teste de DNA anteriormente realizado é 

suficiente para reabrir a discussão acerca da filiação biológica, 

admitindo-se a redução das exigências probatórias quando, 

não sendo possível a prova irrefutável da fraude desde logo, 

houver a produção de prova indiciária apta a incutir incerteza 

no julgador, aliada a possibilidade de exaurimento da atividade 

instrutória no grau de jurisdição originário. 6- A inércia 

probatória de uma das partes somada a atividade instrutória da 

outra deve ser levada em consideração na escolha do standard 

probatório mais adequado à hipótese e na valoração das 

provas então produzidas, pois as partes, em um processo civil, 

norteado pela cooperação, tem o dever de colaborar com o 

Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. 7- Embora 

de valiosa importância para as ações investigatórias ou 

negatórias de paternidade, o exame de DNA, por se tratar de 

prova técnica suscetível a falhas ou vícios, não pode ser 

considerado como o único meio de prova apto a atestar a 

existência ou não de vínculo paterno-filial, devendo o seu 

resultado ser cotejado com as demais provas produzidas ou 

suscetíveis de produção, sobretudo diante da célere e 

constante evolução científica e tecnológica. 8- Em situações 

excepcionais, é possível o afastamento da coisa julgada 

material formada nas ações investigatórias ou negatórias de 

paternidade, a fim de que seja exaustivamente apurada a 

existência da relação paterno-filial e, ainda, elucidadas as 

causas de eventuais vícios porventura existentes no exame de 

DNA inicialmente realizado. 9- Recurso especial provido. 

 

(STJ - REsp: 1632750 SP 2016/0193441-0, Relator: 

Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, 

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017) 
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Logo, considerando que o direito a filiação é um direito indisponível, deve ser 

interpretado o instituto da coisa julgada como modus in rebus, na busca por um justo 

processo, já que a justiça deve estar acima da segurança jurídica, protegendo e 

efetivando os direitos da personalidade. Âmbito jurídico, (ALMEIDA, Beatriz Mozillo, 

2013) 

O direito Público prevalece sobre o privado, sendo assim, não há sentido em 

manter uma falsidade apenas para não ferir o instituto da coisa julgada, neste 

sentido, temos o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco (2001, p.39) leciona 

que, em conflito de interesses, com a autoridade do trânsito em julgado de um lado, 

e do outro, direitos inerentes à natureza humana e protegidos constitucionalmente, a 

coisa julgada deva ser relativizada, pois, do contrário, poderia estar privando alguém 

de um pai ou dando por genitor a quem de realidade não o é. 

Portanto, diante do exposto, não restam dúvidas de que a coisa julgada 

pode ser relativizada a fim de chegar a justiça real. 

 

4.1. HIPÓTESES EM QUE A RELATIVIZAÇÃO SE JUSTIFICA  

 

Antes dos avanços da ciência e conseguintemente antes da chegada do 

exame de DNA, os processos de investigação de paternidade eram analisados de 

outras formas, utilizando-se para a comprovação da paternidade os indícios e 

presunções. Por exemplo, caso fosse comprovado o relacionamento amoroso, 

presumia-se o sexual e por consequência a paternidade. Desta maneira dando ao 

caso em concreto uma considerável incerteza da veracidade, pois a presunção em 

muitas das vezes não gera a verdade plena.  

Com este avanço cientifico se fez necessário a implantação da relativização 

da coisa julgada no sistema jurídico brasileiro, dando a possibilidade de se utilizar de 

ferramentas que auxiliam nas decisões judicias, um grande exemplo do cabimento 

da relativização ocorreu nos processos de reconhecimento de paternidade, o avanço 

científico trouxe grande suporte ao direito probatório, pois possibilitou que situações 

relevantes para as decisões judiciais pudessem ser averiguadas e valoradas com 

instrumentos técnicos, reduzindo bastante os segmentos em que os juízos sobre os 

fatos eram formulados apenas sobre bases de conhecimento não científicos. Jus, 

(FERREIRA, Erisson Ney Fanjás, 2018).  
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Desta forma foi inevitável a implantação da relativização da coisa julgada 

nos processos de investigação de paternidade, com o avanço cientifico gerou um 

meio de trazer aos casos em concreto uma segurança jurídica incontestável assim 

sendo aplicável a todos este meio eficaz de se conseguir a exatidão.  

Nesse sentido, de forma mais específica, o Artigo 464 do Código de 

Processo Civil de 2015, trata do exame que pode ser entendido como ação de 

verificação de pessoas, podendo ser aplicado quando o objeto da perícia é de 

natureza material, isto é, pode ser visto, ouvido, sentido e examinado. A exemplo 

pode-se ter a prova pericial genética por meio do exame de DNA.   

Sobre este assunto, nas palavras de DIAS, Maria Berenice (2015, p.444): 

Ninguém duvida que o direito à filiação é um direito à identidade, que integra 

o postulado fundamental da personalidade. Assim, a busca a identificação do vínculo 

de filiação é personalíssima, indisponível e imprescritível, e nada rigorosamente 

nada tem a ver com os prazos decadenciais estabelecidos no Código Civil, no qual 

se quer ver um limite ao seu exercício. Não há como falar em perda do direito ele 

estado por inércia da pessoa. 

O sendo assim, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal E Superior 

Tribunal De Justiça, em forma de Recurso extraordinário e recurso especial que 

tiveram parecer favorável a possibilidade da repropositura de ação de investigação 

de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi 

julgada improcedente, por falta de provas. 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.  

 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AÇÃO 

ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. 

COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. AÇÃO DE ESTADO. 

PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. Deve-se dar 

prevalência ao princípio da verdade real, nas ações de estado, como 
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as de filiação, admitindo-se a relativização da coisa julgada, quando 

na demanda anterior não foi possível a realização do exame de DNA. 

2. O Poder Judiciário não pode, sob a justificativa de impedir 

ofensa à coisa julgada, desconsiderar os avanços técnico-científicos 

inerentes à sociedade moderna, os quais possibilitam, por meio de 

exame genético, o conhecimento da verdade real, delineando, 

praticamente sem margem de erro, o estado de filiação ou 

parentesco de uma pessoa. 

3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1414222/SC, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

29/06/2018) 

 

EMENTA 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. 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 
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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. 

 

(RE 363889, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 

julgado em 02/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 15-12-2011 PUBLIC 16-12-2011 

RTJ VOL-00223-01 PP-00420). 

 

 

4.2. O NOVO CPC E UMA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA 

RELATIVIZAÇÃO POR MEIO DE UMA NOVA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE POR UMA AÇÃO RESCISÓRIA  

 

O novo Código de processo civil promoveu algumas importantes alterações 

em relação à relativização da coisa julgada, alterando o panorama existente.  

A coisa julgada, firmada no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição da 

República, tem como objetivo principal dar segurança jurídica às decisões, as quais 

não podem ser desconstituídas a não ser em casos especiais, através da ação 

rescisória, ou querela nullitatis insanabilis ou, de acordo com o novo Código de 

Processo Civil, quando for ela inconstitucional. Como hipótese existe a sentença que 

apreciou a investigação de paternidade sem que se fizesse uso de exame de DNA. 

Migalhas, (MACIEL, José Alberto Couto 2016).  

Entende-se por coisa julgada inconstitucional como sendo a decisão judicial 

transitada em julgado que for contrária à aplicação de preceito, princípio ou norma 

constitucional, assim declarada pelo órgão supremo do Judiciário. 
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Esta denominação intitulada pela doutrina trouxe a preocupação de garantir 

a Supremacia da Constituição frente a casos julgados desconforme com as normas 

constitucionais. O enfoque desta visão doutrinária está na necessidade de proteger 

a Constituição, condicionando a validade de uma lei, ato normativo, ou decisão 

judicial à adequação constitucional, tendo em vista que esta Carta Soberana é uma 

emanação de cunho jurídico que expressa a vontade soberana da nação. Conteúdo 

jurídico, (DE SOUZA, Luciana Cláudia Medeiros 2016). 

Como se sabe, o sistema processual prevê uma forma específica para 

desconstituir a coisa julgada, a ação rescisória. A rescisória não existe com o intuito 

de afrontar ou enfraquecer a coisa julgada, mas exatamente o contrário, visto que 

sua finalidade é possibilitar a rescisão apenas acaso verificadas determinadas 

situações previamente eleitas pelo legislador. Jota, (DELLORE, Luiz,2017). 

A rescisória possibilita a normal formação da coisa julgada, mas torna 

possível a rescisão do julgado, se presentes determinados vícios. Mas, por certo, há 

prazo para a rescisória que é de dois anos contados do trânsito em julgado, artigo 

975 Código de processo civil.  

Há uma nítida resistência à possibilidade de relativização no NCPC. Não há 

menção expressa ao tema, porém, há pelo menos dois dispositivos que, valorizam a 

segurança jurídica e previsibilidade das relações. O primeiro, e mais relevante, 

dispositivo a respeito do tema é o art. 975, § 2º, que trata da ação rescisória fundada 

em prova nova. 

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o 

termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, 

observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do 

trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 

O artigo altera o termo inicial do prazo de dois anos para a rescisória 

fundada em prova nova. Não mais o trânsito em julgado da decisão, mas sim a data 

de descoberta da prova nova. 

Contudo, o mais relevante é a previsão que o prazo máximo para a ação 

rescisória fundada em prova nova será de cinco anos do trânsito em julgado da 

última decisão.  

Sendo o exame de DNA uma prova nova, a data da descoberta pode ser o 

momento em que o DNA se popularizou. Sendo assim, à luz do NCPC, seria 

possível uma nova investigação de paternidade, após 10 anos do trânsito em 
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julgado da decisão do primeiro processo? Não, o prazo máximo para ingressar com 

a ação rescisória seria de cinco anos, pelo seguinte motivo: o termo utilizado foi 

ingressar com a rescisória e não mais relativizar; não mais será possível a 

relativização em 1º grau, mas somente a ação rescisória, diretamente no tribunal, no 

prazo previsto na legislação. Gen jurídico, (DELLORE,Luiz, 2015). 

Sendo assim, diferentemente do que se verificava na jurisprudência formada 

à luz do CPC de 1973, não mais será possível relativização em 1º grau de jurisdição, 

com a mera propositura de nova demanda e simplesmente ignorando a coisa 

julgada, agora, o que há de ser feito será apenas uma rescisória, interposta em sede 

recursal, para que seja rediscutida matéria em que surgiram novas provas, porém, 

desde que observado o prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no novo 

Código de Processo Civil, instituído em 2015. Jota, (DELLORE, Luiz,2017). 

Percebe-se que o atual regime do código de Processo Civil não adotou a 

teoria da relativização da coisa julgada inconstitucional nos exatos termos propostos 

pela doutrina a seu favor, já que os únicos meios possíveis de desconstituir a coisa 

julgada continuam sendo a ação rescisória e as defesas do executado, conforme 

previsão dos art. 525, § 12º do NCPC. O parágrafo 12º abre os caminhos da 

rescisória após o trânsito em julgado da decisão exequenda, se a decisão do 

Supremo Tribunal Federal for posterior ao seu trânsito.  

Na realidade, estamos frente à revogação parcial da coisa julgada a 

qualquer momento em que o Supremo Tribunal Federal decidir de forma contrária 

à coisa julgada, esta poderá ser objeto de ação rescisória, mesmo após os dois 

anos decadenciais que lhe davam a garantia constitucional de não ser mais 

alterada, uma vez que esses dois anos serão computados do trânsito em julgado 

da decisão proferida pelo STF. Migalhas, (MACIEL, José Alberto Couto 2016). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Não se pode negar que o exame de DNA representa um avanço da área 

científica. Contudo, foi na área pericial e em especial no ramo do direito de família 

que o reflexo foi mais direto. 

Conclui-se que, embora a relativização da coisa julgada esteja consolidada 

no Superior Tribunal de Justiça, alguns doutrinadores demonstram a preocupação 

com a banalização da relativização da coisa julgada, sob o argumento de que 

geraria a instabilidade nas relações sociais, bem como o descrédito do Poder 

Judiciário.         

    Porém, de acordo com as discussões apresentadas na área de família, 

em especial de paternidade e verdade biológica, há casos excepcionais. Como pode 

ser observado, no decorrer do presente trabalho, foram abordados os diversos 

entendimentos através da opinião de renomados doutrinadores que falam sobre o 

assunto. 

Temos ainda que a segurança jurídica, muito defendida pela corrente 

conservadora constitucional, deve ser sobrepesada quando houver a necessidade 

de ser corroborada com o direito de o filho saber quem é seu pai biológico e vice-

versa.  

 Analisamos que não há como contestar a importância do instituto da coisa 

julgada, que assegura a certeza e a imutabilidade de decisões já proferidas pelo 

Poder Judiciário, garantido a estabilidade definitiva e convivência pacífica em 

sociedade. 

Portanto, decisões voltadas para a investigação de paternidade que estão 

acobertadas pela coisa julgada, mas que não contaram com o auxílio do exame de 

DNA, podem estar equivocadas. Logo, essa verdade é relativa E não pode ser 

entendida como absoluta. 

Com tudo, restou demonstrado que o Novo Código de Processo Civil, 

passou a permitir à revogação parcial da coisa julgada a qualquer momento em 

que o Supremo Tribunal Federal decidir de forma contrária à coisa julgada, esta 

poderá ser objeto de ação rescisória com prazo de dois anos, contados do trânsito 

em julgado da decisão proferida pelo Supremo. 
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Não sendo possível ser aplicado o art. 975, § 2º, do NCPC, que menciona 

sobre a prova nova, sendo que o prazo máximo para ingressar com a ação 

rescisória seria de cinco anos, pelo seguinte motivo, o termo utilizado foi ingressar 

com a rescisória, e não mais relativizar.  Não sendo possível a relativização em 1º 

grau, mas somente a ação rescisória, diretamente no tribunal. 

Logo, seria um retrocesso dificultar a realização do exame genético para a 

busca da verdade biológica. Dependendo do caso, o próprio direito à vida estaria 

sendo colocado em evidência. Assim, conclui-se no presente trabalho que a coisa 

julgada não deve ser protegida cegamente quando em conflito com a verdade real e 

direitos personalíssimos. A segurança jurídica e coisa julgada material são garantias, 

são defesas, atribuídas com o intuito de gerar o devido respeito e estabilidade ao 

que fora sentenciado pelo judiciário, entretanto, não parece correto que a sociedade 

seja por vezes engessada pelo instituto diante dos avanços tecnológicos e genéticos 

como o exame de DNA que pode ser capaz de trazer a verdade em ações de 

paternidade passadas. 
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