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Resumo: O estudo em comento enfocou uma análise da Juris-

prudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) ao tema 

da Relativização da Coisa Julgada nos casos de Investigação de 

Paternidade. A problemática está quando o vício da sentença que 

se almeja rescindir não se encontra previsto no taxativo rol do 

artigo 485 do Código de Processo Civil ou, ainda, quando o de-

feito só é descoberto após o transcurso do prazo decadencial para 

a propositura da ação rescisória. A coisa julgada material deve 

prevalecer sobre a realidade fática cabalmente comprovada por 

exame pericial? Como compatibilizar o direito fundamental à 

segurança jurídica com o postulado da dignidade da pessoa hu-

mana? A possibilidade de relativização da coisa julgada nas 

ações de investigação de paternidade se mostra o único meio real 

da concretização da Justiça nos casos relacionados. Na produção 

do presente artigo foi usado o método dedutivo de abordagem 

para serem desenvolvidas análises a partir da premissa teórica 

eleita para a realização do estudo. Foram utilizadas as técnicas 

de pesquisa como a pesquisa indireta documental, como por 

exemplo, a Constituição Federal de 1988, analise jurisprudencial 

e doutrinária, a pesquisa indireta bibliográfica com a utilização 

de artigos científicos, livros, todos relacionados, de alguma 

forma, com o tema proposto. 
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Coisa Julgada Material. 
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RELATIVIZACIÓN DEL JUZGADO EN INVESTIGACIÓN 

DE PATERNIDAD 

 

Resumen: El estudio analizado se centró en un análisis de la Ju-

risprudencia del Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) so-

bre el tema de la Relativización del Juzgado en los casos de In-

vestigación de Paternidad. El problema es cuando el defecto de 

la condena a rescindir no está previsto en la lista exhaustiva del 

artículo 485 del Código de Procedimiento Civil o, incluso, 

cuando el defecto sólo se descubre después de transcurrido el 

plazo de decadencia para interponer la acción de rescisión. 

¿Debe prevalecer la cosa juzgada material sobre la realidad fác-

tica plenamente probada por peritaje? ¿Cómo conciliar el dere-

cho fundamental a la seguridad jurídica con el postulado de la 

dignidad humana? La posibilidad de relativizar la cosa juzgada 

en las acciones de investigación de paternidad resulta ser el 

único medio real para lograr justicia en casos relacionados. En 

la elaboración de este artículo se utilizó el enfoque deductivo 

para desarrollar análisis a partir de la premisa teórica elegida 

para el estudio. Se utilizaron técnicas de investigación, como la 

investigación documental indirecta, como la Constitución Fede-

ral de 1988, el análisis jurisprudencial y doctrinal, la investiga-

ción bibliográfica indirecta utilizando artículos científicos, li-

bros, todos relacionados de alguna manera con el tema pro-

puesto. 

 

Palabras-Clave: Investigación de Paternidad; Relativización; 

Material Res Judicata. 
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 presente artigo aborda a relativização da coisa 

julgada nos casos de investigação de paternidade, 

amparada por uma abordagem teórica descritiva, 

onde se destacam os aspectos conceituais da coisa 

julgada, assim como as decisões recentes envol-

vendo o tema no Supremo Tribunal Federal, influenciando dire-

tamente todos os demais Tribunais do Ordenamento Jurídico 

brasileiro.  

A problemática está na relativização da coisa julgada nas 

ações judiciais que envolvam o tema da investigação de paterni-

dade, ou seja, quando o vício da sentença que se almeja rescindir 

não se encontra previsto no taxativo rol do artigo 485 do Código 

de Processo Civil ou, ainda, quando o defeito só é descoberto 

após o transcurso do prazo decadencial para a propositura da 

ação rescisória. 

Nos casos de Investigação de Paternidade, pergunta-se: 

a coisa julgada material deve prevalecer sobre a realidade fática 

cabalmente comprovada por exame pericial? Como compatibi-

lizar o direito fundamental à segurança jurídica com o postulado 

da dignidade da pessoa humana? A possibilidade de relativiza-

ção da coisa julgada nas ações de investigação de paternidade se 

mostra o único meio real da concretização da Justiça nos casos 

relacionados.  

O direito à filiação é corolário do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, garantia fundamental assegurada por nossa 

Constituição Federal de 1988, razão pela qual o ordenamento 

jurídico brasileiro protege os interesses indisponíveis do autor 

da ação de investigação de paternidade, ao passo que, o mo-

mento atual de desenvolvimento científico proporciona às partes 

e ao julgador instrumentos eficientes e eficazes para a busca de 

um processo justo.  

Em auxílio ao método empregado, igualmente foram uti-

lizadas as técnicas de pesquisa como a pesquisa indireta docu-

mental, como por exemplo, a Constituição Federal de 1988, 
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analise jurisprudencial e doutrinária, a pesquisa indireta biblio-

gráfica com a utilização de artigos científicos, livros, todos rela-

cionados, de alguma forma, com o tema proposto. Na produção 

do presente artigo foi usado o método dedutivo de abordagem 

para serem desenvolvidas análises a partir da premissa teórica 

eleita para a realização do estudo.   

 

DA COISA JULGADA NA INVESTIGAÇÃO DE PATERNI-

DADE 

 

A coisa julgada está no artigo 5º, inciso XXXVI, da 

Constituição Federal brasileiro de 1988, tendo como principal 

objetivo garantir a segurança jurídica, dar estabilidade às rela-

ções sociais e evitar a possibilidade de julgados conflitantes. 

Trata-se de ação “ativa” do próprio Estado no sentido de garantir 

a aplicabilidade da jurisdição, haja vista que o Estado/Juiz tem 

o dever de proporcionar segurança dentro do mundo jurídico ao 

povo brasileiro (Brasil, 1988). 

Ademais, os direitos coletivos estão conceituação no Có-

digo de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, parágrafo 

único, e compreendem três espécies: direito difuso, direito cole-

tivo e direito individual homogêneo. No processo coletivo a 

coisa julgada é regida pelos artigos 103 e 104 do CDC e pelo 

CPC (Grinover, 2004, n.p.). 

As ações coletivas versam principalmente sobre direitos 

difusos e coletivos, nos quais os autores defendem a tutela de 

toda uma coletividade. Logo, os legitimados para propor a ação 

coletiva, conforme ensina o artigo 82, do Código de Defesa do 

Consumidor: o Ministério Público; a União, os Estados, os Mu-

nicípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da Adminis-

tração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 

jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e di-

reitos protegidos por este código; as associações legalmente 

constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
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institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por 

este código, dispensada a autorização assemblear (Brasil, 1990). 

Verifica-se a coisa julgada quando ocorre o trânsito em 

julgada da sentença, passando ao estado da imutabilidade da de-

cisão, não existindo mais possibilidade de reforma.Quando a 

coisa julgada faz efeito somente no processo no qual foi profe-

rida a sentença, recebe o nome de coisa julgada formal. Por outro 

lado, quando alcança o mérito da matéria discutida, sua imuta-

bilidade passa a ter efeitos para outros processos, recebendo o 

nome de coisa julgada material. 

A Lei de Introdução Decreto-Lei nº 4.657/1942, traz o 

conceito de coisa julgada: 

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, res-

peitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada.(...)§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a de-

cisão judicial de que já não caiba recurso” (Brasil, 1942). 

Ademais, a ação rescisória que tem o prazo extintivo de 

dois anos (art. 975 do CPC) tem como objetivo desconstituir a 

coisa julgada, ou seja, esgotado o prazo mencionado não poderá 

mais a mesma ser retirada do mundo jurídico (Brasil, 2015). A 

ação rescisória tem o poder de reformar o que já foi decidido, 

desconstituindo a decisão, mas também incidir em rejulgamento 

da causa através de novo processo. Nas palavras do jurista Di-

dier Jr. (2016, p. 421) ação rescisória é uma “ação autônoma de 

impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão 

judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento 

da causa”.  

Neste sentido, pode classificar a coisa julgada em formal 

e material. A coisa julgada formal é a preclusão máxima do pro-

cesso, depois que passa a existir não cabe qualquer faculdade 

processual. Já a coisa julgada material opera efeitos fora do pro-

cesso (extras processuais) impedindo a propositura de nova ação 

com o mesmo objeto discutido e decidido. 

Conforme ensina Alvim (1977, p. 28): 
A coisa julgada formal constitui a imutabilidade da decisão 
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final, como fato processual que é, dentro do mesmo processo 

em que foi proferida. Já a coisa julgada material, que interessa 

de perto a este trabalho, significa a imutabilidade dessa mesma 

decisão fora do âmbito do processo, sendo uma qualidade dos 

efeitos da sentença. 

Faz jus salientar que a coisa julgada nas ações coletivas 

é o ponto de maior evidencialidade quanto ao tema “coisa jul-

gada”, haja vista que remete o estudioso do direito na analise 

constante dos efeitos da coisa julgada para terceiras pessoas (di-

reito coletivo) detentoras do direito e não atuantes do processo 

real. Tais direitos coletivos como a Lei da Ação Popular (Lei 

4.717/1965), Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938/1981) e a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) são 

exemplos clássicos do novo espírito coletivo (função social) ali-

cerçado pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1965; Brasil, 

1981; Brasil, 1985; Brasil, 1988). 

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário 363.889 (com repercussão geral) admitiu que se 

pudesse relativizar a coisa julgada em casos que não foi possível 

determinar a existência de vínculo genético. Isso acabou tam-

bém por refletir no Superior Tribunal de Justiça- STJ, revendo 

julgados. A dignidade é composta por um conjunto de direitos 

existenciais compartilhados por todos os homens, em igual pro-

porção.  

O julgamento do Recurso Extraordinário 363.889 (com 

repercussão geral) é claro: “Portanto, seja adotando a tese de 

que as sentenças deimprocedência por ausência de provas profe-

ridas em ações deinvestigação de paternidade não produzem 

coisa julgada ou a darelativização mínima da coisa julgada, 

acompanho o Relator para darprovimento ao recurso extraordi-

nário e cassar o acórdão recorrido” (Superior Tribunal Federal, 

2011). 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu a necessi-

dade de a questão constitucional trazida nos recursos extraordi-

nários possuir repercussão geral para que fosse analisada pelo 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________751_ 

 

 

Supremo Tribunal Federal. O instituto foi regulamentado medi-

ante alterações no Código de Processo Civil e no Regimento In-

terno do Supremo Tribunal Federal (Brasil, 2004). 

As características do instituto demandam comunicação 

mais direta entre os órgãos do Poder Judiciário, principalmente 

no compartilhamento de informações sobre os temas em julga-

mento e feitos sobrestados e na sistematização das decisões e das 

ações necessárias à plena efetividade e à uniformização de pro-

cedimentos. 

Nesse sentido, essa sistematização de informações des-

tina-se a auxiliar a padronização de procedimentos no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal e nos demais órgãos do Poder Judici-

ário, de forma a atender os objetivos da reforma constitucional e 

a garantir a racionalidade dos trabalhos e a segurança dos juris-

dicionados, destinatários maiores da mudança que ora se opera 

(Superior Tribunal Federal, 2018).  

A relativização da coisa julgada nos processos de nega-

tiva de paternidade é uma realidade. A jurisprudência do Su-

premo Tribunal Federal ensina a possibilidade de relativização 

da coisa julgada formada em ação de investigação de paterni-

dade, admitindo a “reanálise” desses casos. É necessária para 

tais casos a demonstração de insuficiência de provas no primeiro 

processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em 

teste de DNA. 

Logo, o entendimento foi fixado por maioria de votos 

pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao 

reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG) que analisando novo pedido de investigação de paterni-

dade (o primeiro havia sido julgado improcedente com base em 

exame de DNA realizado nos anos 1990), entendeu que a coisa 

julgada poderia ser relativizada diante de incertezas sobre o pro-

cedimento genético (Instituto Brasileiro de Direito de Família, 

2020). 

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou 
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inicialmente que a jurisprudência do STF sobre a relativização 

da coisa julgada em ações de investigação de paternidade está 

adstrita a casos em que não era possível determinar de forma 

efetiva a eventual existência de vínculo genético. No caso dos 

autos (que corre em segredo de justiça), ao contrário, o relator 

lembrou que o pedido da primeira ação foi julgado improcedente 

com base em exame genético, cujo resultado foi negativo, a 

causa de pedir não está fundamentada na existência de eventual 

fraude na coleta do material biológico, na falta de correção do 

laboratório ou no questionamento sobre o método supostamente 

ultrapassado utilizado no exame de DNA realizado na década de 

1990 (Lex Magister, n.d.).  

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa sobre a filiação 

antes do Código Civil de 2002, o nobre doutrinador, ensina que: 
Durante o século XX, a família, o casamento e as relações de 

filiação sofreram profunda transformação social. A família tra-

dicional, unida pelo casamento, era o mecanismo apropriado 

para transmitir os bens por via hereditária por gerações. O sis-

tema socioeconômico era baseado na propriedade da terra, na 

riqueza imobiliária sob a condução do pater. O enfraqueci-

mento do poder patriarcal faz-se sentir e o reconhecimento de 
direito e deveres decorrentes do pátrio poder ou poder familiar 

prepara o terreno para a ampla modificação legislativa no final 

do século XX. O sistema de produção passa a não mais depen-

der da propriedade imobiliária e concentra-se na empresa e em 

bens imobiliários. O foco e o centro de produção econômica 

deixam de ser a família (Venosa, 2004, p. 219). 

Além da filiação biológica ou natural, há também a fili-

ação sociológica, que surge com a adoção. Esta tem embasa-

mento legal no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 

8.069/90) e no Código Civil Brasileiro (Brasil, 1990; Brasil, 

2002). O pedido de reconhecimento voluntário de um filho só 

pode ser feito por maior de 16 anos. Contudo, o filho maior não 

pode ser reconhecido sem o seu consentimento (Lei 8.560/1992, 

artigo 4º). Por sua vez, o menor pode impugnar o reconheci-

mento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à 

emancipação (Brasil, 1992). 
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O exame de DNA garante credibilidade quase que abso-

luta, com cerca de 99,99% de certeza, quanto à veracidade ou 

não da paternidade vindicada. “A preocupação em descobrir a 

verdade biológica sempre foi de pais e filhos, mas não é, nem 

nunca foi, uma preocupação direta do Estado”, e sempre a soci-

edade associou a chamada verdade real, à idéia da investigação 

quanto ao vínculo de consanguinidade (Dias, 2007, p. 34). 

A filiação “socioafetiva” é aquela que não advêm do vin-

culo biológico, mas sim do vínculo afetivo. Possuir o estado de 

filho significa passar a ser tratado como se filho fosse, inclusive 

perante a sociedade. Decorre do ato de vontade, respeito recí-

proco e o amor construído ao longo do tempo, dia após dia, com 

base no afeto, independentemente de vínculo sanguíneo. 

O vínculo socioafetivo aparece como uma força jurídica 

expressiva e, por essa razão, merece atenção e regulamentação. 

Afinal, o artigo 1.593 do Código Civil admite não somente o 

parentesco consanguíneo, mas também o civil de outra origem 

(Brasil, 2002). 

Nesse contexto, como já é de conhecimento geral, a Cor-

regedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça editou, em 

14 de novembro de 2017, o Provimento nº 63 estabelecendo re-

gras para o procedimento do registro extrajudicial da filiação so-

cioafetiva, estipulando na ocasião, dentre outras matérias, que o 

reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade soci-

oafetiva de pessoa de qualquer idade seria autorizado perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais (art. 10) (Correge-

doria Nacional de Justiça, 2017). 

Todavia, a Corregedoria do CNJ houve por bem editar 

outro Provimento, sob nº 83, em 14 de agosto de 2019, modifi-

cando dispositivos do Provimento nº 63, anunciando mudanças 

significativas nos procedimentos extrajudiciais em questão, cul-

minando por restringir algumas das hipóteses de reconheci-

mento extrajudicial socioafetivo que até então vinham sendo 

contempladas. A partir de agora, somente as pessoas (filhos) 
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acima de 12 anos poderão se valer do registro da filiação socio-

afetiva pela via extrajudicial, restando aos menores desta idade 

apenas a via judicial (Corregedoria Nacional de Justiça, 2019). 

Ademais, a possibilidade de anulação da paternidade afe-

tiva quando não há vinculo biológico é uma realidade nos Tri-

bunais brasileiros. A Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), ao julgar recurso em ação negatória de paternidade 

na qual um homem alegou que registrou sua filha não biológica 

por suposta pressão familiar, entendeu que a existência de reco-

nhecimento espontâneo da paternidade e de relação afetiva im-

pede a anulação de registro buscada judicialmente pelo pai, 

ainda que comprovada a ausência de vínculo biológico entre as 

partes (Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2017). 

Também, as partes que desejam se esquivarem de sub-

meter-se ao exame de DNA, alegam a inexigibilidade de alguém 

produzir prova contra si mesmo.É possível também ser obser-

vado em uma análise das jurisprudências já estabelecidas:  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRE-
CLUSÃO. PROVAS. ALIMENTOS. MONTANTE. 1 - SE 

NÃO HOUVE A COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA, 

MAS UTILIZAÇÃO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS 

POR TESTEMUNHAS EM OUTRA AÇÃO, NÃO HÁ QUE 

SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTI-

DADE FÍSICA DO JUIZ.2 - QUESTÃO DECIDIDA, SOBRE 

A QUAL NÃO HOUVE RECURSO E NEM É DAQUELAS 

QUE DEVEM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO, PORQUE 

PRECLUSA, NÃO COMPORTA REEXAME (CPC, ART. 

473).CPC4733 - A RECUSA INJUSTIFICADA DO SUPOSTO 

PAI EM SE SUBMETER A EXAME DE DNA FIRMA A PRE-

SUNÇÃO DE PATERNIDADE, MÁXIME SE É CORROBO-
RADA POR OUTRAS PROVAS E ELE, NA CONTESTA-

ÇÃO, ADMITIU O RELACIONAMENTO AMOROSO QUE 

MANTEVE COM A MÃE DA AUTORA.4 - DEVEM SO-

FRER REDUÇÃO ALIMENTOS FIXADOS EM PERCEN-

TUAL QUE SE REVELA ELEVADO CONSIDERANDO 

QUE O DEVEDOR, QUE AUFERE RENDIMENTOS MO-

DESTOS, TEM OUTRO FILHO E MULHER PARA SUS-

TENTAR.5 - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(DF, 
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Relator: JAIR SOARES. Data de Julgamento: 01/07/2002, 1ª 

Turma Cível, Data de Publicação: DJU 09/10/2002 Pág.: 42) 

(...) (Superior Tribunal de Justiça, 2002). 

Mas os artigos 231 e 232 do Novo Código Civil ensinam 

que a negação injustificada do exame de DNA produz efeitos, 

vejamos: “Art. 231 - Aquele que se nega a submeter-se a exame 

médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa” e 

“Art. 232 -A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá 

suprir a prova que se pretendia obter com o exame” (Brasil, 

2002). 

Quando a parte se recusa a submeter-se aos exames de 

DNA e que tal conduta reflete no ônus da prova, este exame re-

cusado gera presunção juris tantun, ou seja, é presunção que ad-

mite a possibilidade de prova em contrário, a partir de fatos car-

reados aos autos em fase de instrução. É certo que a relativização 

da coisa julgada na investigação de paternidade não pode ser ba-

nalizada, devendo ser aplicaapenas nos casos de demonstração 

de insuficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida 

razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA, con-

forme a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.  

Nesta linha do pensamento, a jurisprudência de nossos 

Tribunais é farta e remansosa conforme se vê: 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE CÓ-

DIGO GENÉTICO. LAUDO CLÍNICO QUE É PONTUAL 

EM DEFINIR A PROBABILIDADE DE VÍNCULO GENÉ-

TICO EM PATAMAR SUPERIOR A 99,99% DE SER NETO 

DO CASAL GENITOR DE SEU SUPOSTO PAI. SEN-

TENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO AO ESTADO DE 

FILIAÇÃO, CARACTERIZADO COMO PERSONALÍS-

SIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL, O QUAL SE 

INCLUI DENTRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 
O ORDENAMENTO JURÍDICO ASSEGURA A TODA 

PESSOA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, COMO 

FORMA DE INSTRUMENTALIZAR A EFETIVAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

PROVA PERICIAL CIENTÍFICA ALIADA AS DEMAIS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES EM 
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COMPROVAR A PATERNIDADE. NEGADO SEGUI-

MENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CA-

PUT, DO CPC (TJRJ - DES. ANTONIO SALDANHA PA-

LHEIRO - Julgamento: 19/04/2013 - QUINTA CAMARA CI-

VEL - 0036023-93.2007.8.19.0001 - APELACAO) (Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, 2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNI-

DADE AJUIZADA CONSENSUALMENTE POR PAI RE-
GISTRAL E FILHA. PRETENSÃO DOS REQUERENTES 

EM REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA, PARA OS FINS 

DE CONFIRMAÇÃO OU NÃO DA PATERNIDADE. EX-

TINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

SENTENÇA QUE SE REFORMA. PRETENSÃO QUE SE 

FUNDAMENTA NO DIREITO PERSONALÍSSIMO, IN-

DISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL DE CONHECIMENTO 

DA FILIAÇÃO BIOLÓGICA, CONSUBSTANCIADO NO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. CF, ART. 1º, III. DIREITO À IDENTI-

DADE GENÉTICA, CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, COMO DIREITO FUNDAMENTAL RELACIO-
NADO À PERSONALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. 

RECURSO PROVIDO (TJRJ - DES. INES DA TRINDADE - 

Julgamento: 06/02/2013 - VIGESIMA CAMARA CIVEL - 

0020402-16.2011.8.19.0066 – APELACAO) (Tribunal de Jus-

tiça do Rio de Janeiro, 2013). 

Dinamarco (2011, p. 29), ao tratar da relativização da 

coisa julgada material, ressalta seu caráter constitucional. Con-

fira-se: 
A coisa julgada material não é instituto confinado ao direito 

processual. Ela tem acima de tudo o significado político-insti-

tucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto 

que erigida em garantia constitucional. Uma vez consumada, 

reputa-se consolidada no presente e para o futuro a situação 

jurídico-material das partes, relativa ao objeto do julgamento e 

às razões que uma delas tivesse para sustentar ou pretender al-

guma outra situação. Toda possível dúvida está definitiva-

mente dissipada, quanto ao modo como aqueles sujeitos se re-

lacionam juridicamente na vida comum, ou quanto à pertinên-

cia de bens a um deles. As normas e técnicas do processo limi-

tam-se a reger os modos como a coisa julgada se produz e os 
instrumentos pelos quais é protegida a estabilidade dessas 
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relações — mas a função dessas normas e técnicas não vai além 

disso (Dinamarco, 2011, p. 29). 

Os direitos da personalidade são considerados como di-

reitos inatos ou inerentes ao homem, existentes independente-

mente do direito positivo, que se limita a reconhecê-los e sanci-

oná-los, conferindo-lhes maior visibilidade e dignidade. Antes 

da positivação estatal os direitos da personalidade já seriam pas-

síveis de proteção jurídica. Esse é o entendimento de Bittar 

(2003, p. 08), que se insere francamente entre os adeptos do Di-

reito Natural. Para ele o direito não se reduz às normas positivas, 

nem o Estado, na verdade, tem por papel “reconhecer os direitos 

que a consciência popular e o direito natural mostram” (Bittar, 

2003, p. 08). 

O exame de DNA representou um avanço na comprova-

ção da filiação, uma vez que sua utilização na seara jurídica tem 

sido decisiva nos julgados proferidos pelos Tribunais. Assim 

sendo, não se pode falar em coisa julgada baseada em frágeis 

elementos probatórios que nada provaram. A investigação dos 

vínculos genéticos da filiação tendo por base o DNA permite 

determinar se um indivíduo biologicamente é o pai ou a mãe de 

outra pessoa.  

Em conformidade com o entendimento jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 

brasileiro, a coisa julgada material não deverá prevalecer sobre 

a realidade fática cabalmente comprovada por exame pericial. 

Cada caso concreto possui suas particularidades! É fundamental 

que exista compatibilização do direito fundamental da “segu-

rança jurídica” face o postulado da “dignidade da pessoa hu-

mana”, no intuito de se buscar o menor número de danos reais 

para cada caso concreto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na investigação de paternidade se busca pela verdade 

real e a proteção integral ao direito de conhecimento da origem 
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genética. Neste sentido, o comportamento de qualquer das partes 

no processo no sentido de prejudicara instrução processual não 

poderá beneficiar o investigado. O exame de DNA representa 

um avanço da área científica, nos casos de demonstração de in-

suficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida razoá-

vel sobre a existência de fraude em teste anterior de DNA. 

A coisa julgada busca a segurança jurídica, mas a busca 

pela verdade tem amparo no Direito. As sentenças que no pas-

sado colocaram um fim aos conflitos, em alguns casos eram in-

justas, contrariando o próprio Ordenamento Jurídico brasileiro. 

Obstaculizar a realização do exame genético para a busca da ver-

dade biológica é um retrocesso, dando sinais de justiça efetiva o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Ex-

traordinário 363.889.  

É necessário salientar que o vínculo afetivo esta correla-

cionado com os sentimentos de amor, carinho e zelo. O reconhe-

cimento jurídico da afetividade como princípio fundamental no 

âmbito familiar tem crescido. A jurisprudência dos Tribunais 

brasileiros tem entendido que um dos sentimentos necessários à 

boa convivência e à comunhão de vidas é o afeto e o amor. Cada 

caso envolvendo paternidade carrega as peculiaridades próprias, 

trazendo a relativização à quebra da coisa julgada. Toda criança 

tem direito a uma filiação, ao nome de sua família, ninguém po-

derá negar esse direito pétreo.  

O presente artigo tentar elucidar a possibilidade da rela-

tivização da coisa julgada face o tema do reconhecimento de pa-

ternidade. Logo, nos casos de Investigação de Paternidadea 

coisa julgada material não deverá prevalecer sobre a realidade 

fática cabalmente comprovada por exame pericial. Sendo essen-

cial compatibilizar o direito fundamental à segurança jurídica 

com o postulado da dignidade da pessoa humana. A possibili-

dade de relativização da coisa julgada nas ações de investigação 

de paternidade se mostra o único meio real da concretização da 

Justiça nos casos relacionados.  
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