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RESUMO 

 

Trata da possibilidade da relativização da coisa julgada nas ações de investigação 

de paternidade em face da possibilidade da realização do exame de DNA. Aborda a questão 

dos princípios constitucionais e o procedimento para a solução dos conflitos entre eles. 

Analisa o instituto da coisa julgada, relacionando-a com os demais princípios envolvidos. 

Enfoca na prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana sobre os demais valores 

protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

Palavras-chave: Investigação de paternidade. Dignidade da Pessoa Humana. Coisa Julgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

The present study deals with the possibility of relativization of res judicata in the 

cases of paternity testing in view of the possibility of performing a DNA test. It addresses the 

issue of constitutional principles and the procedure for the resolution of conflicts between 

them. Analyzes the institute of res judicata, relating it to the other principles involved. Focuses 

on the prevalence of the principle of human dignity over other values protected by the legal 

system. 

 

Keywords: Paternity Testing. Human Dignity. Res Iudicata. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento científico transforma a sociedade e influencia diretamente na 

vida dos indivíduos nela inseridos. O convívio social, os costumes, o trabalho, os 

relacionamentos, enfim, muitos aspectos da vida em sociedade são alterados conforme a 

ciência produz novas maneiras de encarar o meio em que vivemos. O Direito, como 

instrumento pacificador e regulamentador da sociedade, não pode ficar alheio ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, uma vez que uma inovação no campo científico 

pode influenciar diretamente na aplicação e eficácia das normas jurídicas. A invenção do 

avião, do telefone e da internet, são exemplos de avanços científicos que fizeram com que o 

Direito se reinventasse de modo a acompanhar as transformações e se adequar às novas 

exigências da vida em sociedade.  

 Dentre os avanços científicos que repercutem no Direito, o exame de DNA 

revolucionou o Direito de Família, mais especificamente, os procedimentos de 

reconhecimento de paternidade. Com o seu advento, passou-se de um modelo de presunções 

baseado em exames inconclusivos, para um nível de certeza de inclusão ou exclusão da 

relação de paternidade que supera os 99,9999%. Ainda que pareça que, com o exame de DNA, 

fica esvaziada o estudo da ação de investigação de paternidade, uma vez que esta seria 

facilmente solucionada, novas problemáticas surgiram como por exemplo a canonização da 

prova constituída pelo exame em tela ou ainda a possibilidade de desconstituir as sentenças 

transitadas em julgado em ações de investigação de paternidade, nas quais não foi levado a 

efeito o exame de DNA. Depara-se então com um conflito entre princípios constitucionais da 

segurança jurídica de um lado e do direito à filiação e à identidade do outro. 

Uma das bases fundamentais do Estado Democrático de Direito é o instituto da 

segurança jurídica. Ora, para que se possa assegurar os direitos e garantias dos cidadãos é 

necessário que se mantenha um corpo estável de normas jurídicas aplicáveis aos fatos 

jurídicos que ocorrem no cotidiano da sociedade. Vale dizer, que ao indivíduo deve ser 

garantido o acesso à informação, ao conhecimento do ordenamento, bem como a segurança de 

ser regido por normas bem adequadas ao caminhar da sociedade e que não sofrerão mutações 

sem que se respeite o procedimento adequado.  

O art. 5º, XXXVI, da Carta Magna brasileira assegura ao jurisdicionado que a 

decisão final dada à sua disputa será definitiva, não podendo ser contestada, modificada ou 
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afrontada pelas partes, assim como pelo próprio Judiciário. Trata-se, portanto, da garantia da 

segurança jurídica, pois, ao atribuir imutabilidade às decisões judiciais, proporciona-se ao 

interessado a segurança na efetivação de seu direito e afasta-se a incerteza que poderia 

incomodá-lo. Nesse diapasão, transcorridos os prazos legais para que, inconformado o 

interessado, ataque-se o provimento judicial por meio de recursos, constitui-se a coisa julgada 

que acoberta tal provimento, tornando-o imodificável, com as ressalvas dos procedimentos de 

desconstituição da coisa julgada previstos no ordenamento.  

Acontece que, não raramente, as decisões judiciais, blindadas pelo manto da coisa 

julgada, podem se tornar inócuas, ineficazes, ineficientes, e até injustas, em decorrência do 

desenrolar dos fatos, da obtenção de novas provas, entre outros motivos. Tanto é assim que, 

como apontado acima, são previstas no ordenamento jurídico pátrio ações cujo objetivo é 

desconstituir decisões transitadas em julgado, como por exemplo, a ação rescisória do 

Processo Civil e do Processo do Trabalho e a ação revisional do campo Processual Penal. 

Neste âmbito de discussão se insere o objeto do presente estudo. A relativização 

da coisa julgada nas ações de investigação de paternidade é tema relevante, tendo inclusive o 

Supremo Tribunal Federal reconhecido a Repercussão Geral em sede de Recursos 

Extraordinários tratando de ações desta natureza. Trata-se aqui da colisão dos princípios da 

segurança jurídica, já tratado acima, com os direitos fundamentais relativos à dignidade da 

pessoa humana, afiliação, à identidade e, em alguns casos, com a garantia do acesso ao poder 

Judiciário. Assim, resta assentada a importância de tal estudo, por se tratar de questão de 

interesse público, na medida em que é de meridiana importância social, psicológica e até 

patrimonial, que as relações de parentesco e, mais especificamente, de filiação sejam 

reconhecidas e, além disso, que se possa se aproximar da verdade real, deixando de lado as 

presunções que tanto influenciaram as decisões em processos investigatórios. 

É oportuno ressaltar, em sede de introdução, que o presente estudo tem por 

objetivo analisar a problemática da suavização ou relativização da coisa julgada nas ações de 

investigação de paternidade e, por esse motivo, terá como foco o estudo dos princípios 

envolvidos na questão, a análise dos aspectos relevantes do instituto da coisa julgada, bem 

como na produção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Não cabe aqui, discorrer 

amplamente sobre as especificidades da ação de investigação de paternidade que não 

beneficiem o desenvolvimento do trabalho ou que não se relacionem com o tema proposto, 
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tais como legitimidade ativa e passiva, interesse de agir, competência para processar e julgar, 

recursos cabíveis, etc. 

Concluída a exposição dos fundamentos relativos ao tema proposto, este trabalho 

apresentará a solução apontada pela doutrina e jurisprudência mais autorizada, não se 

privando de opinião sobre a questão. 
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2. DA INVESTIGAÇÃO DE PARENTALIDADE 

 

Cabe aqui, antes de adentrar nos temas relevantes à matéria, explicar a escolha 

deste trabalho em utilizar a nomenclatura clássica de ação de investigação de paternidade em 

detrimento da mais moderna e aceita pela doutrina especializada, que é ação de investigação 

de paternalidade. 

Em primeiro lugar, propõe-se esta adequação terminológica, tendo em vista que 

com a dinâmica da sociedade e as inovações tecnológicas, não raras vezes pode-se deparar 

com uma situação de incerteza quanto à identidade da mãe do indivíduo. Seja por ter sido 

concebido o filho por reprodução assistida, seja por ter sido utilizado o artifício da barriga de 

aluguel, ou até por ter ocorrido abandono da criança, que posteriormente tem o desejo de 

buscar informações quanto ao seu patrimônio genético. Assim, a utilização do termo 

investigação de paternidade teria, de acordo com as lições de Maria Berenice Dias, um certo 

ranço cultural, da época em que só era concebível que o pai, por qualquer que fosse o motivo, 

não garantisse à prole o direito do convívio paterno, não mais condizente com os preceitos 

constitucionais. (2009, p. 345) 

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Designar as ações relativas ao estado parental de investigação de paternidade é, por 

certo, enxergar menos do que a ponta de um iceberg. Note-se que, na 

contemporaneidade, por conta dos avanços biotecnológicos e das técnicas de 

reprodução assistida, é possível investigar não somente a paternidade, mas, 

identicamente, a maternidade e, até mesmo, outros vínculos de parentesco, como no 

caso dos avós.” (2009, p. 534) 

Optou-se aqui, não obstante, a utilização da nomenclatura ação de investigação de 

paternidade por dois motivos principais. Em primeiro lugar, o presente estudo tem por foco 

principal discutir a possibilidade da revisão da coisa julgada em ações investigatórias em face 

da viabilidade do exame de DNA. Ora, é certo que o referido exame já está disponível ao 

público desde meados da década de 90 do século passado. È seguro dizer, portanto, que, 

grande parte das ações julgadas improcedentes por falta deste exame, eram ajuizadas contra os 

supostos pais. Chega-se a esta conclusão partindo da premissa de que as modernas técnicas de 

reprodução assistida a que se referem as reflexões acima, chegaram ao conhecimento e 

alcance do público em geral posteriormente ao exame de DNA. Portanto, como já dito, as 

relações jurídicas que seriam submetidas novamente ao Judiciário em razão do exame de 

DNA seriam preponderantemente em face dos possíveis pais. Em segundo lugar, a opção tem 

como base também a continuidade da utilização do termo investigação de paternidade na 
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prática forense, ainda que a despeito da maior adequação da nomenclatura investigação de 

paternalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. DOS PRINCÍPIOS 

 

É de clareza incontestável que o tema proposto envolve um conflito entre 

princípios constitucionalmente previstos. Neste sentido, cabe preliminarmente apresentar os 

traços característicos destes princípios, destacando em que ponto eles tem pertinência à 

questão, bem como apontando a posição destes no ordenamento diante da idéia de unicidade 

das normas jurídicas. Assim, tratar-se-á aqui dos princípios da dignidade da pessoa humana, 

do direito à filiação e à identidade genética, da segurança jurídica, entre outros. Por fim, 

cumpre apresentar uma solução para o conflito de princípios, já que, a partir daí, delineia-se a 

solução para a problemática da possibilidade da relativização da coisa julgada em ações de 

investigação de paternidade. 

Preliminarmente, cumpre apresentar uma definição para a noção de princípios, e, 

para tanto, utiliza-se aqui da lição precisa de Miguel Reale: 

“Podemos dizer que os princípios são “verdades fundantes” de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 

comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto 

é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.” (2006, p. 

303) 

 

3.1 Dignidade da Pessoa Humana 

 

A Carta constitucional de 1988 fixou o princípio da dignidade da pessoa humana 

como um fundamento da República (CF, art. 1º, III). A partir daí, pode-se entender o princípio 

em tela como fundamental ao sistema constitucional brasileiro. Vale dizer que, além de ter 

prevalência axiológica evidente sobre as outras normas jurídicas, a dignidade da pessoa 

humana deve também servir de parâmetro interpretativo para as demais normas jurídicas 

vigentes, tanto constitucionais como infraconstitucionais. Nesse Diapasão, José Afonso da 

Silva, servindo-se do igualmente autorizado magistério de Canotilho e Vital Moreira, aponta 

que: 

 “Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos 

fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital Moreira], o conceito de dignidade 

da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta o seu 

amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do 

homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 

pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para 

construir „teoria do núcleo da personalidade‟ individual, ignorando-a quando se trate 

de garantir as bases da existência humana”. (CANOTILHO e MOREIRA, 1984, pp. 

58 e 59, apud SILVA, 2007, p. 105) 
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Portanto, a dignidade da pessoa humana deve ser sempre homenageada, incluindo-

se aí a criação, aplicação e interpretação das demais normas jurídicas, servindo, aquele 

princípio, como objetivo a ser alcançado pelo ordenamento jurídico, bem como, e indo além, 

deve a dignidade servir de fiel da balança para que se estabeleça, segundo o caso, qual norma 

jurídica será privilegiada, em detrimento de outra, no caso de conflito entre preceitos 

constitucionais e legais. No mesmo sentido, Maria Berenice Dias assevera que: 

“Quando dois princípios incidem sobre determinado fato, o conflito é solucionado 

levando-se em consideração o peso relativo de cada um. Há ponderação entre os 

princípios, e não opção por um deles em detrimento do outro. Havendo conflito entre 

princípios de igual importância hierárquica, o fiel da balança, a medida de 

ponderação, o objetivo a ser alcançado já está determinado, a priori, em favor do 

princípio, hoje absoluto, da dignidade da pessoa humana.” (2009, p. 58) 

 

Tendo em mente a prevalência do princípio da dignidade humana sobre as demais 

normas jurídicas, cumpre aqui traçar um paralelo entre referido principio e o direito 

fundamental à identidade. Ora, para que um indivíduo tenha uma existência digna perante a 

sociedade, não se pode lhe negar que conheça sua identidade, aí compreendido o 

conhecimento sobre seus antepassados. Sob este prisma, no núcleo essencial da dignidade da 

pessoa humana há de ser tido como presente o direito fundamental à identidade pessoal do 

indivíduo, que se desdobra, dentre outros aspectos, na identidade genética. Para que o ser 

humano possa conhecer a si mesmo, bem como para que seja identificado e diferenciado em 

meio à sociedade, é necessário que ele tenha ciência do seu patrimônio genético. Isso porque é 

essencial para o indivíduo que conheça sua história, bem como a de seus antepassados, para 

que, a partir daí, possa projetar a sua própria imagem, o seu projeto de vida, os seus anseios 

pessoais, enfim, para que o indivíduo se identifique perante seus iguais, permitindo 

desempenhar o seu papel no convívio social. É com essa visão psicossocial da importância do 

reconhecimento do patrimônio genético do indivíduo, que supera-se a idéia de que do 

reconhecimento de paternidade só advém prerrogativas patrimoniais, revelando-se o 

indiscutível relacionamento íntimo entre o direito à identidade e o princípio da dignidade 

humana, ou seja, para que este seja respeitado, é necessário que aquele seja garantido. Com 

efeito, pode-se dizer que, durante muito tempo, quando vigorava na sociedade uma visão mais 

tradicional e conservadora, a posição social da pessoa e o papel que poderia desempenhar na 

sociedade eram definidos predominantemente por seu nome, vale dizer, pelo nome de seus 

ascendentes e a posição social que ocupavam. Era através deste único caractere da 

personalidade que se baseava a idéia que os demais membros da sociedade tinham a respeito 

do indivíduo. Inegável, portanto, e como já apontado, a importância do reconhecimento do 



18 

 

patrimônio genético para a efetivação o do princípio da dignidade da pessoa humana. A esse 

respeito, é pertinente a observação de Maria Berenice Dias, indicando que, ao se privar ao 

interessado o acesso ao seu patrimônio genético, restaria favorecido de o indivíduo que 

comete adultério ou que é leviano em seus relacionamentos amorosos, com se extrai do texto 

que segue: 

“O nascimento do filho fora do casamento colocava-o em uma situação 

marginalizada para garantir a paz social do lar formado pelo casamento do pai, 

fazendo prevalecer os interesses da instituição matrimônio. Negar a existência de 

prole ilegítima simplesmente beneficiava o genitor e prejudicava o filho. Ainda que 

tivesse sido o pai quem cometera o adultério e infringido o dever de fidelidade, o 

filho era o grande perdedor. Singelamente, a lei fazia de conta que ele não existia. 

Era punido pela postura o pai, que se safava dos ônus do poder familiar. E negar 

reconhecimento ao filho é excluir-lhe direitos, punir quem não tem culpa, é brindar 

quem infringiu os ditames legais.” (2009, p. 322/333) 

 

É nesse contexto que se pode observar, atualmente, a construção de um direito 

fundamental à identidade genética, através do qual se pode esclarecer, como antes não era 

possível, a origem e a historicidade pessoal de cada membro componente da sociedade, 

notadamente através do exame de DNA. A identidade, então, passa a ser considerada como o 

conjunto de elementos que individualizam cada indivíduo, diferenciando-o dos demais e 

influenciado o seu papel na sociedade, atribuindo a possibilidade de se firmar e se desenvolver 

na sociedade, tudo a começar do conhecimento de sua história, sendo, portanto expressão 

clara do princípio da dignidade humana. Diante de todo o exposto, e não se olvidando de que 

o princípio da dignidade da pessoa humana se expressa de diversas outras maneiras, não se 

pode deixar de apontar que o direito à identidade é um dos vetores fundamentais para a 

concretização da tal dignidade. Deveras, o termo dignidade, se analisado pela ótica da 

semântica, remete aos conceitos de respeito, tolerância, e, sobretudo, estima. Daí, e reforçando 

o que já foi dito, a importância social e psicológica do conhecimento das próprias origens para 

o amplo e saudável desenvolvimento da personalidade do indivíduo, bem como a sua 

determinação e reconhecimento pelos demais indivíduos inseridos na sociedade.  

 

3.2 Direito à Filiação e ao Conhecimento do Patrimônio Genético 

 

Na linha de raciocínio exposta no item anterior, passe-se a analisar o direito à 

filiação, novamente relacionando-o com o preceito da dignidade da pessoa humana e, ainda, 

apontando aqueles elementos relevantes ao desenvolvimento do trabalho. 

Vale dizer que até mesmo o texto constitucional considera o direito à filiação 

como pressuposto à consecução do ideal de dignidade da pessoa humana. A redação dos 
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artigos 226 e 227 da Carta Constitucional, além de assegurar a todo indivíduo o direito ao 

convívio familiar, à paternidade responsável, à proteção à criança e ao adolescente entre 

outros direitos, refere-se à mencionada imbricação entre o direito à filiação e a dignidade da 

pessoa humana. Examinemos os dispositivos constitucionais supra mencionados:  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela 

Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 

materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 

uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto 

no art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo 

dispuser a legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 

privativa da liberdade; 
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VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente 

e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança 

e do adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação. 

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em 

consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das 

várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela 

Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

 

É relevante, para este estudo, os dispositivos que tratam da relação de filiação, 

bem como da dignidade da pessoa humana. Desse modo, aponte-se que o direito à filiação é 

literalmente previsto no §6º, parte final do artigo 227, pois é de uma clareza indiscutível que o 

referido direito se insere no contexto da própria entidade familiar. Por outro lado, ao dispor 

sobre o planejamento familiar, a Lei Maior estatui expressamente, no § 7º do art. 226, que, 

“fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 

parte de instituições oficiais ou privadas”. Por fim, observa-se da redação do caput do artigo 

227, que o constituinte efetivamente entendia pela conjugação necessária entre o pleno 

exercício do direito à filiação e a dignidade da pessoa humana, em sentido amplo, que abarca 

todos os direito mencionados no artigo, ao afirmar ser “dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

Diante disso, e como decorrência lógica, o estabelecimento do vínculo da filiação é condição 

sine qua non para que se cumpram os preceitos constitucionais que visam à proteção da 

criança, do adolescente e da família, alcançados através do conhecimento da origem biológica 

do indivíduo.  
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O art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na esteira do que preconiza a 

Lei Maior, quanto à proteção estendida aos filhos, ao dispor que o direito ao reconhecimento 

do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, deixa transparecer 

a enorme relevância que tal direito possui diante do conjunto fundamental de direitos 

individuais. Além disso, na parte final do dispositivo, o ECA dispõe que o autor da ação 

investigatória de paternidade pode dirigir a demanda ao suposto genitor, bem como seus 

herdeiros, sem qualquer restrição.  

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. 

 

Nesse diapasão, extrai-se do texto legal o entendimento de que é interesse público 

que as relações de filiação sejam reconhecidas e formalizadas. Tendo isso em mente, a lei 

favorece o investigante, dando-lhe diversas prerrogativas para que, através do provimento 

judicial, obtenha a resposta para a questão do seu patrimônio genético. 

Desse modo, pode-se dizer que o ordenamento jurídico busca concretamente 

resguardar o filho, garantindo-lhe a tranqüilidade psicológica e social de conhecer suas 

origens. Neste sentido, Maria Berenice Dias leciona que:  

“O direito à identidade genética passou a ser reconhecido como direito fundamental 

integrante do direito de personalidade, o que tem levado a jurisprudência a aceitar, 

cada vez com mais desenvoltura, a busca da identificação da paternidade. Os 

avanços são significativos, cabendo lembrar a possibilidade do afastamento dos 

efeitos cristalizantes da coisa julgada, quando a anterior ação não foi acolhida por 

falta de prova do vínculo de filiação. Há possibilidade do reconhecimento da 

filiação, mesmo que a demanda não gere reflexos jurídicos e sirva tão só para 

atender à necessidade psicológica da parte de conhecer sua ascendência biológica.” 

(2009, p. 351) 

 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, ainda neste tema, observam que: 

“ A partir da estrutura constitucionalmente imposta à filiação, é razoável afirmar 

que, além da absoluta impossibilidade de tratamento diferenciado aos filhos em 

razão de sua origem (seja distinção de efeitos pessoais ou de efeitos patrimoniais), 

não mais há qualquer obstáculo à determinação da filiação, sendo vedado o 

estabelecimento de limites à determinação do vínculo filiatório, seja ele qual for.” 

(2009, p. 472) 

 

E acrescentam os citados juristas: 

“Com efeito, a ação investigatória de paternidade ou de maternidade é imprescritível. 

Primus, em razão de sua natureza meramente declaratória, limitando-se à afirmação 

da existência de uma relação jurídica. Secundus, por se tratar de aço de estado, não 

podendo se submeter a prazo extintivo. Tertius, e com maior razão e vigor, por 

envolver direito fundamental, assegurado constitucionalmente, não podendo estar 

submetido a qualquer prazo para o seu exercício.” (2009, p. 543) 
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Também pode ser entendido como meio que garante a proteção ao estado de 

filiação, o fato de que contra os direitos fundamentais, por terem essa definição, não devem 

correr os prazos prescricionais, como bem destaca José Afonso da Silva no trecho a seguir: 

“O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem 

reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a eles não se verificam requisitos que 

importem em sua prescrição. Vale dizer, nunca deixam de ser exigíveis. Pois 

prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, coarctando, a exigibilidade dos 

direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade de direitos personalíssimos, ainda 

que não individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há 

intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade 

pela prescrição.” (2007, p. 181) 

 

É, portanto, de clareza solar a interligação entre o direito à filiação, a proteção 

constitucional à família e o princípio da dignidade da pessoa humana, estando, inclusive, tal 

imbricação, prevista textualmente na Constituição. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a 

questão da relevância constitucional do direito à identidade por ocasião do julgamento do RE 

nº 248.869. Neste julgado, em que o STF se posicionou pela constitucionalidade da 

legitimidade do Ministério Público para ajuizamento, após provocação, de ação investigatória 

de paternidade, foi destacada o relacionamento do direito à identidade e conhecimento da 

própria origem biológica com o princípio da dignidade da pessoa humana, nos seguintes 

termos: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO. DIREITO 

INDISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 1. A Constituição Federal adota a família como base da sociedade 

a ela conferindo proteção do Estado. Assegurar à criança o direito à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar pressupõe reconhecer seu legítimo direito de saber 

a verdade sobre sua paternidade, decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 

226, §§ 3o, 4o, 5o e 7o; 227, § 6o). 2. A Carta Federal outorgou ao Ministério 

Público a incumbência de promover a defesa dos interesses individuais 

indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições prescritas em lei, desde 

que compatível com sua finalidade institucional (CF, artigos 127 e 129). 3. O direito 

ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a sua 

identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família, razão pela 

qual o estado de filiação é direito indisponível, em função do bem comum maior a 

proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que 

regulam a matéria (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 27). 4. A Lei 

8560/92 expressamente assegurou ao Parquet, desde que provocado pelo interessado 

e diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de investigação de 

paternidade, legitimação essa decorrente da proteção constitucional conferida à 

família e à criança, bem como da indisponibilidade legalmente atribuída ao 

reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de 

caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério 

Público para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese 

de não reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai. 5. O 

direito à intimidade não pode consagrar a irresponsabilidade paterna, de forma a 

inviabilizar a imposição ao pai biológico dos deveres resultantes de uma conduta 

volitiva e passível de gerar vínculos familiares. Essa garantia encontra limite no 

direito da criança e do Estado em ver reconhecida, se for o caso, a paternidade. 6. O 

princípio da necessária intervenção do advogado não é absoluto (CF, artigo 133), 
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dado que a Carta Federal faculta a possibilidade excepcional de a lei outorgar o jus 

postulandi a outras pessoas. Ademais, a substituição processual extraordinária do 

Ministério Público é legítima (CF, artigo 129; CPC, artigo 81; Lei 8560/92, artigo 

2o, § 4o) e socialmente relevante na defesa dos economicamente pobres, 

especialmente pela precariedade da assistência jurídica prestada pelas defensorias 

públicas. 7. Caráter personalíssimo do direito assegurado pela iniciativa da mãe em 

procurar o Ministério Público visando a propositura da ação. Legitimação 

excepcional que depende de provocação por quem de direito, como ocorreu no caso 

concreto. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 248869, Relator (a):  

Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 07/08/2003, DJ 12-03-

2004 PP-00038 EMENT VOL-02143-04 PP-00773). 

 

3.3 Segurança Jurídica 

Como exposto no intróito do presente estudo, a questão da relativização da coisa 

julgada em ações de investigação de paternidade coloca em rota de colisão os princípios da 

dignidade da pessoa humana, no que diz respeito ao direito à identidade, e o princípio da 

segurança jurídica, por se tratar de possível desconstituição da res iudicata. Nos itens 

anteriores, foram tecidas breves considerações sobre a dignidade da pessoa humana e sua 

relação com o direito à identidade, através do conhecimento do patrimônio genético, de modo 

que neste momento cabe discorrer sobre a segurança jurídica para que, ao final, possa se 

buscar uma solução para o conflito de princípios em casos de ações investigatórias. Desde 

logo, cumpre ressaltar que a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica não implicam, 

de modo algum, em princípios antagônicos. Ao contrário, a coisa julgada e, por conseqüência, 

a segurança jurídica, guarda relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que concretiza o princípio da segurança jurídica, assegurando estabilidade e paz 

social. Nesse passo, temos que o Princípio da Segurança Jurídica se encontra intensamente 

relacionado ao Estado Democrático de Direito, podendo ser considerado inerente e essencial 

ao mesmo, sendo um de seus princípios basilares que lhe dão sustentação. 

José Afonso da Silva, fundamentando-se nas lições de Jorge Reinaldo Vanossi, 

apresenta um conceito para segurança jurídica, ao afirmar que: 

“A segurança jurídica consiste “no conjunto de condições que tornam possível às 

pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus 

atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida”. Uma importante condição da 

segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos tem de que as 

relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal 

norma seja substituída.” (2007, p. 433) 

Acerca dos elementos que dão efetividade ao princípio da segurança jurídica, 

podemos citar como institutos que asseguram e dão efetividade àquele, a coisa julgada, 
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irretroatividade da lei, respeito aos direitos adquiridos, respeito ao ato jurídico perfeito, 

outorga de ampla defesa e contraditório aos acusados em geral, ficção do conhecimento 

obrigatório da lei, prévia lei para a configuração de crimes e transgressões e cominação de 

penas, declarações de direitos e garantias individuais, justiça social, devido processo legal, 

independência do Poder Judiciário, vedação de tribunais de exceção, vedação de julgamentos 

parciais, etc. Não obstante sejam de grande relevância para o bom funcionamento do 

ordenamento, o presente estudo não se ocupará dos institutos acima referidos, exceção feita à 

coisa julgada, que será tratada em tópico próprio. 

Por fim, pode-se traçar um paralelo com a segurança jurídica com os demais 

direitos e garantias fundamentais assegurados pela Carta Constitucional, na medida em que de 

nada valeria assegurar prerrogativas fundamentais aos indivíduos, sem que assegure, da 

mesma forma, que uma vez conquistados os direitos, estes não poderiam ser modificados ou 

extintos pelo arbítrio de terceiros, inclusive do Estado. Pode-se concluir, portanto, reforçando 

o que já foi assinalado, que a segurança jurídica guarda íntima conexão com os demais 

princípios constitucionais, inclusive com a dignidade da pessoa humana.  

3.4 Outros Princípios 

Além do conflito entre os princípios da dignidade da pessoa humana e da 

segurança jurídica, a propositura de nova ação investigatória de paternidade buscando 

desconstituir julgamento anterior com base na possibilidade da realização de exame de DNA 

pode envolver outros princípios constitucionais. De plano, tem-se por óbvio que a garantia de 

acesso ao judiciário poderia restar desprestigiada caso não fosse assegurado ao investigante 

ingressar com novo pedido de investigação. Além disso, nos casos em que, ao tempo da 

primeira ação investigatória o requerente não pode realizar o exame de DNA por ter parcos 

recursos financeiros, o instituto da assistência judiciária aos mais necessitados ficaria 

esquecido. Trata-se, portanto, de questão complexa que envolve diversos preceitos 

constitucionais e legais, merecendo análise cuidadosa para que se chegue à conclusão mais 

adequada à luz da Constituição. 

De início, cabe destacar alguns aspectos relevantes a respeito do acesso à justiça, 

direito previsto no texto constitucional no art. 5º, XXXV. Trata-se de um direito que privilegia 

o princípio da igualdade, na medida em que assegura a todos os cidadãos o direito de submeter 

sua pretensão ao Poder Judiciário, independente de sua situação financeira. Vale dizer, que o 
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direito de acesso à justiça aliado ao instituto da assistência judiciária aos mais carentes, 

proporcionam aos mais desfavorecidos uma oportunidade de buscar a efetividade de seus 

direitos, nas mesmas condições que a outra parte envolvida, ainda que se trate de um 

indivíduo com mais recursos financeiros ou até mesmo frente ao Estado. 

No mesmo passo, Marinoni sustenta que a temática do acesso à justiça, sem 

dúvida, está intimamente ligada à noção de justiça social. Aduz ainda que "o acesso à justiça" 

é o "tema ponte" a interligar o processo civil com a justiça social. (2000, p. 25) 

Para Carreira Alvim, "o acesso à justiça compreende o acesso aos órgãos 

encarregados de ministrá-la, instrumentalizados de acordo com a geografia social". Sob a 

ótica apurada do doutrinador, o acesso é possível quando atrelado a um sistema processual 

ajustado à veiculação das demandas, com procedimentos compatíveis com a cultura nacional, 

com a representação (em juízo) a cargo das próprias partes, nas ações individuais, e de entes 

exponenciais, nas ações coletivas. Para tanto, faz-se mister o patrocínio de assistência 

judiciária aos necessitados, e um sistema recursal que não transforme o processo numa busca 

interminável de justiça, tornando o direito da parte mais um fato virtual do que uma realidade 

social. Sustenta, ainda, que o acesso só é possível com juízes vocacionados a fazer justiça em 

todas as instâncias, com sensibilidade e consciência de que o processo possui também um lado 

perverso que precisa ser mitigado. (2003, p.1) 

No que concerne à assistência judiciária, preceito constitucional que foi 

regulamentado, em âmbito federal, pela Lei 1.060/50, urge destacar que se trata de um dos 

mais importantes instrumentos de justiça social previstos pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Não obstante sua relevância social para solução dos conflitos com igualdade de condições 

entre as partes litigantes, a regulamentação do instituto da assistência judiciária, em alguns 

Estados da federação, se deu de forma tardia. Isso fez com que várias demandas 

investigatórias de paternidade fossem extintas sem julgamento de mérito por falta de provas, 

diante da impossibilidade do investigante de custear as despesas do exame de DNA. Com o 

advento da legislação que regulamenta a assistência judiciária se tornou possível a realização 

dos exames de DNA custeados pelo Estado, o que obviamente fez com que aqueles que 

tiveram seus processos extintos por falta de provas retornassem às portas do Judiciário, 

propondo nova ação investigatória, com o fim de apurar de forma definitiva a possível relação 

de filiação com os investigados. Daí a importância da assistência judiciária para o presente 

estudo, pois a possibilidade da realização do exame de DNA sem custos pode ser considerada 
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a gênese da questão aqui tratada, ao possibilitar o reexame de demandas já acobertadas pelo 

manto da coisa julgada. 

O Supremo Tribunal Federal, ao conhecer uma Ação Direta de 

Constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Amazonas, aplicou o 

entendimento apresentado acima, como se observa do seguinte julgado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI 

N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE 

MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-

MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO 

ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA 

NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO 

ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS 

REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO 

INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, 

INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei 

atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 

procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser 

proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 

Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 

2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do 

exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do 

exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência 

judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso 

I consubstancia matéria de índole processual --- concessão definitiva do benefício à 

assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 5. 

Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à 

assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha sido 

proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do 

exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que determinar o 

ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do 

inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar 

inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão "no prazo 

de sessenta dias a contar da sua publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 

50/04 do Estado do Amazonas. 

(ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, 

DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 

DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 

24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)  

 

Ainda neste sentido: 
EMENTA: - Recurso extraordinário. Investigação de paternidade. 2. Acórdão que 

assentou caber ao Estado o custeio do exame pericial de DNA para os beneficiários 

da assistência judiciária gratuita. Auto-executoriedade do art. 5º, LXXIV, da CF/88. 

3. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV; 24; 25 a 28; 100 e 165, da CF. 4. 
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Acórdão que decidiu, de forma adequada, em termos a emprestar ampla eficácia à 

regra fundamental em foco. Inexistência de conflito com o art. 100 e parágrafos da 

Constituição. Inexiste ofensa direta aos dispositivos apontados no apelo extremo. 5. 

Recurso extraordinário não conhecido. (RE 224775, Relator(a):  Min. NÉRI DA 

SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 

EMENT VOL-02070-03 PP-00639)  

 

 

3.5 Colisão de Princípios  

Os princípios constitucionais são normas que fundamentam e sustentam o sistema 

jurídico constitucional, são os valores supremos e basilares do ordenamento normativo de uma 

dada sociedade. Não se constituem em meros programas ou linhas sugestivas da ação do 

Poder Público ou da iniciativa privada, mas sim vinculam e direcionam essa atividade, uma 

vez que dotados de eficácia jurídica vinculante. 

A finalidade por detrás do texto constitucional, como explicita o art. 3º da Lei 

Maior, consiste em conduzir o Estado brasileiro à construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantindo o desenvolvimento nacional de forma a erradicar a pobreza, a 

marginalização e a reduzir as desigualdades sociais e regionais, com a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (CF, art. 3º, inc. I a IV). No entanto, não raras vezes, no caminhar para atingir 

tais desideratos podem entrar em rota de colisão valores igualmente caros ao texto 

constitucional. 

Nesse diapasão, tem grande importância a análise das formas de resolução dos 

conflitos entre os princípios, dada a relevância e a preponderância destes frente às demais 

normas jurídicas. Para realizar essa análise de forma mais adequada à evolução do direito, 

cumpre pautá-la na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.  

Para a discussão da presente temática, mostra-se relevante uma breve análise da 

natureza normativa dos princípios constitucionais e a distinção entre princípios e regras 

jurídicas, para que se possa avançar no estudo das formas de resolução de conflitos entre 

princípios constitucionais. 

Quando o conflito é observado entre as diferentes espécies de normas jurídicas, 

em outras palavras, na contradição entre regras e princípios, a resolução do conflito é, de certo 

modo, facilmente alcançada. Aplica-se o entendimento de que os princípios, dada a sua 

condição de normas gerais e fundamentais, basilares da estrutura do ordenamento, são 
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hierarquicamente superiores às regras jurídicas, tanto constitucionais como 

infraconstitucionais. 

O conflito entre regras jurídicas, como apontado anteriormente, resolve-se no 

campo da validade. Assim, se uma regra jurídica regula satisfatoriamente uma situação 

jurídica, aplica-se, sem embargos, o seu texto. Já no caso de duas regras que regulam a mesma 

situação e apresentam resultados reciprocamente contraditórios, pelo menos uma regra deverá 

ser sua eficácia afastada, aplicando-se a outra, como meio de preservação da unidade do 

ordenamento. Em determinados casos, tais tensões podem ser sanadas mediante o emprego de 

critérios de resolução de conflitos entre regras jurídicas. Neste caso, a regra hierarquicamente 

superior derroga a inferior ("lex superior derogat legi inferiori"), segundo a determinação do 

critério hierárquico. A regra posterior derroga a regra anterior ("lex porterior derogat legi 

priori"), pela aplicação do critério cronológico. Por fim, a prevalência da regra especial sobre 

a regra geral ("lex specialis derogat legi generali"), usando o critério da especificidade. 

Os métodos clássicos de resolução de antinomias entre regras jurídicas não 

conseguem dar resposta às situações em que colidem dois ou mais princípios 

constitucionalmente válidos, já que, mais uma vez, os conflitos entre regras devem se resolver 

no campo da validade, enquanto na colisão de princípios a solução deve alcançar a idéia de 

densidade e de peso dos valores em choque. 

Nesses casos, que poderiam, a primeira vista, dar margem a verdadeiras 

arbitrariedades do intérprete, ao entender, segundo o seu arbítrio, ser tal princípio merecedor 

de maior atenção do que outro, deve-se, ao contrário, em observância o princípio da unidade 

da Constituição, buscar uma solução em que cada um dos princípios envolvidos no conflito 

tenha assegurada sua eficácia e aplicação. Assim, ao se deparar com um conflito entre 

princípios constitucionais o intérprete, avaliando, no caso, a densidade e os valores em 

choque, optará por aquele princípio mais relevante, sem, contudo, olvidar da efetivação dos 

demais princípios. Em outras palavras, cabe ao intérprete conciliar as normas constitucionais 

cujas fronteiras não se mostram nítidas à primeira vista, assegurando a mais ampla efetividade 

à totalidade normativa da Constituição, sem que qualquer de seus vetores seja relegado ao 

vazio, desprovido de eficácia normativa. Não se pode aceitar que um princípio reconhecido 

pelo ordenamento constitucional possa ser declarado inválido, por que não aplicável a uma 

situação específica. Ele apenas recua frente ao maior peso, naquele caso, de outro princípio 

também reconhecido pela Constituição. Na resolução da colisão entre princípios 
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constitucionais, deve-se levar em consideração as circunstâncias que cercam o caso concreto, 

para que, pesados os aspectos específicos da situação, prepondere o preceito mais adequado. 

A tensão se resolve mediante uma ponderação de interesses opostos, determinando qual destes 

interesses, abstratamente, possui maior peso no caso concreto. 

Não se admite, em consonância com os preceitos e fundamentos constitucionais, a 

existência de princípios absolutos, ou seja, de princípios que tenham prevalência sobre os 

demais princípios previstos no ordenamento. Não se pode negar, no entanto, que existem 

princípios que por sua importância e abrangência servem de parâmetro de aplicação e 

interpretação dos demais e que, por isso, serão, no mais das vezes, privilegiados em 

detrimento de outros, como é o caso do princípio da dignidade da pessoa humana. Com efeito, 

este princípio tende a ser protegido quando em conflito, como se observa na decisão que 

segue: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. DOENÇA GRAVE. 

ACÓRDÃO FUNDADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO APELO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 

1. Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo e pelo Ministério Público Federal em face do INSS objetivando garantir à 

criança J. L, acometida da moléstia denominada "puberdade precoce verdadeira", 

tratamento mediante fornecimento do medicamento NEODECAPEPTYL. O TRF da 

3ª Região, por unanimidade, manteve a sentença de Primeiro Grau, por entender que: 

a) o INSS é parte legítima para figurar no feito tendo em vista que as fontes de 

financiamento da seguridade social são comuns tanto à saúde quanto à assistência e 

previdência social, a teor do que disciplinam os arts. 194 e 195, da CF de 1988; b) o 

fornecimento do medicamento pleiteado é medida que se impõe em face dos 

princípios constitucionais da solidariedade, da dignidade humana, de proteção à 

saúde e à criança. Em sede de recurso especial, o INSS aponta negativa de vigência 

dos artigos 267, VI, 535 II, do CPC, 11, da Lei n. 8.689/93 e a Lei n. 8.088/90. 

Interpostos recursos extraordinário e especial, sendo o último admitido pelo TRF da 

3ª Região. Sem agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o apelo 

extraordinário, conforme certidão de fl. 233. Parecer do Ministério Público Federal 

(fls. 288/293) opinando pelo não-conhecimento do recurso ao argumento de que: a) 

as Súmulas n. 282 e 284 do STF incidem à espécie; b) o acórdão não pode ser revisto 

na via especial porque decidido à luz da interpretação da norma constitucional; c) 

não prospera a alegada nulidade do acórdão, por afronta ao artigo 535, II, do CPC. 

2. Não há violação do art. 535, II, do CPC, quando o julgador apresenta fundamento 

jurídico sobre a matéria apontada como omissa, muito embora sem adotar a tese de 

direito ventilada pela parte. No caso, a questão vertente à legitimidade do INSS para 

figurar no pólo passivo da lide foi decidida pelo Tribunal de origem com suporte nos 

artigos 194 e 195 da CF de 1988. 

3. O TRF da 3ª Região apreciou a demanda a partir da interpretação da norma 

constitucional. Desse modo, é inviável a revisão do aresto, na via do recurso 

especial, sob pena de usurpar a competência atribuída pela Carta Magna ao colendo 

STF. 

4. Nesse sentido, destaco do julgado impugnado (fls. 158/159): No caso concreto, é 

possível que a criança tenha direito a receber tutela jurisdicional favorável a seu 

interesse, com fundamento em princípios contidos na Lei Maior, ainda que nenhuma 
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regra infraconstitucional vigente apresente solução para o caso. Para a solução desse 

tipo de caso, denominado por R. Dworkin como “hard case”(caso difícil), não se 

deve utilizar argumentos de natureza política, mas apenas argumentos de princípio. 

O pedido de fornecimento do medicamento à menor(direito a prestações estatais 

stricto sensu – direitos sociais fundamentais), traduz–se, in casu, no conflito de 

princípios: de um lado, os da dignidade humana, de proteção ao menor, do direito à 

saúde, da assistência social e da solidariedade e, de outro, os princípios democrático 

e da separação dos Poderes. 

A concretização das normas constitucionais implica um processo que vai do texto da 

norma(do seu enunciado)para uma norma concreta – norma jurídica – que, por sua 

vez, será um resultado intermediário em direção à norma decisão(resultado final da 

concretização). (J.J Gomes Canotilho e F. Müller). 

Pelo modelo síntese de ponderação de princípios (Alexy), o extremo benefício que a 

determinação judicial para fornecimento do medicamento proporciona à menor faz 

com que os princípios constitucionais da solidariedade, da dignidade humana, de 

proteção à saúde e a criança prevaleçam em face dos princípios democráticos e da 

separação de poderes, minimamente atingidos no caso concreto. 

5. Recurso especial conhecido em parte e não-provido. Ausência de violação do art. 

535, II, do CPC. 

(REsp 948.944/SP, Rel. MIN. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

22/04/2008, DJe 21/05/2008)  
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4. DA COISA JULGADA 

O instituto da coisa julgada tem por objetivo a segurança na sociedade, ao impedir 

que as demandas judiciais se prolonguem indefinidamente, ou até que possam se repetir ao 

arbítrio dos interessados. Constitui, portanto, um instrumento de pacificação social, na medida 

em que dá segurança ao jurisdicionados de que as decisões transitadas em julgado não 

poderão ser alteradas pela parte sucumbente, assim como serve ao Estado, como meio de 

ordenação com vistas à realização do interesse geral, pois não é conveniente a eternização dos 

conflitos.  

Enquanto o provimento judicial ainda estiver sujeito a recursos, não se encontra 

apto a produzir seus jurídicos e legais efeitos. Significa dizer que na decorrência dos prazos 

recursais a tutela jurisdicional não é definitiva e, portanto, pode ser modificado através dos 

meios previstos no ordenamento. O ato jurisdicional, no entanto, adquire estabilidade e 

imutabilidade, pelo advento do que se chama de coisa julgada, seja porque esgotadas as 

possibilidades recursais, seja porque estes não foram impetrados nos prazos legalmente 

previstos. Assim, desde que não haja mais possibilidade de alteração por meio de recursos, a 

sentença transita em julgado, isto é, torna-se inatacável. A coisa julgada, portanto, está 

associada a uma idéia de término do trâmite processual, de definitividade da prestação 

jurisdicional. O instituto da coisa julgada fundamenta-se na imperiosa necessidade de se pôr 

um termo à apreciação judicial de uma lide através do processo, conduzindo os destinatários 

das decisões judiciais a uma situação de segurança jurídica, para que se torne imutável a 

decisão.  

Tema que há muito merece atenção da doutrina e da jurisprudência é a 

possibilidade da relativização ou suavização da coisa julgada. Não obstante a acalorada 

discussão a respeito do tema e ainda as teses igualmente sedutoras a justificar tanto a 

possibilidade de relativização da coisa julgada quanto a repulsa a tal idéia, este estudo dedicar-

se-á a apontar os aspectos mais importantes do estudo da coisa julgada, no que diz respeito ao 

tema aqui proposto. Vale dizer, não se busca aqui desenvolver um tratado sobre coisa julgada 

e suas várias classificações propostas pela doutrina que se debruça sobre o assunto, mas tão 

somente apontar os traços fundamentais da disciplina da coisa julgada. 

4.1 Conceito e Natureza Jurídica da Coisa Julgada 
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O artigo 467 do Código de Processo Civil brasileiro traz a definição da coisa 

julgada, descrevendo-a como "a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não 

mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário". Extrai-se da leitura do dispositivo legal 

transcrito, que, segundo o entendimento do legislador, a coisa julgada poderia ser entendida 

como garantidora da eficácia da sentença, tornando-a imutável, quando esgotadas as 

possibilidades recursais. Tal entendimento merece algumas reflexões, que serão esposadas no 

decorrer deste tópico. 

A coisa julgada, segundo a clássica classificação doutrinária, pode ser formal ou 

material. Ela se denomina formal, ou preclusão máxima, quando, esgotados todos os recursos 

possíveis dentro de um processo, a decisão se torna imutável no processo em que foi 

prolatada. Contudo, a matéria objeto da coisa julgada formal pode ser discutida em outro 

processo. Neste sentido, elucidativa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça transcrita 

abaixo: 

HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO (ARTS. 1o. E 2o. 

DA LEI 8.137/90 E 22 DA LEI 7.492/86). PACIENTE DENUNCIADO DUAS 

VEZES PELAS MESMAS CONDUTAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA 

POR DECISÃO JUDICIAL IRRECORRIDA E TRANSITADA EM JULGADO, 

EXCLUINDO O PACIENTE DO PÓLO PASSIVO DA SEGUNDA AÇÃO 

PENAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR, PELO STF, DA INÉPCIA DA 

PRIMEIRA DENÚNCIA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE 

DENUNCIADO NA AÇÃO REMANESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. OCORRÊNCIA DE RES JUDICATA FORMAL. PARECER DO 

MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PORÉM, 

PARA, ANULAR A DECISÃO DO MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE 

DETERMINOU A REFLUÊNCIA DA AÇÃO PENAL 2000.50.01.002862-2 EM 

RELAÇÃO AO PACIENTE, TRANCANDO-A, MAS SEM EMPECILHO À 

PROMOÇÃO DE OUTRA INICIATIVA PROCESSUAL. 

1. No Processo Penal as exceções visam a impedir que a causa seja apreciada ou 

julgada com ofensa ao princípio do Juiz Natural e imparcial, nas hipóteses de 

suspeição e incompetência do Juízo (art. 95, I e II do CPP), ou intentada contra parte 

ilegítima (art. 95, IV do CPP), ou que a pessoa seja processada duas vezes pelo 

mesmo fato, o que caracterizaria (i) a litispendência processual (na hipótese de 

propositura de duas Ações Penais simultâneas) ou (ii) o maltrato à coisa julgada (se 

já existente sentença condenatória transitada em julgado em um dos processos) (art. 

95, III e V do CPB, respectivamente). 

2. No caso, não há dúvida de foram propostas duas Ações Penais em adversidade à 

mesma pessoa, pelos mesmos fatos, como restou reconhecido pelo próprio Juízo 

processante, tanto que, verificada essa ocorrência, foi proferida decisão de sua lavra, 

acolhendo a alegada exceção de litispendência, ocasião em que se extinguiu a Ação 

Penal aforada em segundo lugar em relação ao ora paciente, sem insurgência de 

quaisquer das partes e, pelo contrário, com a concordância do órgão acusatório. 

3. O ato judicial de acolhimento da exceção de litispendência é uma espécie de 

decisão interlocutória mista, isto é, aquela que não resolve o mérito da causa, 

identificado, no Processo Penal, com a substância da acusação, a reclamar, portanto, 

uma decisão absolutória ou condenatória; assim, sendo tipo de decisão que encerra o 

processo sem solução do seu mérito, ocorrendo o seu trânsito em julgado, opera-se a 

chamada coisa julgada formal que, como é de amplo conhecimento, torna imutável o 



33 

 

que se decidiu no processo em que foi proferida (preclusão pro judicato), embora se 

permita o ajuizamento de outra ação, nos casos legalmente previstos. 

4. A doutrina jurídica processual mais autorizada prestigia unanimemente o valor da 

coisa julgada formal, em apreço às garantias subjetivas das partes e à estabilidade da 

relação processual, impedindo a surpresa dos litigantes. 

5. Desta forma, na hipótese vertente, a solução jurídica cabível seria o Ministério 

Público, após o reconhecimento da inépcia da denúncia pelo STF, oferecer nova peça 

acusatória, sanando a falha verificada anteriormente, e não ressuscitar-se um 

processo já encerrado definitivamente para o paciente e acobertado pela coisa 

julgada formal. 

6. Ordem concedida para, anulando a decisão do MM. Juiz de Primeiro Grau que 

afastou os efeitos da litispendência, trancar a Ação Penal 2000.50.01.002862-2 em 

relação ao paciente. 

(HC 106181/ES, Rel. MIN. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

02/08/2011, DJe 09/09/2011) 

 

Por outro lado, depara-se com a coisa julgada material quando seus efeitos 

extrapolam a relação processual, fazendo com que determinada relação jurídica se torne 

imutável, em relação às partes litigantes no processo no qual foi prolatada a sentença, 

projetando efeitos além dos autos do processo e impedindo que outro órgão jurisdicional 

possa, até mesmo em outro processo, rediscutir a lide. Desse modo, operando-se a coisa 

julgada, se acaso um dos litigantes pretender submeter a matéria a uma nova apreciação pelo 

Judiciário, havendo identidade de ações, a outra tem a prerrogativa de alegar a exceção da 

coisa julgada, impedindo que seja proferido um novo julgamento sobre a lide. Além disso, é 

garantido ao magistrado, ex officio, declarar a existência de coisa julgada, bem como tem o 

dever de levar em consideração, em processos posteriores, a decisão que transitou em julgado 

em processos anteriores, como forma de garantir o respeito à coisa julgada e à segurança 

jurídica. A jurisprudência partilha deste entendimento, como se pode ver por meio do seguinte 

decisum: 

AGRAVO REGIMENTAL - VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO - DECISÃO 

ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL - 

EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL - CARÁTER DEFINITIVO - 

CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DA CORTE - DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 

1.- A superveniente mudança de posicionamento desta Corte no tocante ao valor 

patrimonial da ação não tem o condão de alterar o parâmetro definido no processo de 

conhecimento, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material. 

2. - Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser definitiva a execução fundada 

em título judicial transitado em julgado, mesmo quando pendente de julgamento 

recurso interposto contra sentença de improcedência dos Embargos, já que revestido 

de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, portanto, desnecessária a prestação de 

caução para levantamento de valores depositados pelo exequente. 

3. - O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão 

alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 

4. - Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1270138/RS, Rel. MIN. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)  
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No que concerne ao tema do presente estudo, vale destacar a decisão da Quarta 

Turma do STJ, ao julgar o REsp 121589/RJ, segundo a qual não se pode recusar o 

ajuizamento de nova ação quando, na ação original, há apenas a coisa julgada formal e desde 

que a nova ação atenda aos pressupostos jurídicos e legais necessários ao seu regular 

processamento: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). CARÊNCIA DE AÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO (CPC, ART. 268). 

VÍCIOS ANTERIORES SANADOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO 

ÚNICO DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de 

ação (CPC, art. 267, VI), não há coisa julgada material, mas apenas coisa julgada 

formal - a qual, em regra, inviabiliza somente a discussão da controvérsia no mesmo 

processo, não em outro. Suprido o vício detectado na demanda anterior, é possível o 

ajuizamento de nova ação, observado o disposto no art. 268 do CPC. 

2. No caso dos autos, a nova ação ajuizada pela ora recorrida - ação de investigação 

de paternidade c/c anulação de registro civil - vem escoimada dos vícios 

identificados na demanda anterior, na medida em que estão configurados o interesse 

processual, em seu binômio necessidade-utilidade ou necessidade-adequação, e a 

possibilidade jurídica do pedido. 

3. É possível a cumulação, no âmbito de uma mesma ação, dos pedidos de 

investigação de paternidade e de anulação ou retificação do registro de nascimento, 

tendo em vista que a modificação do registro é consequência lógica da eventual 

procedência do pedido investigatório. 

4. Não se deve perder de vista que a pretensão deduzida na investigação fundamenta-

se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do 

estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), encontrando apoio na busca da 

verdade real. Destarte, máxime em ações de estado, não se apresenta aconselhável 

privilegiar a coisa julgada formal em detrimento do direito à identidade genética, 

consagrado na Constituição Federal como direito fundamental, relacionado à 

personalidade. 

5. Descabe, assim, na espécie, recusar o ajuizamento da nova ação (CPC, art. 268), 

quando há apenas coisa julgada formal decorrente da extinção do processo anterior e 

a ação posteriormente proposta atende aos pressupostos jurídicos e legais necessários 

ao seu processamento. 

6. Os embargos de declaração, no caso, foram opostos pelo ora recorrente com o 

intuito de prequestionar a matéria inserta no art. 471 do Estatuto Processual Civil. 

Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo 

ser afastada a multa aplicada pela eg. Corte local em sede de declaratórios (Súmula 

98/STJ). 

7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada no 

julgamento dos embargos de declaração. 

(REsp 1215189/RJ, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2010, DJe 01/02/2011)  
 

O artigo 468 do diploma processual civil pátrio complementa o conceito de coisa 

julgada, ao prescrever que "a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei 

nos limites da lide e das questões decididas." Pode-se dizer, portanto, que, quando a decisão 

faz coisa julgada, a relação jurídica apreciada pelo magistrado passa a ser regida pela 

disposição emanada da sentença, ainda que este decisum seja eventualmente contrário à lei. 
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4.2 Previsão Constitucional da Coisa Julgada 

A Carta Magna de 1988 consagra o instituto da coisa julgada em seu artigo 5º, 

XXXVI, como um dos direitos fundamentais. Com efeito, a coisa julgada é instituto previsto 

expressamente no texto constitucional, que, juntamente dos institutos do direito adquirido e do 

ato jurídico perfeito, homenageiam o princípio constitucional da segurança jurídica, 

assegurando aos cidadãos a estabilidade nas relações jurídicas. Entretanto, não se pode, sob o 

pretexto de ser preceito constitucional, entender a coisa julgada como instituto de aplicação 

irrestrita e absoluta. 

Neste ponto, é importante destacar que a Lei Maior não assegura a irrestrita 

definitividade para as decisões transitadas em julgado. A previsão constitucional expressa 

relativa ao instituto tem o condão de garantir as decisões por ele acobertadas contra 

posteriores modificações, ao prescrever que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI CF)". Trata-se, como se pode observar, 

de uma proteção do instituto da coisa julgada contra alterações posteriores na legislação aptas 

a gerar efeitos no caso concreto, sem que se enfoque pormenorizadamente o instituto e seu 

alcance. É certo, todavia, que o constituinte não buscou, apenas, proteger as decisões judiciais 

transitadas em julgado das alterações legislativas posteriores, mas também, teve por objetivo 

atribuir segurança às sentenças e seus efeitos, como forma de garantir a segurança jurídica das 

relações jurídicas submetidas ao crivo do Judiciário. Ademais, a delimitação do instituto da 

coisa julgada, o seu regime jurídico, os modos como se produz e os instrumentos pelos quais é 

protegida e pode ser desconstituída são objetos de legislação infraconstitucional, contando, 

inclusive, com tratamentos jurídicos distintos a depender do ramo do direito em que se aplicar. 

A título exemplificativo, a existência de determinados instrumentos processuais, tais como a 

revisão criminal e a ação rescisória, só é concebível, partindo-se do pressuposto de que a 

disciplina jurídica da coisa julgada é matéria reservada à legislação ordinária, uma vez que 

entender de forma contrária implica, indiscutivelmente, na inconstitucionalidade destes 

instrumentos. Deste modo, a modificação do instituto da coisa julgada, ainda que para reduzir 

o seu alcance, é admissível constitucionalmente. Entende-se, desta forma, que a melhor 

interpretação para o art. 5º, XXXVI, e que certamente inspirou o legislador constituinte, é 

aquela segundo a qual o conteúdo de uma decisão não pode ser modificado após ela ter 

constituído coisa julgada. Ressalte-se, entretanto, que, como princípio que é, a coisa julgada, 

ao interagir com os demais princípios constitucionais, ocasionalmente pode ser relativizada 
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em busca da consecução de um resultado mais adequado à luz do sistema constitucional e 

visando à harmonia e equilíbrio do ordenamento jurídico. Destarte, a jurisprudência adota este 

entendimento, como se depreende da leitura da ementa transcrita abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA 

MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 

ADMISSIBILIDADE SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, 

DE COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA NA 

ESPÉCIE. CAUTELAR EXTINTA. 

- Somente na hipótese de colisão entre direitos fundamentais é que se deve admitir, 

pelo menos em tese, a chamada "relativização da coisa julgada", fazendo-se uma 

ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver a conflito e buscar a 

prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico maior. 

- Apenas nas situações de colisão entre direitos fundamentais é que é cabível 

suspender, via provimento cautelar, a execução da decisão rescindenda, a fim de que 

outro direito fundamental em jogo, que represente a proteção a um bem jurídico 

maior do que aquele da segurança jurídica decorrente da coisa julgada, prevaleça. 

- Agravo não provido. 

(AgRg na MC 12581/RN, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2011, DJe 15/06/2011) 

 

Pode-se dizer, portanto, que a coisa julgada não é um instituto a que a 

Constituição atribuiu sacralidade, de modo que esta pode receber tratamento especial, 

inclusive que lhe delimite a abrangência ou até lhe desconstitua, quando o valor segurança 

jurídica protegido por ela se encontre em conflito com outros valores, que o intérprete, no caso 

concreto, considere de maior peso.  

Seguindo essa linha de pensamento, José Afonso da Silva, em lição muito 

esclarecedora, afirma que: 

“Tutela-se a estabilidade dos casos julgados, para que o titular do direito aí 

reconhecido tenha a certeza jurídica de que ele ingressou definitivamente no seu 

patrimônio. A coisa julgada é, em certo sentido, um ato jurídico perfeito; assim já 

estaria contemplada na proteção deste, mas o constituinte a destacou como um 

instituto de enorme relevância na teoria da segurança jurídica. A proteção 

constitucional da coisa julgada não impede, contudo, que a lei preordene as regras 

para sua rescisão mediante atividade jurisdicional. Dizendo que a lei não prejudicará 

a coisa julgada, quer-se tutelar esta contra atuação direta do legislador, contra ataque 

direto da lei. A lei não pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) a coisa 

julgada. Mas pode prever licitamente, como o fez o art. 485 do Código de Processo 

Civil, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.” (2007, p. 436/437) 

Não se pode olvidar que, na prática, os operadores do direito tendem a ter uma 

visão garantista em relação à manutenção da coisa julgada, como meio de preservação da 

segurança jurídica, chegando, sob este pretexto, a sacrificar outros direitos e garantias 

constitucionalmente previstas. 
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Pode ocorrer que, como já fora mencionado, a manutenção a qualquer custo da 

coisa julgada, por vezes, leva a situações que induzem à perplexidade tanto o julgador quanto 

as partes figurantes do processo. Deste modo, é patente a necessidade de se buscar uma 

adequação do instituto da coisa julgada à realidade do sistema jurídico como um todo, através 

da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, no que 

interessa ao presente trabalho, quando transitadas em julgado sentenças em sede de ações 

investigatórias de paternidade.  

4.3 Limites Objetivos e Subjetivos da Coisa Julgada  

Entende-se por limite objetivo da coisa julgada, aquilo que se pode apontar como 

as “partes” da sentença que estão protegidas pelo manto da coisa julgada. Para isso, 

imprescindível é a leitura dos artigos 468, 469 e 470 do Código de Processo Civil. Com base 

nestes artigos, podemos afirmar que apenas o dispositivo da sentença transita em julgado. O 

relatório e a motivação estão fora da proteção do manto da coisa julgada.  

Segundo o eminente mestre Alexandre Câmara, a regulamentação dos limites 

objetivos da coisa julgada também seria integrado pelo contido no artigo 474 do CPC, 

segundo o qual: 

 “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à 

rejeição do pedido.(...)Trata-se de dispositivo referente à chamada eficácia 

preclusiva da coisa julgada. (2002, p. 469). 

Enquanto os limites objetivos da coisa julgada tratam das “partes” da sentença que 

serão acobertadas pelo manto da coisa julgada, os limites subjetivos são relativos às pessoas a 

favor de quem ou contra quem a coisa julgada produzirá efeitos. O artigo 472 do Código de 

Processo Civil proporciona uma regra geral para os limites subjetivos da coisa julgada, ao 

estatuir:  

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. 

Portanto, via de regra, a sentença só gera coisa julgada em relação às partes 

litigantes no processo em que foi proferida.  
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Contudo, o próprio dispositivo legal, em sua segunda parte, apresenta uma 

exceção à regra, ao dispor que “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”. É certo que existem outras exceções à regra do alcance 

subjetivo da coisa julgada. A título exemplificativo, não parece haver dúvidas na doutrina de 

que a coisa julgada que se forma para o substituto processual se forma, naturalmente, para o 

substituído; outra hipótese que merece destaque é a da sucessão (entre vivos ou mortis causa) 

na relação jurídica submetida à apreciação do judiciário. Nesses casos, forçoso apontar que a 

coisa julgada formada no decorrer do processo também atinge o sucessor. Este último 

exemplo é pertinente ao estudo, pois, como se sabe, a ação de investigação de paternidade 

pode ser ajuizada em face dos herdeiros do suposto genitor. Do mesmo modo, se, no curso do 

processo, falece o investigado, deve o magistrado converter o feito em diligência para 

regularizar o pólo passivo da demanda e, no caso de já haver sido constituída a coisa julgada, 

esta alcança também os sucessores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve 

oportunidade de julgar situação parecida, ocasião na qual se manifestou de acordo com o 

entendimento acima, conforme a decisão abaixo: 

Ementa: APELAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA 

COM ALIMENTOS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O PAI, QUE FALECEU NO 

CURSO DO FEITO. SUBSTITUIÇÃO PELOS AVÓS PATERNOS. ALIMENTOS. 

FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. Caso em que a 

demanda foi ajuizada pelo pai/investigado, que faleceu no curso do feito, e foi 

substituído pelos pais dele - os avós paternos. Comprovada a existência de vínculo 

biológico por exame de DNA incontestado, é de rigor a fixação de alimentos em 

desfavor dos avós - já que a hipótese de subsidiariedade, pela morte do pai, está 

comprovada. Os avós - para além de não terem feito qualquer prova sobre suas 

possibilidades - expressamente desistiram de produzir provas, e concordaram com a 

procedência da demanda. De outra banda, o neto/alimentado não recebe pensão por 

morte do pai, junto ao INSS, mas apenas tem uma expectativa de, no futuro, vir a 

receber. Essa expectativa, por ora, não afeta a condenação dos avós, e nem a 

conclusão de que o "quantum" fixado pela sentença (30% do salário-mínimo) é 

adequado. O termo inicial dos alimentos deve ser fixado com atenção às 

circunstâncias peculiares de cada caso concreto. Precedentes jurisprudenciais. No 

caso, os avós ingressaram no processo quando o feito já estava em andamento, e se 

ofereceram para realizar exame de DNA. Logo, no caso, os alimentos em desfavor 

deles devem ser devidos somente a partir do momento em que juntado aos autos o 

laudo que apontou a paternidade. DERAM PARCIAL PROVIMENTO . (Apelação 

Cível Nº 70037243482, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rui Portanova, Julgado em 05/08/2010) 

4.4 Coisa Julgada e Justiça das Decisões  

De início, faz-se necessário afirmar que não se pretende aqui elaborar um conceito 

ou uma definição para o que seria justiça. Trata-se de um ideal e, como tal, pode ser entendido 
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como inatingível. Aliás, a noção de justiça é variável no tempo e no espaço de acordo como 

meio em que se insere a questão. Vale dizer que o que se considera justo no Brasil, pode não o 

ser em um país de maioria muçulmana. Pode-se dizer, ainda, que o que se tem por justo no 

Brasil do século XXI, assim não o seria durante as primeiras décadas do século passado. 

O mesmo fenômeno ocorre com relação às decisões judiciais. Cada decisão 

judicial reflete a ordem jurídica então vigente, que nem sempre coincide com o ideal de 

justiça. Contudo, deve ser observada a estabilidade das decisões ainda que sob um novo 

contexto social, uma vez que se esta alteração, por si só, fosse motivo de rediscussão das 

demandas judiciais já decididas, instalar-se-ia o caos jurídico-social, na medida em que 

faltaria às relações jurídicas o elemento essencial da segurança. 

Trazendo a discussão para o tema do estudo, a decisão de improcedência do 

processo de investigação de paternidade por falta de exame de DNA, quando da sua prolação, 

não poderia, apenas por esse motivo, ser considerada injusta, pela impossibilidade de 

realização de tal exame, seja qual for o motivo. Com a transformação científica que 

possibilitou o acesso ao seu patrimônio genético através do exame de DNA, aquela mesma 

decisão, agora já acobertada pelo manto da coisa julgada, se torna um estorvo para a 

sociedade, um verdadeiro escárnio ao que se entende por justiça. Isso porque, em respeito ao 

princípio da segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada, deixa-se de lado a verdade dos 

fatos para se privilegiar a verdade dos autos. Chega-se ao cúmulo de aceitar que um indivíduo 

não possa ter declarada a sua filiação, ainda que possa ser determinada por um simples exame, 

para garantir uma decisão baseada em presunções. Compartilham deste entendimento Farias e 

Rosenvald, o que se comprova pela leitura do seguinte trecho: 

“Não se trata mais de reconhecer o direito à filiação. Negá-lo, seria fechar os olhos a 

uma realidade concreta e presente e, assim, por via oblíqua, negar a própria 

inteligência e capacidade humanas. A grande questão que toca ao jurista do novo 

tempo é a proteção a ser conferida ao direito à filiação. É de se buscar a maneira 

mais eficaz de assegurar o exercício da filiação nesse novo quadro de relações 

sociais, econômicas e jurídicas, impedindo sua violação.” (2009, p. 474) 
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5. DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE 

 

Antes de ingressar no núcleo da controvérsia a respeito da possibilidade de 

relativização da coisa julgada nas ações de relativização de paternidade, é salutar fazer alguns 

apontamentos pertinentes. Nesse contexto, tratar-se-á do avanço alcançado nas ações desta 

natureza através do advento do exame de DNA, passando-se de um processo baseado em 

provas testemunhais e presunções para uma demanda que conta com um instrumento 

probatório que proporciona níveis de certeza quase absolutos. Em seguida, não poderia este 

trabalho se abster de comentar o entendimento, defendido por muitos doutrinadores e por uma 

corrente jurisprudencial, segundo o qual a solução para a problemática apresentada seria a 

aplicação analógica do instituto da ação rescisória como forma de assegurar o direito do 

interessado em ingressar com nova ação diante da possibilidade de obtenção de nova prova, 

através do exame de DNA, bem como resguardar a coisa julgada e a segurança jurídica, na 

medida em que o interessado teria o mesmo prazo da ação rescisória, vale dizer, dois anos, 

para ajuizar nova ação investigatória de paternidade. Encerrando este item, apresentar-se-á as 

posições da doutrina e da jurisprudência a respeito do tema, dando ênfase à produção 

jurisprudencial, tendo em vista que a doutrina em geral vem aceitando com maior naturalidade 

a possibilidade de revisão da coisa julgada. 

 

5.1 Breves considerações acerca do exame de DNA 

 

Antes do advento do exame de DNA, as ações investigatórias de paternidade 

geravam muitos inconvenientes aos operadores do direito. Nas palavras de Sílvio Venosa:  

“As gerações mais jovens de juristas certamente não terão idéia das dificuldades de 

um processo de investigação de paternidade no passado, quando os exames técnicos 

podiam, quanto muito, afastar a paternidade, mas não afirmá-la. Quando o exame 

não concluía pela negativa, a instrução probatória em um processo dessa natureza era 

impiedosa e sutil, rude e delicada ao mesmo tempo. O juiz deveria aferir todo um 

conjunto de fatores, as possibilidades de relações sexuais da mãe com terceiros, a 

conduta social dos interessados, interesses de terceiros na paternidade em questão 

etc. O mal-estar instalava-se na sala de audiências. Quanto menor a comarca ou a 

comunidade, maior era o estrépito social de uma ação dessas. Só quem atuou nesses 

processos como juiz, advogado ou curador sabe exatamente o alcance dessas 

palavras.” (2005, p. 291) 

 

Pode-se dizer que esses inconvenientes desapareceram com o advento do exame 

de DNA. A partir daí, os magistrados, no mais das vezes, nem sequer colhem a prova 
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testemunhal frente ao elevadíssimo grau de certeza proporcionado pelo exame. Tratando do 

tema, Carlos Roberto Gonçalves obtempera que: 

“Hoje, no entanto, com o exame de DNA, é possível afirmar-se a paternidade com 

um grau praticamente absoluto de certeza. A incerteza trazida aos autos pela exceção 

oposta pelo réu já não conduz, necessariamente, à improcedência da ação, pois 

mesmo comprovado o plurium concubentium, tal exame demonstrará, com elevado 

grau de certeza, quem é o verdadeiro pai.” (2009, p. 326) 

 

Nesse contexto, são necessárias algumas observações sobre o papel do exame de 

DNA não ações de averiguação de paternidade, tendo em vista a possibilidade da 

transformação dos magistrados em meros homologadores de laudos técnicos, conforme 

advertido pela doutrina e jurisprudência.  

O magistrado, via de regra, é possuidor do que de pode denominar de cultura 

média. Em outras palavras, o conhecimento do magistrado, naquilo que extrapola o campo do 

saber jurídico, se baseia, como acontece com qualquer outro indivíduo, nas experiências que 

acumulou, enquanto inserido em determinado contexto social. Dito isso, não se pode esperar 

do juiz que tenha conhecimentos técnicos, além do Direito, de maneira que possa concentrar, 

simultaneamente, as figuras do perito e do julgador.  

Acontece que, na fase de instrução dos processos cíveis, não raras vezes, faz-se 

necessária a produção de provas técnicas aptas a influenciar o entendimento do juiz sobre a 

relação jurídica objeto do litígio. Para isso, e tendo em mente as limitações naturais do juiz 

expostas acima, deve-se recorrer ao perito técnico, especialista nas áreas de conhecimento da 

ciência aplicáveis em cada caso. Essa cooperação entre julgador e perito, entretanto, não pode 

ocorrer sem as devidas cautelas. Ao avaliar a prova técnica, por mais especializada que seja, o 

juiz deve ser cuidadoso, observando todas as nuances do laudo, a fim de se assegurar de que 

se trata de prova confiável e de grande peso frente ao conjunto probatório carreado nos autos, 

bem como garantir, ainda que a prova, por si só, tenha o condão de resolver a controvérsia 

judicial, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por fim, cabe 

ressaltar que deve ser garantida às partes, por meio da nomeação de assistentes técnicos, a 

possibilidade de acompanhar o procedimento que culmina com a elaboração da prova. 

Sob esse prisma, pode-se dizer que o laudo do exame de DNA não deve, de modo 

imediato, vincular o entendimento do magistrado sem que antes se observe a validade do 

exame como meio de prova e, posteriormente, possa a parte interessada se opor ao resultado 

do exame, apresentando suas razões e eventualmente propondo a realização de outro exame de 

igual caráter técnico. Desse modo, fica preservada a posição soberana do julgador na relação 
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processual, permitindo que este faça uso de todo o conjunto probatório que lhe é submetido, 

para, ao final, proferir decisão motivada baseada em seu livre convencimento. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald asseveram que, a fim de garantir a 

credibilidade do exame de DNA, é necessário: 

“uma interpretação cuidadosa e apropriada dos resultados do exame de DNA, de 

modo a fornecer ao processo uma prova idônea a auxiliar na formação do 

convencimento. Impende cautela na realização do exame, desde a escolha do 

laboratório até a escorreita redação do laudo, passando pela formação acadêmica do 

profissional. Sobreleva evitar, assim, uma sacralização ou divinização do DNA, que, 

repita-se, não se tornou prova exclusiva em tais ações” (2009, p. 559) 

 

Mesmo com as ressalvas esposadas acima, em relação ao papel do juiz diante do 

exame de DNA, não se pode negar que o resultado do exame de DNA, por si só, pode servir 

como base probatória para a decisão judicial, tendo em vista sua eficiência e confiabilidade. 

Trata-se de um procedimento científico dotado de ampla aceitação em meio a comunidade 

científica além de um alto índice de probabilidade de alcançar um resultado que corresponda à 

verdade real. Diante disso, cumpre apontar uma solução para a utilização do exame de DNA 

como meio probatório em conformidade com as garantias processuais asseguradas pelo 

ordenamento jurídico.  

O STF, ao enfrentar a problemática da possibilidade de revisão da coisa julgada 

em ações de investigação de paternidade, debruçou-se também sobre a questão do exame de 

DNA e a sua utilização em consonância com as garantias fundamentais. Nesse contexto, 

precisas são as palavras do Min. Luiz Fux em sede de voto-vista no RE 363889/DF:  

“Em outras palavras, para que o exame de DNA seja admissível em um processo 

civil cercado por todas as garantias fundamentais previstas na Constituição, não 

basta que, na teoria, o método científico seja dotado de tal ou qual grau de 

confiabilidade. É preciso que o perito responsável pela realização do exame, no caso 

concreto, explicite o índice de acerto de que são dotados os seus particulares 

instrumentos e materiais técnicos utilizados na produção da prova, a exemplo das 

condições dos laboratórios, públicos ou privados, e da capacitação pessoal dos 

agentes envolvidos na interpretação dos resultados. Só assim, com a demonstração 

do grau de confiabilidade da prova técnica in concreto, é que o exame de DNA 

poderá ser tido pelo julgador como apenas um dos elementos para a formação de sua 

convicção sobre os fatos controvertidos, sem que se possa vedar a possibilidade de 

refutação de seu resultado pela produção de contraprovas, inclusive de igual viés 

técnico, submetido todo o material da instrução ao livre convencimento motivado do 

juiz.” 

 

5.2 Ação Rescisória 

 

Em tópicos anteriores, este trabalho traçou alguns comentários relevantes a 

respeito dos princípios envolvidos na problemática proposta, bem como na solução de um 

eventual conflito de princípios constitucionais. Pois bem. O tema do estudo apresenta um 
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conflito evidente entre o princípio da segurança jurídica e o princípio da dignidade da pessoa 

humana, do direito à identidade, da garantia de acesso ao Judiciário e da assistência judiciária. 

Conforme assentado anteriormente, diante de um conflito entre princípios deve-se procurar 

uma solução que prestigie todos os envolvidos, optando por aquele com maior densidade e 

valor para que se aplique preponderantemente no caso concreto. No caso das ações 

investigatórias, não se pode defender outra idéia senão a de que o princípio da dignidade da 

pessoa humana deve prevalecer sobre a segurança jurídica. A partir daí, busca-se o melhor 

caminho para que se garanta a observância e se dê efetividade dos referidos princípios.  

Diante da ausência de previsão legal capaz de, per si, solucionar a questão, 

conciliando os princípios constitucionais em conflito, doutrina e jurisprudência vêm buscando 

no ordenamento jurídico em vigor, a solução que se considere mais adequado à solução do 

caso concreto, mas também garantidora da segurança das decisões judiciais.  

Novamente, cabe reproduzir as reflexões do Min. Luiz Fux, por ocasião do voto-

vista no RE 363889/DF, por serem de clareza e pertinência indiscutível:  

O paralelo mais evidente a ser buscado, como é claro, é encontrado na ação 

rescisória (CPC, art. 485 e segs.). As regras especiais com que o legislador 

processual disciplina essa espécie de demanda têm em vista a sensibilidade de alguns 

valores fundamentais que sobrepujam a coisa julgada, e cuja violação, por isso 

mesmo, não poderia ficar eternizada por conta do esgotamento das possibilidades 

recursais em um determinado processo. É assim, por exemplo, que, em um 

verdadeiro raciocínio ponderativo, explicitou o legislador que a coisa julgada poderia 

ser desfeita quando em pauta violações, por exemplo, à imparcialidade judicial (inc. 

I), à garantia do juiz natural (inc. II), à legalidade e à juridicidade (inc. V) ou ao 

direito à prova (inc. VII). Em todos esses casos o que fez o legislador processual foi 

mitigar o valor constitucional da segurança jurídica em prol de outros princípios 

constitucionais contrapostos, e que, assim, obedecido o prazo decadencial de dois 

anos, poderiam operar a desconstituição da coisa julgada material em caso de 

procedência do pedido. O tema em discussão, como se vê, aproxima-se em alto grau 

da teleologia que subjaz ao regime da ação rescisória. Em outras palavras, e com 

especial atenção ao que prevê o inc. VII do art. 485 do CPC, o próprio sistema 

processual já tolera a fragilização da coisa julgada diante da alteração do cenário 

probatório, quando “depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 

existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 

pronunciamento favorável”. E é justamente essa exegese calcada substancialmente 

na previsão do art. 485, VII, do CPC que deve ser prestigiada, em uma interpretação 

conforme à luz do direito fundamental à filiação (CF, art. 227, caput e § 6º) e da 

garantia fundamental da assistência jurídica integral aos desamparados (CF, art. 5º, 

LXXIV), para que se admita o ajuizamento de demandas em que se pretenda a 

desconstituição de decisão transitada em julgado que considerara improcedente 

demanda de investigação de paternidade por ausência de provas, dada a 

impossibilidade de realização, à época, do exame de DNA por hipossuficiência 

financeira da parte.  

 

É necessário apontar, no entanto, que o direito à propositura da ação rescisória se 

submete a um prazo decadencial de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão 

(CPC, art. 495). Referido prazo é exatamente o meio que o legislador encontrou para conciliar 
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a possibilidade de desconstituição da coisa julgada e a segurança jurídica. Assim, fica 

garantido o direito de rediscutir as decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, desde 

que se configure, no caso concreto, uma das hipóteses enumeradas nos incisos do artigo 485, 

mas assegura-se que as decisões não ficarão, por tempo indeterminado, ao arbítrio das partes, 

o que inegavelmente causaria uma forte sensação de insegurança nas relações jurídicas. Nesse 

contexto, é de se indagar a aplicabilidade deste prazo decadencial nas ações de investigação de 

paternidade. Tratar-se-á do tema em sede de conclusão, tendo em vista o desenvolvimento 

organizado do trabalho. 

Cabe aqui, ainda, fazer referência às lições de Farias e Rosenvald. Segundo estes 

autores, a discussão acerca da aplicação analógica do instituto da ação rescisória seria 

infrutífera, tendo em vista a noção de que a coisa julgada nas ações filiatórias se dá na 

modalidade secundum eventum probationes, ou seja, só são aptos a gerar a coisa julgada 

aqueles processos em que se esgotaram as possibilidades de produção de prova. É o que se 

observa da interpretação do seguinte trecho: 

“Veja-se, inclusive, que não se faz necessário justificar a propositura de qualquer 

ação rescisória, com vistas ao rejulgamento da ação filiatória, eis que a decisão 

judicial que não exaurir os meios de prova não passa em julgado, afastando-se do 

manto sagrado da coisa julgada. É mister afirmar, então, que a coisa julgada na ação 

investigatória se dará sob a técnica secundum eventum probationes. Ou seja, a coisa 

julgada se forma a depender do resultado da produção probatória, identicamente ao 

que se tem nas ações coletivas.” (2009, p.575) 

 

5.3 Entendimento Doutrinário e Jurisprudencial Acerca do Tema 

 

Como já dito anteriormente, as transformações na realidade social, seja por uma 

mudança de cultura, seja por uma inovação tecnológica, influem diretamente no Direito. Este 

não pode ficar a par das modificações da sociedade, mas sim acompanhar e se adequar a essas 

mutações de modo a regular o convívio humano e atingir o ideal justiça. O mesmo ocorre com 

o entendimento dos pensadores e aplicadores do Direito. Quando se trata de relativização de 

coisa julgada, tema relativamente novo no estudo das ciências jurídicas, pode-se dizer que a 

posição mais conservadora, e que já foi amplamente dominante, repudiava a possibilidade de 

suavização da res iudicata por considerar se tratar de um perigoso precedente, que poderia dar 

margem a uma onda de insegurança jurídica, ao retirar da coisa julgada o seu caráter de 

imutabilidade. Os Tribunais seguiam essa mesma linha de pensamento ao repelir 

sistematicamente as tentativas de desconstituir a coisa julgada diante das mais variadas 

situações. Considerava-se que a ação rescisória era o meio apto a discutir a sentença transitada 

em julgado e, uma vez decorrido o prazo para sua propositura, estava encerrada a 
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possibilidade de revisão do pronunciamento. Consagrava-se, portanto, de forma exarcebada, o 

princípio da segurança jurídica mesmo em situações, onde a razoabilidade e a 

proporcionalidade apontavam para uma solução diretamente contraditória. Com o tempo, 

flexibilizou-se tal entendimento, até que nos deparamos, atualmente, com a maioria 

doutrinária, acenando para a possibilidade da relativização da coisa julgada em demandas 

investigatórias de paternidade.  

Nesse sentido, Maria Berenice Dias, ao tratar do tema e se reportando ao 

posicionamento anterior esposado acima, afirma que: 

“Essas demandas, tanto de reconhecimento, como de rejeição da paternidade, ao 

transitarem em julgado, nunca puderam voltar a juízo pelo surgimento da coisa 

julgada. A verdade jurídica sempre prevaleceu por gozar de intangibilidade 

constitucional. Entretanto, entre a verdade jurídica, ditada por sentença e a verdade 

genética não há como titubear. Afirmada ou negada a paternidade na via judicial, 

sem a prova da paternidade biológica, impõem-se autorizar tanto ao filho, quanto ao 

pai que voltem à justiça para o estabelecimento da verdade real. Essa nova 

orientação, que passou a ser chamada de relativização da coisa julgada, não goza de 

unanimidade, mas é referendada pela jurisprudência amplamente majoritária, sendo 

aplaudida pela doutrina. Ainda que a verdade afetiva mereça sempre ser prestigiada, 

porque a tudo se sobrepõe, tal não pode servir de obstáculo à pretensão de descobrir 

a verdade genética, não revelada em demanda anterior. Como a posse de estado de 

filho geradora da filiação socioafetiva necessita de comprovação, não cabe negar 

quer o uso da ação investigatória, quer o da negatória de paternidade. Tanto o filho 

como o pai, assim identificados judicialmente, podem retornar a juízo, sendo 

descabido extinguir processo pelo reconhecimento da coisa julgada. A verdade 

biológica não foi alvo de apreciação judicial. Como a ação é imprescritível, a 

qualquer tempo o filho pode ingressar com nova ação de investigação, já que a 

primeira não foi acolhida por ausência de prova da paternidade.” (2009, p. 352/353) 

 

No mesmo sentido, Maria Helena Diniz depois de abordar com muita técnica o 

procedimento adequado dos exames de DNA, perfila-se aos que defendem a possibilidade de 

revisão da coisa julgada ao sustentar que:  

“Sem embargo, diante da quase certeza do DNA, dever-se-ia, ainda, admitir a 

revisão da coisa julgada (RT, 802:213) para fins de investigação de paternidade, em 

casos de provas insuficientes produzidas na ocasião da prolação da sentença, para 

garantir o direito ao respeito à dignidade humana (CF, art. 1, III), à identidade 

genética e à filiação, sanando qualquer injustiça que tenha ocorrido em razão de 

insuficiência probatória e, além disso, o registro público deve conter a verdade real. 

O art. 485 do Código de Processo Civil admite a rediscussão da coisa julgada, em 

ação rescisória, para desconstituir sentença com vício na decisão de mérito. Com 

isso há permissão legal para relativização da coisa julgada na investigação de 

paternidade por falha ou insuficiência probatória.” (2011, p. 535) 

 

Carlos Roberto Gonçalves, citando lição de Cândido Rangel Dinamarco, aponta: 

“que a relativização da coisa julgada deve aplicar-se também a todos os casos de 

ações de investigação de paternidade julgadas procedentes ou improcedentes antes 

do advento dos modernos testes imunológicos (HLA, DNA), porque do contrário a 

coisa julgada estaria privando alguém de ter como pai aquele que realmente o é, ou 

impondo a alguém um suposto filho que realmente não o é.” (2009, p. 330) 
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Igualmente relevante ao estudo do tema são as propostas de modificação 

legislativa. Com efeito, há propostas de mudança no ordenamento de modo a assegurar a 

possibilidade de revisão da coisa julgada nas demandas de investigação de paternidade. Maria 

Helena Diniz destaca o §2º a ser acrescentado pelo Projeto de Lei n. 276/2007, tendo o 

seguinte teor:  

“Não fazem coisa julgada as ações de investigação de paternidade decididas sem a 

realização do exame de DNA, ressalvada a hipótese do §4º do art. 1.601”, com a 

seguinte justificação: 

“Quanto ao parágrafo segundo, deve a proposta ser creditada ao IBDFAM de 

Pernambuco, presidido por Eduardo Sertório, havendo a idéia nascida em reunião 

ordinária daquele instituto, da qual participaram o Des. Jones Figueirêdo Alves e os 

advogados Mário Delgado e Rodrigo da Cunha Pereira, este último presidente 

nacional do IBDFAM, com os seguintes argumentos, aos quais me acosto 

integralmente: Não se pode olvidar que muito se evoluiu nas áreas médica e genética 

nos últimos anos. Tais evoluções produzem um inevitável impacto na ciência 

jurídica, tendo em vista que a função primordial do direito é abraças as mudanças 

sociais, atribuindo-lhes segurança e um cunho de jurisdicidade. Um desses 

progressos científicos consubstancia-se no advento do exame de DNA, atualmente 

essencial para a determinação da ascendência biológica. A sua utilização tornou-se 

corriqueira nas ações de investigação de paternidade, uma vez que, para a solução da 

lide, praticamente dispensa a produção de outras provas, conferindo um grau de 

certeza quase absoluto quanto à existência ou não do vínculo genético entre as partes 

envolvidas. Diante dessa descoberta científica inominável, o que fazer com os casos 

julgados antes do advento deste exame? Continuarão construídos sob uma ficção 

jurídica? Uma vez enfocando o ordenamento jurídico em sua totalidade, não se deve 

perder de vista uma análise principiológica, em que se torna inevitável um 

sopesamento da hierarquia ou da preponderância de princípios, utilizando-se, para 

tanto, dos valores elencados pela Constituição Federal de 1988. Para tanto, pergunta-

se: o que é mais relevante, o trancamento do processo através da coisa julgada ou o 

direito de personalidade que uma criança tem em conhecer a sua origem genética? 

Tendo em vista que a Constituição erigiu como fundamento da República o princípio 

da dignidade da pessoa humana, elegeu a realização plena da personalidade como 

eixo axiomático fundamental, a balizar todas as relações da nova ordem jurídica, 

além de ser esta a nova hermenêutica a orientar o operador do direito. Em razão 

dessa premissa metodológica de análise do tema, não há dúvidas da preponderância 

do direito da criança em saber a sua ascendência genética, o que não justifica a 

manutenção da coisa julgada nesses casos.” (2011, p. 536) 

 

Quanto à jurisprudência, pode-se dizer que, de início, havia relutância no 

acolhimento dos pedidos de nova apreciação da demanda de investigação de paternidade 

quando já houvesse decisão transitada em julgado prolatada em processo anterior. Nesse 

sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, entendia, até bem pouco tempo, que 

deveria ser preservada a segurança jurídica, ainda que em face da possibilidade da realização 

do exame de DNA, conforme se pode extrair do seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AFASTADA A PATERNIDADE. COISA 

JULGADA. ADVENTO DO EXAME DE DNA. PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENOVAR A INVESTIGAÇÃO. PRIMADO 

DOS CÂNONES DA CERTEZA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
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1. Encontra-se sedimentado neste STJ o entendimento no sentido da impossibilidade 

de se renovar a investigação de paternidade em virtude do advento do exame de 

DNA, afastando a coisa julgada formada em processo anterior, onde não foi 

reconhecida a alegada paternidade. 

2. As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão 

agravada. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 363.558/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 22/02/2010)  

 

No mesmo sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E 

DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA. 

SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS MEIOS DE PROVA. IRRELEVÂNCIA. 

PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, § 1º-A, do CPC não ofende 

os princípios do contraditório e da ampla defesa, se observados os requisitos 

recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante 

do STJ. 

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para 

prequestionamento de dispositivos constitucionais. 

3. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de que deve 

ser preservada a coisa julgada nas hipóteses de ajuizamento de nova ação de 

investigação de paternidade, ainda que se postule pela utilização de meios mais 

modernos de prova, como o exame de DNA, haja vista a preponderância, nesses 

casos, da segurança jurídica. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 899.981/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/08/2010, DJe 01/09/2010) 

 

Acontece que, com a evolução doutrinária sobre o tema aliada a repetição das 

ações de investigação de paternidade com o condão de rediscutir as demandas já julgadas em 

processos anteriores, especialmente em face da possibilidade da realização do exame de DNA, 

a jurisprudência vem aceitando o ingresso de nova ação com maior naturalidade. A despeito 

de basearem-se em diferentes fundamentos, as decisões dos Tribunais, incluindo-se o 

Supremo Tribunal Federal, em última instância, buscam atribuir preponderância à dignidade 

da pessoa humana quando em rota de colisão com a coisa julgada. É certo, que, como exposto 

no tópico relativo à ação rescisória, não se pode negar a importância da ponderação na 

aplicação dos princípios, de maneira que não se afaste por completo o instituto da coisa 

julgada.  

De início, cabe destacar uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios que, no início da década passada, já entendia, com acerto, que seria possível 

mitigar a coisa julgada nas ações de investigação de paternidade, nos seguinte termos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - 

DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - AÇÃO 

ANTERIORMENTE AJUIZADA JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE 

PROVAS - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. 01. QUANDO A AUSÊNCIA 



48 

 

DE PROVAS ACERCA DA PATERNIDADE QUE SE INVESTIGAVA NÃO 

PASSA DE FUNDAMENTO DA SENTENÇA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM 

DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. 02. A AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, PORQUE UMA AÇÃO DE ESTADO, É 

DAQUELAS ONDE NÃO SE MATERIALIZA A COISA JULGADA. A 

SEGURANÇA JURÍDICA CEDE ANTE VALORES MAIS ALTOS, SEJA DE O 

FILHO SABER QUEM É O PAI, SEJA O DE QUE OS REGISTROS PÚBLICOS 

DEVEM ESPELHAR A VERDADE REAL. (AGI 0-2116-1, REL. DES. 

EDMUNDO MINERVINO). 03. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20000020044902AGI DF; 

Registro do Acórdão Número: 133304; Data de Julgamento: 13/11/2000; Órgão 

Julgador: 5ª TURMA CÍVEL; Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA; Publicação no 

DJU: 07/02/2001 Pág.: 40; Decisão:  NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.). 

 

Como se observa na redação do decisum, o TJDFT, ao entender que a sentença 

que tem por fundamento a ausência de provas não transita o julgado. Dispõe ainda o Tribunal 

que as ações de investigação de paternidade, devido à sua natureza de ação de estado, não 

proporciona a formação da coisa julgada. Por fim e de acordo com a melhor interpretação 

constitucional, o acórdão esclarece que a segurança jurídica, nestes casos, deve dar lugar a 

valores mais importantes, como, no caso, o direito à identidade e ao conhecimento do 

patrimônio genético. 

O STJ, simultaneamente e a despeito da posição apresentada acima, entende 

possível a propositura de nova ação de investigação de paternidade, ainda que haja processo 

anterior com sentença transitada em julgado, como se depreende do disposto na decisão 

prolatada no Resp 826698/MS, cuja ementa segue transcrita: 

Direito processual civil. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade com 

pedido de alimentos. Coisa julgada. Inépcia da inicial. Ausência de mandato e 

inexistência de atos. Cerceamento de defesa. Litigância de má-fé. Inversão do ônus 

da prova e julgamento contra a prova dos autos. Negativa de prestação jurisdicional. 

Multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 

- A propositura de nova ação de investigação de paternidade cumulada com pedido 

de alimentos, não viola a coisa julgada se, por ocasião do ajuizamento da primeira 

investigatória – cujo pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas –, 

o exame pelo método DNA não era disponível tampouco havia notoriedade a seu 

respeito. 

- A não exclusão expressa da paternidade do investigado na primitiva ação 

investigatória, ante a precariedade da prova e a insuficiência de indícios para a 

caracterização tanto da paternidade como da sua negativa, além da indisponibilidade, 

à época, de exame pericial com índices de probabilidade altamente confiáveis, 

impõem a viabilidade de nova incursão das partes perante o Poder Judiciário para 

que seja tangível efetivamente o acesso à Justiça. 

- A falta de indicação do valor da causa não ofende aos arts. 258 e 282, inc. V, do 

CPC, ante a ausência de prejuízo às partes, sobressaindo o caráter da 

instrumentalidade do processo. 

- Sanado o defeito com a devida regularização processual, não há que se alegar 

ausência de mandato e inexistência dos atos praticados. 

- Não há cerceamento de defesa quando, além de preclusa a questão alegada pela 

parte, impera o óbice da impossibilidade de se reexaminar fatos e provas em sede de 

recurso especial. 

- A ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. 
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- Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA 

induz presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301/STJ). 

- Não existe violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem apreciou 

todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apenas dando 

interpretação diversa da buscada pela parte. 

- Inviável em sede de recurso especial a análise de alegada violação a dispositivos 

constitucionais. 

Recurso especial não conhecido. 

(REsp 826698/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008) 

 

Porém, a Segunda Seção do STJ, no final do ano de 2008, uniformizou, conforme 

exposto nos julgados apresentados anteriormente o entendimento pela impossibilidade de se 

afastar a coisa julgada material mesmo diante da perspectiva de realização de exame de DNA, 

conforme o seguinte precedente:  

PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. Coisa julgada 

decorrente de ação anterior, ajuizada mais de trinta anos antes da nova ação, esta 

reclamando a utilização de meios modernos de prova (exame de DNA) para apurar a 

paternidade alegada; preservação da coisa julgada. Recurso especial conhecido e 

provido”. (REsp 706.987/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão 

Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, DJe 10/10/2008). 

 

Por fim, imprescindível analisar a posição do Supremo Tribunal Federal relativa à questão da 

possibilidade de relativização da coisa julgada nas ações investigatórias. Em decisão recente, 

nos autos do RE 363889, foi declarada a Repercussão Geral da matéria conforme a decisão 

abaixo:                
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a presença de repercussão geral 

na discussão acerca da incidência dos artigos 5º, incisos XXXVI e LXXIV e 227, § 

6º, ambos da Constituição Federal, aos casos de ação de paternidade julgada 

improcedente por falta de condições materiais para a realização da prova. Votou o 

Presidente. Em seguida, após o voto do Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator), que 

conhecia dos recursos e lhes dava provimento para cassar o acórdão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, pediu 

vista dos autos o Senhor Ministro Luiz Fux. Ausentes, em participação na U.N. 

Minimum Rules/World Security University, em Belágio, Itália, o Senhor Ministro 

Cezar Peluso e, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Falou, pelo 

recorrente, o Dr. Marcus Aurélio Dias de Paiva e, pelo Ministério Público Federal, o 

Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto 

(Vice-Presidente). Plenário, 07.04.2011. 

 

Em seguida, o Tribunal Pleno deu provimento ao recurso para declarar a 

possibilidade da propositura de nova ação de investigação de paternidade em face da 

viabilidade do exame de DNA. Trata-se de um passo importante em direção a uma 

uniformização de jurisprudência sobre o tema. 
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6. CONCLUSÃO 

  

Chegamos, enfim, a parte final do estudo, na qual se analisará aquilo que foi 

exposto para, em seguida, apresentar a solução mais adequada à questão proposta. 

Preliminarmente, cabe ressaltar a importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o qual deve ser encarado como basilar, imprescindível, fundante do Estado 

Democrático de Direito, sendo consagrado já no artigo primeiro da Constituição Federal (art. 

1°, III da CRFB/88). Considera-se que o constituinte consagrou a dignidade da pessoa humana 

como valor nuclear da ordem constitucional. É um princípio de aplicação ampla e abrangência 

colossal, servindo como parâmetro de criação e interpretação dos demais direitos e garantias 

constitucionais e que deve ser observado não só nas relações privadas, como também na 

interação entre o indivíduo e o Estado. Pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana deve 

ser observada quando da efetivação de outros direitos fundamentais, como por exemplo, a 

liberdade, a livre associação, a propriedade, a liberdade de expressão e também a coisa 

julgada. Em outras palavras, o respeito à dignidade da pessoa humana é pressuposto 

necessário para que se possa dar efetividade aos demais direitos.   

O Estado não deve apenas se abster de praticar atos atentatórios à dignidade da 

pessoa humana, mas também, buscar, através de ações positivas, dar guarida e garantir a 

execução deste princípio. Vale dizer, que, uma vez erigido ao patamar de fundamento da 

República pelo texto constitucional, a dignidade da pessoa humana deve se apresentar como 

objetivo principal das ações do Estado.  

Em seguida, vale reafirmar que o direito à filiação e ao conhecimento do 

patrimônio genético, deve ser entendido como expressão do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Ora, é direito de todo indivíduo ter conhecimento da sua história e da história de seus 

antepassados para que, a partir daí, possa se identificar e se diferenciar em meio aos demais 

membros de sua sociedade. Ainda que se fale em uma pretensão puramente patrimonial, o 

simples fato de ver reconhecida a sua origem genética tem uma importância psicológica e 

social muito grande para qualquer indivíduo. Cabe aqui lembrar, ainda que fuja ao tema do 

estudo, que há decisões no sentido de garantir a propositura de ações de investigação de 

paternidade ainda que o investigante já registrado sob o nome de terceiro ou que tenha sido 

adotado, em clara homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana que se sobrepõe, 

nesses casos, ao interesse público da preservação dos registros públicos (STJ, AgRg no REsp 

974669/RS). É, portanto, seguro dizer que o direito à filiação e ao conhecimento do 
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patrimônio genético constitui elemento objetivo da dignidade da pessoa humana e deve ser 

privilegiado em situações como a proposta. 

Não obstante se proponha aqui a possibilidade da revisão da coisa julgada em 

ações de investigação de paternidade, é imprescindível destacar a importância da segurança 

jurídica e da coisa julgada para a manutenção da harmonia e da ordem das relações jurídicas. 

No tópico dedicado à coisa julgada foram apresentados com mais detalhes os fundamentos e 

características deste instituto e sua importância para o ordenamento jurídico e para a 

segurança jurídica nas interações entre os indivíduos de uma sociedade. Todavia, a coisa 

julgada não deve ser entendida de forma absoluta, como se tivesse de ser protegida a todo 

custo. A possibilidade de revisão da coisa julgada não gera, por si só, o caos e a ruína das 

instituições, pois, como foi dito, se assim fosse, o ordenamento não preveria instrumentos 

aptos a desconstituí-la, como a ação rescisória e a revisão criminal. Pelo contrário. Fosse 

entendida a coisa julgada como um instituto sacralizado e intocável, aí sim, teríamos o caos, 

uma vez que teríamos de conviver com decisões inexatas, imprecisas ou mesmo injustas, seja 

desde de sua prolação, seja pelo desenvolvimento social e científico. Trata-se, portanto, de 

uma necessidade básica para qualquer ordenamento jurídico a possibilidade de rever as 

decisões judiciais respeitados os requisitos estabelecidos. 

Ocupou-se ainda o trabalho de apresentar a solução mais adequada à questão de 

conflitos entre princípios. Isso porque, como já assentado, a resposta ao problema apresentado 

reside na técnica utilizada para resolver o conflito entre o princípio da dignidade da pessoa 

humana e o da segurança jurídica, aplicando predominantemente aquele que se entenda mais 

importante no caso concreto. Restou afirmado, que não se pode, em um conflito desta 

natureza, simplesmente afastar um princípio e aplicar o outro, devendo-se lançar mão da 

técnica da ponderação para se chegar a solução mais razoável e proporcional. 

Vale dizer, ainda, que, não obstante a idéia da aplicação analógica do instituto da 

ação rescisória por obtenção de documento novo seja sedutora, até porque, em certa medida, 

trata-se da mesma situação, entende-se que a sujeição da propositura da nova demanda de 

investigação de paternidade ao prazo decadencial de dois anos gera alguns inconvenientes. Em 

primeiro lugar, o direito à filiação é direito imprescritível, ou seja, pode ser exercido a 

qualquer tempo. Desse modo, aquele que, por motivação própria, precedeu à inovação 

tecnológica do exame de DNA e ingressou com uma ação de investigação de paternidade, 

ficaria desprestigiado em relação àquele que por inércia nunca submeteu sua pretensão ao 

Judiciário e agora tem a oportunidade de ver seu vínculo de filiação decretado mediante a 

realização do exame de DNA. Além disso, o marco inicial da contagem do prazo decadencial 
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seria de difícil determinação. Considerando, como acontece na ação rescisória, que começa a 

correr o prazo do dia do trânsito em julgado da sentença, muitos interessados ficariam 

extremamente prejudicados, pois é possível que neste prazo o exame não tivesse ainda sido 

aperfeiçoado, e, ainda que disponível o exame, o requerente poderia não ter acesso a ele por 

falta de recursos financeiros e de assistência judiciária por parte do Estado. Todavia, se o 

operador do direito pretendesse inovar, estabelecendo como marco inicial da decorrência do 

prazo o dia em que o requerente se tornou capaz de arcar com as despesas do exame ou que o 

Estado ofereceu aos jurisdicionados a assistência judiciária, como propôs o Min. Luiz Fux no 

voto-vista já mencionado, permaneceria o inconveniente da contagem do prazo, pois o dia 

exato continua sendo de difícil determinação. 

Para arrematar, registre-se a tramitação, no Congresso Nacional, do Projeto de lei 

n. 116/2001, de autoria do Senador Valmir Amaral, propondo que o parágrafo único do art. 8º 

da Lei n. 8.560/92, passe a vigorar com a seguinte redação: “A ação de investigação de 

paternidade, realizada sem a prova do pareamento cromossômico (DNA), não faz coisa 

julgada”. Tal alteração legislativa teria o condão de por um fim à presente controvérsia e 

asseguraria a observância e aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ocorre 

que, infelizmente, o referido projeto foi arquivado em 2007.   

Por todo o exposto, e seguindo o entendimento da maior parte da doutrina e de 

uma crescente corrente jurisprudencial, entende-se aqui que deve ser assegurado ao autor da 

ação de investigação de paternidade o direito de ajuizar nova ação em face da viabilidade de 

realização do exame de DNA. Baseia-se este entendimento, primordialmente, na 

preponderância que deve receber o princípio da dignidade da pessoa humana frente à coisa 

julgada. Isso porque, independente de se considerar que a decisão do processo original gerou 

coisa julgada formal ou material, a prevalência da dignidade da pessoa humana, por si só, já 

seria fundamento suficiente para tal relativização.  
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