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1. RESUMO 

Atualmente fala-se abertamente em restrição excepcional de garantias 

fundamentais, a qual implica em uma ponderação destas sob a máxima de que não 

há valores constitucionais absolutos. Desta forma, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar a relativização da coisa julgada enquanto ponderação de princípios 

e garantias constitucionais preeminentes no processo civil brasileiro, em especial a 

relativização atípica da coisa julgada injusta em razão do avanço da tecnologia. 

Utilizar-se-á o raciocínio dedutivo como procedimento metodológico. A temática 

justifica-se pela importante missão de tentar elucidar a problemática, que finda na 

busca pela possibilidade de se estabelecer uma limitação menos subjetiva às novas 

formas de relativizar a coisa julgada em detrimento de outros direitos fundamentais, 

alicerçados na pretensão de alcançar a real justiça das decisões judiciais. Tem-se 

como hipótese a possibilidade de modificação na legislação para positivar a 

relativização da coisa julgada fundada em decisão judicial injusta. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O instituto da coisa julgada encontra assento constitucional e possui hierarquia 

de garantia oferecida pelo Estado à parte que litigiou e teve proferida uma decisão 

judicial, pois é a concretização do princípio da segurança jurídica, resultando em um 

direito adquirido reconhecido judicialmente. Assim, a inviolabilidade da coisa julgada 

por lei posterior é um direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXVI da 

Constituição Federal de 1988.  

Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni aduz que a “coisa julgada material é 

atributo indispensável ao Estado Democrático de Direito e à efetividade do direito 

fundamental de acesso ao Poder Judiciário” (2004, p. 05), de maneira que não faria 

sentido falar-se em direito de acesso à justiça sem dar ao cidadão o direito de ver o 

seu conflito definitivamente solucionado. 

Todavia, tem-se admitido a flexibilização do instituto da coisa julgada para além 

das hipóteses nominadas e, igualmente, para além da forma prevista no 

ordenamento jurídico processual. Doutrinas e jurisprudência pátrias vêm admitindo o 

que se conceitua como relativização atípica da coisa julgada, a qual busca afastar a 

segurança jurídica de decisão judicial que produz extrema injustiça, por afronta a 

outro valor constitucional. Neste sentido, a ausência de preceitos bem estabelecidos 

dessa nova forma de relativização, bem como a própria vagueza semântica do que 



seria “extrema injustiça” em uma decisão judicial transitada em julgada, conduzem à 

ideia de um extermínio do próprio instituto da coisa julgada e, concomitantemente, 

do princípio da segurança jurídica. 

 

3. OBJETIVOS 

A fim de delimitar a temática escolhida, sucintamente apresentada, a pesquisa 

tem por objetivo demonstrar que o avanço da tecnologia atingiu o instituto da coisa 

julgada em algumas situações de inconformidades entre uma decisão jurisdicional e 

uma realidade social, como nos casos de investigação de paternidade em que se fez 

coisa julgada material sem o suporte da força probante do exame de DNA.  

 

4. METODOLOGIA 

Utilizar-se-á o método dedutivo para o desenvolvimento do trabalho, com 

utilização de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Dessa forma, os procedimentos 

metodológicos adotados se referem, primeiramente, ao levantamento bibliográfico 

que tem possibilitado à discussão teórica do objeto de pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A atípica forma de relativização da coisa julgada, a chamada coisa julgada 

injusta, diz respeito ao afastamento da imutabilidade própria da coisa julgada nas 

sentenças que produzam extrema injustiça, em afronta clara e inaceitável a valores 

constitucionais essenciais ao Estado democrático de direito (NEVES, 2019, p. 879).  

Implica destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já é 

pacificada no sentido de que não devem ser impostos obstáculos de natureza 

processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, 

entendimento este manifestado no acórdão do STF no RE 363.889/DF, sob a 

relatoria do senhor ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida. Deste 

modo, nas ações de investigação de paternidade em que não se realizou o exame 

de DNA, é possível relativizar a coisa julgada diante da ponderação de valores, 

devendo permitir-se a propositura de nova ação a fim de que se elucide a questão 

por meio do exame genético.  

Destarte, da mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

prevalência do princípio da verdade real nas ações de investigação de paternidade 

julgadas sem a realização do exame de DNA, admitindo a relativização da coisa 



julgada em detrimento da segurança jurídica das decisões judiciais, não poderia o 

Poder Judiciário considerar os outros avanços técnico-científicos inerentes à 

sociedade moderna, e desconstituir a coisa julgada material sob a justificativa de 

preservar a realidade dos fatos? O avanço tecnológico ocorre em velocidade 

superior à das reformas legislativas e jurisprudenciais, o que tem trazido diversos 

desafios para o Poder Judiciário, em especial, no que diz respeito às novas formas 

de relativização da coisa julgada, as quais levam em consideração a realidade dos 

fatos e a busca pela justiça das decisões judiciais, o que, como observado, pode 

basear-se no avanço da tecnologia. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Deste modo, diante do surgimento de novos preceitos reconhecidos pela 

jurisprudência e pela doutrina pátria, inclusive originadas do avanço da tecnologia 

como é o caso da prevalência do direito à identidade genética em face da segurança 

jurídica advinda com a coisa julgada das decisões judiciais, é necessário que a 

legislação também os reconheça e que estipule os procedimentos e as hipóteses em 

que poderia haver a relativização da coisa julgada que busca retirar a imutabilidade 

de decisões que causam extremas injustiças por afrontar outros valores 

constitucionais. Ademais, imprescindível é utilização do princípio da 

proporcionalidade, tanto na formulação das alterações legislativas como na 

aplicabilidade destas ao caso concreto pelo Estado-Juiz. 
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