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Coisa Julgada 

- A coisa julgada formal decorre da imutabilidade da sentença 
dentro do processo em que foi proferida, seja porque já não 
caibam mais recursos, seja porque o recurso adequado não foi 
interposto no prazo legal, sem impedir que o objeto do 
julgamento volte a ser discutido em outro processo.  

 
A coisa julgada material impede que a mesma ação, já decidida em 

caráter definitivo, volte a ser discutida em outro processo.  
 
 A coisa julgada material pressupõe sentença de mérito, que 

aprecie a pretensão posta em juízo.  
 



Coisa Julgada 

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

 
Não fazem coisa julgada material as sentenças que anulam o 

processo e as que decretam sua extinção sem resolução de 
mérito (sentença terminativa). Nestes casos, forma-se apenas a 
coisa julgada formal.  

 
CPC, art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito 

não obsta a que a parte proponha de novo a ação. 
 



Coisa Julgada 

-Também não produzem coisa julgada material, por não 
importarem solução da lide;  
 
-Os despachos e as decisões interlocutórias sobre questões 
estranhas ao mérito;  
 
-As sentenças proferidas em procedimento de jurisdição voluntária;  
 
-As decisões provisórias proferidas na seara das tutelas de urgência 
e evidência, que podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou 
modificadas.  
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- Nas ações de investigação de paternidade, a orientação atual do 
STJ sobre a possibilidade de flexibilizar a coisa julgada é a 
seguinte:  
 
“Não implica ofensa à coisa julgada material o ajuizamento de 
nova ação para investigar a paternidade mediante a utilização de 
exame de DNA, nas hipóteses em que a ação anterior teve o 
pedido julgado improcedente por falta ou insuficiência de provas, 
sem que tenha sido excluída a possibilidade de existência de 
vínculo genético. Precedentes deste Tribunal e do STF (RE 
363.889/DF). 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta 
parte, provido.” (STJ, 4ª Turma, REsp 1.223.610/RS, DJe 
07/03/2013).  
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- E ainda sobre o posicionamento do STJ:  
 
“Não se admite o ajuizamento de nova ação para comprovar a 
paternidade mediante a utilização de exame de DNA, em caso no 
qual o pedido anterior foi julgado improcedente com base em 
prova pericial produzida de acordo com a tecnologia então 
disponível, a qual excluiu expressamente o pretendido vínculo 
genético, em face da impossibilidade de duas pessoas do tipo 
sanguíneo "O' gerarem um filho do grupo A. Hipótese distinta da 
julgada pelo STF no RE 363.889. 2. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” STJ, 4ª Turma, AGRg no REsp 929.773/RS, Dje 
04/02/2013).  
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Fundamento de autoridade da coisa julgada: 
 
 A coisa julgada revela a necessidade social, reconhecida pelo 

Estado, de evitar a perpetuação dos litígios, em prol da 
segurança que os negócios jurídicos reclamam da ordem 
jurídica.  

 
 O legislador, ao estabelecer a coisa julgada, não teve a intenção 

de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos 
(justiça), mas apenas a preocupação de segurança nas relações 
jurídicas e paz na convivência social.    

 
 

 


