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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FILIAÇÃO.  INVESTIGAÇÃO 
DE  PATERNIDADE.  EXAME  DE  DNA.  PAGAMENTO  PELO 
ESTADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO 
CONSTITUCIONAL.  AUTO-EXECUTORIEDADE  DO  ART.  5º, 
LXXIV, DA CF E INOCORRÊNCIA DE CONFLITO COM O ART. 
100 E PARÁGRAFOS DA MESMA CARTA. PRECEDENTES DO 
STF. PARECER PELO IMPROVIMENTO. 

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora, 

Trata-se de  recurso  extraordinário,  interposto  pelo  Estado do Mato 

Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estadual, que improveu o 

agravo instrumental  interposto,  confirmando a decisão monocrática,  que determinou ao 

Estado o recolhimento de 2.530 UFIRs, para fins de custeio de exame de DNA de parte 

hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita. 

O acórdão restou assim ementado: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  INVESTIGAÇÃO  DE 
PATERNIDADE – EXAME DE DNA – NULIDADE DA DECISÃO – 
PRELIMINAR REJEITADA –  PERÍCIA  GRATUITA  –  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  –  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO  EM  SUPORTAR  AS 



RE n.º  283698- 2

DESPESAS DECORRENTES DA DETERMINAÇÃO, ADIANTANDO-
AS – ART. 19 DO CPC – NÃO PROVIMENTO. 
A  Constituição  Federal  impõe  ao  Estado  a  prestação  de 
assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados, nela 
incluindo-se os honorários de perito. 
Tendo  a  prova  pericial  sido  determinada  pelo  magistrado, 
sendo  os  litigantes  beneficiários  da  justiça  gratuita  e  não 
tendo o Poder Público condições de realizar, através de seus 
órgãos, o exame de DNA, o Estado fica obrigado a suportar 
com as despesas dele decorrentes.”

Foram interpostos os recursos especial e extraordinário.  Ao primeiro 

negou-se seguimento (fls. 260).

No presente,  sustenta  o  recorrente  “ofensa  ao princípio  do devido  

processo legal – art. 5º, incisos LIV e LV da CF, na medida em que o Estado não sendo  

parte no processo foi condenado a pagamento de despesas judiciais; ofensa ao princípio  

da legalidade – art. 5º, inciso II da CF, já que a própria Lei n.º 1.060 em seu art. 3º isenta  

a assistência judiciária do pagamento de advogado e perito e nos seus artigos 11, 12 e 14  

regula o momento do pagamento; afronta ao art. 157 da Constituição Estadual, como o  

artigo 100 e 165 e seguintes  da Constituição Federal,  já  que os  referidos  cuidam da  

previsão  orçamentária  e  consequentemente  da  execução  contra  a  Fazenda  Pública,  

somente  permitida  através  de  precatório;  e,  finalmente,  desrespeito  aos  preceitos  

constitucionais referentes à tripartição dos poderes – art. 2º da CF, à autonomia dos entes  

federados – arts. 4º, V; 24, 25 a 28, todos da CF, uma vez que o Executivo está sendo  

compelido pelo Judiciário sulmatogrossense a praticar ato, não só não previsto em lei,  

quer federal, quer estadual, mas também e, principalmente, ilegal, inconstitucional.”  

Por derradeiro, assevera que,  “combinando-se o art. 5º, inc. LXXIV  

com os demais dispositivos invocados, tais como art. 24 e 100 da Constituição Federal,  

facilmente, se conclui que a referida garantia fundamental não é auto-aplicável, nem pode  

ser interpretada isoladamente.”
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Não houve apresentação de contra-razões (fl. 229-v).

É o breve relatório.  Passo a opinar.

Da  análise  do  acórdão  impugnado,  verifica-se  a  ocorrência  de 

prequestionamento tão-somente com relação ao art. 5º, inc. LXXIV, e, de maneira tácita, 

ao art. 100 e parágrafos, ambos da Constituição Federal, motivo por que o recurso deve ser 

conhecido apenas nesta parte. 

No mérito, entretanto, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso do 

Sul.  O Pretório Excelso, ao apreciar apelos similares ao presente, acertadamente, firmou 

posicionamento acerca da auto-executoriedade do art. 5º, inc. LXXIV e da inocorrência de 

conflito com o art. 100 e parágrafos do Texto Fundamental, legitimando, assim, o custeio, 

por parte do Estado, do exame pericial de DNA aos beneficiários da assistência gratuita. 

Vejamos: 

“Recurso extraordinário. Investigação de Paternidade. 
Correto o acórdão recorrido ao entender que cabe ao 
Estado  o  custeio  do  exame pericial  de  DNA para  os 
beneficiários  da  assistência  judiciária  gratuita, 
oferecendo  o  devido  alcance  ao  disposto  no  art.  5º 
LXXIV,  da  Constituição.  Recurso  extraordinário  não 
conhecido.”
(RE  207732/MS,  Primeira  Turma,  Relatora:  Min.  ELLEN 
GRACIE, julgamento: 11/06/2002, publicação: DJ 02-08-2002)

“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.  Acórdão  que  decidiu,  de  forma 
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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/MS,  Segunda  Turma,  Relator:  Min.  NÉRI  DA 
SILVEIRA, julgamento: 08/04/2002, publicação: DJ 24-05-02

Isso posto, opina o Ministério Público Federal pelo improvimento do 

recurso. 

Brasília, 24 de outubro de 2003.

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República

4


