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RESUMO

Este projeto de pesquisa tem como função primordial levar o conhecimento desenvolvido e poder desenvolver a habilidade de desvendar, 
através do conteúdo na graduação de Perícia Criminal e Ciências Forenses da Faculdade Estácio, o questionamento sobre marcadores genéticos 
no serviço da perícia criminal forense é levantar a importância de marcadores moleculares no serviço policial investigativo. Como 
questionamento, sendo o marco de buscas e fator motivador desta pesquisa, busca-se entender como os marcadores genéticos seriam uma nova 
opção de mecanismos de identificação criminal em casos de reconhecimento em que a perícia forense pudesse alçar para melhorar o trabalho 
policial. Neste sentido, a pesquisa de investigação genética molecular, obtem-se a observação e coleta de dados em cenas de crime, vestígios e 
possíveis aranjos para identificar seus autores, ou mesmo, de pessoas desaparecidas ou violentadas para identificar criminosos. Esta pesquisa foi 
elaborada através do método bobliografico, na qual foi utilizada a plataforma do Google Acadêmico de busca de arquivos e pesquisas como 
norteamento deste trabalho, além de livros da área e revistas científicas especializadas. Realizando coleta de dados em livros, artigos acadêmicos 
e teses. Esta pesquisa descritiva é uma das classificações da pesquisa científica e bibliográfica, na qual seu objetivo é apresentar um estudo sobre 
marcadores genéticos no serviço de perícia forense e levantar a importância de marcadores moleculares. Foi levantado como questão de dúvida: 
se os marcadores genéticos seriam uma nova opção de mecanismos de identificação criminal em casos de reconhecimento que a perícia forense 
pudesse alçar para melhorar o trabalho policial, diante deste questionamento busca-se responder e lucidar a dúvida através desta pesquisa. O 
Brasil detém de um cadastro geral de dados genéticos de infratores, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Com a Implantação 
RIBPG no Brasil, em conjunto acordo com o Ministério da Justiça, e outros órgãos estaduais, foi instituído em 2009, porém somente em 2013 foi 
regulamentado (Brasil, 2009:9). Os marcadores genéticos são algumas caractéristicas que mostra as diferenças genéticas de dois ou mais 
organismos moleculares ou indivíduos, podemos analisar algumas formas e tipos: RFLP (Restriction fragment lenght polymorphism); 
Microssatélites (SSRP – Simple Sequence Repeats Polymorphisms); RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); SNPs (single nucleotide 
polymorphism); AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism); CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence); ISSR (Inter Simple Sequence 
Repeats) e SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism). Os marcadores genéticos é uma opção dos órgãos públicos, ligados às perícias 
criminais para melhor eficiência dos trabalhos periciais, e auxilio na criminalistica de identificação, pois é exato o seu resultado demontrando ao 
longo desta pesquisa que a identificação é unica do individuo podendo dar um resultado de que uma pessoa esteve ou não no local, ou mesmo se 
a pessoa desaparecida é a mesma pela qual está sendo procurada por comparação de DNA. Contudo, é de entender que esta pesquisa não pode 
complementar todo o aspecto sobre a especialidade sobre a genética na área pericial, foi apenas realizado um aspécto epistemiológico sobre a 
questão da importancia na área criminal e para sociedade. É possível deixar, como legado, e também como sugestão pesquisas diretamente 
ligadas aos aspectos genéticos, pois podemos levantar questionamentos da isônomia do processo e também da exatidão dos resultados. Contudo 
a identificação conferida pelo perfil do DNA produz a ilusão da certeza, a exclusão da dúvida e a percepção da infalibilidade da tecnologia, 
minimizando as eventuais ambiguidades e praticamente eliminando as possibilidades de dúvida e incertezas (Aas, 2006: 150).
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