
IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

11 a 14 de novembro de 2015, Goiânia/GO 

 

GT 15 - DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA: DESAFIOS, 
CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Corpos indigentes: o papel dos papiloscopistas na identificação dos 

corpos encontrados sem identificação no Estado de Goiás1 

Dijaci David de Oliveira2 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é discutir o papel dos papiloscopistas policiais no processo 
de identificação dos chamados “indigentes”, corpos encontrados sem identificação, 
no Estado de Goiás e a importância dessa identificação em diferentes aspectos da 
Segurança Pública e da garantia dos Direitos Humanos das vítimas e dos familiares. 
Anualmente dezenas de corpos são encontrados no Estado de Goiás, aqueles 
provenientes de morte violenta são encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) 
e passam por processo científico de identificação papiloscópico. Contudo existem 
muitos obstáculos, um deles é o avançado estado de decomposição do corpo. Não 
identificar concorre para fortalecer problemas que se correlacionam ao corpo 
encontrado tais como a própria manutenção do status de indigente, a baixa 
resolubilidade de homicídios, a impunidade, o aumento da sensação de 
insegurança, a não garantia do direito da família em confirmar a morte do seu 
parente e suas implicações legais. Para realização deste trabalho tomaremos os 
dados sobre corpos indigentes encontrados no Estado e confrontar com os dados 
em que os papiloscopistas contribuíram para a identificação. Por fim, objetivamos 
entender de que forma o trabalho dos papiloscopistas pode contribuir para romper 
a condição exposta no conceito de corpos indigentes, assim como contribuir para o 
fortalecimento da segurança pública e dos direitos das vítimas e suas famílias. 
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Corpos indigentes: o papel dos papiloscopistas na identificação dos 

corpos encontrados sem identificação no Estado de Goiás 

 

Introdução  

 

Ao longo dos últimos anos, foram encontrados dezenas de corpos 

de pessoas mortas e não identificadas. Quando um corpo não é identificado 

a partir dos recursos disponíveis ele se torna em mais um corpo que fará 

parte da categoria dos indigentes. Isto é, corpos encontrados e não 

identificados. São cidadãos e cidadãs, mas que sem a devida identificação 

se metamorfoseiam em “indigentes”. Noutras palavras, não cidadãos, 

corpos sem laços sociais, sem famílias e sem uma história de vida. 

O objetivo desse artigo é discutir de que forma o trabalho dos 

papiloscopistas policiais no processo de identificação dos chamados 

“indigentes” tem contribuído para dar uma identidade aos corpos 

encontrados sem identificação, no Estado de Goiás, mas sobretudo, 

compreender o sentido e a importância dessa identificação em diferentes 

aspectos sociais, entre eles a da Segurança Pública e da garantia dos 

Direitos Humanos das vítimas e dos familiares.  

Partimos do pressuposto de que a não identificação concorre para 

fortalecer problemas que se correlacionam direta ou indiretamente ao corpo 

encontrado. Entre eles podemos destacar a própria manutenção do status 

de indigente, a baixa resolubilidade de homicídios, o sentimento de 

impunidade, o aumento da sensação de insegurança, a não garantia do 

direito de alguma família que pode ter reclamado o desaparecimento de um 

ente familiar. Portanto, partimos da hipótese de que o corpo encontrado e 

não identificado não se resume a um indigente, mas concorre para uma 

miríade de outros problemas sociais. Por fim, entendemos que ao enterrar 

um corpo como indigente estamos também enterrando a possibilidade de 

compreender outros problemas sociais. 



Para realização deste trabalho tomaremos os dados sobre corpos 

indigentes encontrados no Estado de Goiás e confrontar com os dados em 

que os papiloscopistas contribuíram para a identificação.  

Por fim, objetivamos entender de que forma o trabalho dos 

papiloscopistas pode contribuir para romper a condição exposta no 

conceito de corpos indigentes, assim como contribuir para o fortalecimento 

da segurança pública e dos direitos das vítimas e suas famílias. 

 

1. Contexto da segurança pública no estado de Goiás 

 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014), o 

Brasil aplica 1,26 do Produto Interno Bruto (PIB) em segurança Pública. A 

despeito dos investimentos, ainda assim o País possui uma das mais altas taxas 

de homicídios (25,2)3. Contudo, quando se computa os custos da violência (que 

envolvem os gastos em segurança pública, prisões e unidades de medidas 

socioeducativas, por exemplo), conforme destaca o Anuário (2014), pode-se 

chegar ao percentual de 5,4% do PIB brasileiro. In verbis: 

... economicamente falando, o país gastou mais de R$ 258 bilhões em 
2013 com custos sociais da violência, que incluem estimativas com 
perdas de vidas, e com despesas públicas com segurança e prisões. 
(ANUÁRIO..., 2014:08) 

Mas mesmo que os gastos já sejam significativos, se tomarmos os 

discursos dos gestores é comum ouvirmos afirmações de que precisamos 

“investir mais em segurança”. Isto é, devemos ampliar os gastos. No caso 

específico do Estado de Goiás, a fala do atual governador do Estado de Goiás é 

bem emblemática sobre o desejo de mais investimentos.  

O governador [Marconi Perillo] reiterou que defende a criação de um 
Sistema Único de Segurança Pública e do Fundo Nacional de Segurança 
Pública, além de defender a participação da União nos gastos com 
segurança pública. “Devemos ter esse vínculo com o governo federal. Os 
Estados precisam de recursos para investir em inteligência e gestão. 

                                                           
3 Na União Europeia (composta por 27 países) a taxa de homicídio é de 1,1, mas se tomarmos 
alguns países da própria UE em particular, a taxa é ainda menor. Na França, por exemplo, é de 
1,0 e na Alemanha, 0,8.  



Temos feito uma pressão ao Congresso Nacional para liberação de 
verbas do Fundo Penitenciário Nacional”, ressaltou. (TEÓFILO, 2013) 

Em entrevistas recentes (2015) o próprio governador lembrou que o 

Estado de Goiás já gasta 11% do seu orçamento com segurança (CASA CIVIL, 

2015). Pelo menos até 2013, último ano da coleta de dados do Anuário (2014), 

o percentual não se confirmava. Ele foi de 10% em 2007 e oscilou até 8,6% em 

2013 (cf. Tabela 01).  

Independente disso, o montante demonstra que os Estados (no caso, 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) então investindo e se empenhando 

para a ampliação dos gastos em segurança como resposta prioritária para o 

enfrentamento dos problemas sociais. Sobre as estratégias de enfrentamento da 

criminalidade Roeder, Eisen, Bowling (2015) publicaram o relatório “What 

caused the American crime decline?” em que analisa de que forma o tema tem 

sido abordado nos Estados Unidos nas últimas décadas. O trabalho foi publicado 

pelo Brennan Center for Justice da New York University School of Law e nele se 

questiona profundamente não apenas o papel do encarceramento na redução 

do crime como demonstram que foram as políticas sociais quem, de fato, 

permitiram uma forte redução da criminalidade. Ainda, de acordo com o 

documento, o encarceramento, além de não reduzir a criminalidade, se tornou 

em um problema de dimensões astronômicas para os Estados Unidos. A 

manutenção do sistema custa mais de 80 bilhões de dólares por ano (Roeder, 

Eisen, Bowling, 2015). 

 

Tabela 01 · Participação das despesas realizadas com a Função Segurança Pública 
no total das despesas realizadas União e Centro-Oeste – 2007-2013 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 0,4  0,6 0,6  0,5 0,4  0,4 0,4 

GO 10,0  8,2  9,2  8,3  9,3  8,6  8,6 

DF 1,0  1,5  1,8  2,3  2,3  3,5  3,5 

MT 6,9  9,2 9,2  9,4 9,8  8,0 9,0 

MS 10,2  9,4  9,0  8,5  9,3  9,8  8,2 

Fonte: Anuário Brasileira de Segurança Pública, 2014 (Elaboração própria). 



 

Embora os investimentos em segurança sejam significativos, isso não 

significou necessariamente em um sistema de segurança mais eficiente. Se 

tomarmos os índices de homicídios dolosos, por exemplo, observamos um 

crescimento em Goiás. Entre 2012 e 2013 houve uma variação ascendente de 

1,2% na taxa (cf. Tabela 2). 

 

Tabela 2 · Homicídios dolosos, por número de vítimas e ocorrências Brasil e Centro-
Oeste – 2012-2013 

 Ns. Absolutos Taxas 

Ano 2012 2013 2012 2013 Variação 

Brasil 50.241 50.806 25,9 25,2 -2,6 

GO 2.426 2.576 39,4 39,9 1,2 

DF 819 720 30,9 25,7 -16,9 

MT 948 1.041 30,4 32,6 7,2 

MS 568 521 22,7 20,1 -11,5 

Fonte: Anuário Brasileira de Segurança Pública, 2014 (Elaboração própria). 

 

No Centro-Oeste, Mato Grosso foi o Estado que apresentou (no ano de 

2013), o maior percentual de investimento em segurança. Foi de 9,0%, todavia 

– a despeito dos gastos –, foi o que apresentou a maior variação positiva na taxa 

de homicídios. Isto é, não necessariamente mais dinheiro investido resulta em 

menos violência. 

Se tomarmos o pressuposto de que as políticas de prevenção (aqui se 

inclui as atividades de inteligência) são mais eficientes do que atuar sobre o 

problema em si, não temos muito o que comemorar em relação ao Estado de 

Goiás. Quando observamos os dados do Estado de Goiás disponibilizados no 

Anuário (2014) chama a atenção o baixo investimento em “informação e 

inteligência”. Tirando o Distrito Federal que não repassou as informações, 

comparativamente aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os gastos 

do Estado de Goiás poderiam ser considerados irrisórios. Em 2012 foi de pouco 



mais de 26 mil reais investidos. Já no ano de 2013 ocorreu um crescimento de 

718% nos gastos, passando para mais de 220 mil reais. Embora o percentual 

tenha crescido significativamente, está muito aquém da média das outras 

Unidades da Região Centro-Oeste, apenas o Estado de Mato Grosso investiu 

quase seis milhões em 2013. (cf. Tabela 03). O investimento em inteligência 

pode ser uma alternativa para se enfrentar mais concretamente a criminalidade 

e a violência. Isso não significa estimular a velha prática de “arapongagem” mas 

investir em recursos técnicos e científicos que contribuam para o 

aperfeiçoamento das investigações, e da eficiência das operações. Conforme 

destacou Gomes (2009): 

Note-se que há uma diferença entre a atividade de inteligência de 
Estado e a atividade de inteligência policial. Enquanto a primeira prima 
pelo assessoramento das autoridades de governo, no processo 
decisório, a segunda busca a produção de provas da materialidade e 
da autoria de crimes. A inteligência policial é, em suma, voltada para 
a produção de conhecimentos a serem utilizados em ações e 
estratégias de polícia judiciária, com o escopo de identificar a estrutura 
e áreas de interesse da criminalidade organizada, por exemplo 
(GOMES, 2009: 48). 

 

Tabela 03 · Despesas realizadas com a Função Segurança Pública, por Subfunções 
União e Centro-Oeste – 2012-2013 

 Policiamento Informação e Inteligência 

Ano 2012 2013 Variação 2012 2013 Variação 

Brasil 1.428.125.595,04 1.660.117.484,47 16,24 880.055.365,26 1.119.419.560,84 27,20 

GO 122.513.919,37 130.208.819,97 6,28 26.949,36 220.701,90 718,95 

DF 47.258.440,38 62.446.144,75 32,14 - - - 

MT 58.370.092,28 52.766.504,51 -9,60 5.253.995,22 5.924.936,06 12,77 

MS 869.104.946,66 734.667.428,52 -15,47 89.017.722,36 114.252.625,09 28,35 

Fonte: Anuário Brasileira de Segurança Pública, 2014 (Elaboração própria). 

 

Outro dado que chama a atenção no Anuário (2014) são as informações 

relativas a “mortes a esclarecer”. Comparativamente às outras Unidades da 

Federação da Região Centro-Oeste, Goiás possui a maior taxa de mortes a 

esclarecer. Em segundo lugar está Mato Grosso do Sul. Vale destacar que em 



números absolutos MS teve 368 casos em 2013 enquanto que Goiás foi de 985 

(cf. Tabela 4). O que são os dados sobre mortes a esclarecer? Não 

necessariamente são corpos encontrados e não identificados, mas, muitas vezes 

se referem a registros incompletos ou sobreposição de informações. Isso 

demonstra uma relativa fragilidade no processo de alimentação dos dados desde 

o momento de confecção do Boletim de Ocorrência e que afetará mais à frente 

as informações do sistema. 

Tabela 4 · Mortes a esclarecer, por número de vítimas e ocorrências Brasil e Centro-
Oeste – 2012-2013 

 Ns. Absolutos Taxas 

Ano 2012 2013 2012 2013 

Brasil 15.357 16.291 7,9  8,1 

GO 815  985  13,2 15,3 

DF 24 7 0,9 0,2 

MT 298 260 9,6 8,1 

MS 421 368 16,8 14,2 

Fonte: Anuário Brasileira de Segurança Pública, 2014 (Elaboração própria). 

 

A leitura dos dados estatísticos do Anuário (2014) nos permite perceber 

que, a despeito dos fortes investimentos que têm sido feitos pelos Estados no 

campo da Segurança Pública, não necessariamente observamos uma redução 

dos homicídios. Também tem chamado a atenção a precariedade tanto no 

tratamento dos dados quanto na elucidação dos crimes. A maior parte continua 

sem autoria e muitos corpos encontrados não são identificados. 

Diante de um cenário de fortes investimentos como apontou o Anuário 

(2014) em que os Estados de Goiás (8,6%), Mato Grosso (9%) e Mato Grosso 

do Sul (8,2%) dispõe de parcelas expressivas de seus orçamentos (cf. Tabela 1) 

e ainda assim sem alcançar resultados satisfatórios, não é incomum 

observarmos a adesão de gestores às demandas populistas de mais gastos em 

segurança assim como de apoio a propostas inócuas, tais como a redução da 

maioridade penal, mais encarceramento e ampliação das penas.  



Sobre a ineficiência dessas políticas, novamente é importante retomar a fala de 

Roeder, Eisen, Bowling (2015) em que apontam, por exemplo, como a teoria do 

encarceramento, aos níveis de hoje, teve um benefício desprezível no controle 

do crime nos EUA. Os autores demonstram que a taxa de encarceramento 

aumentou mais de 60% no período de 1990 a 1999, porém, a taxa de crimes 

violentos caiu 28%. Em contrapartida, na década seguinte, convivendo com um 

crescimento na taxa de encarceramento de apenas 1%, os crimes violentos 

caíram 27% (Roeder, Eisen, Bowling, 2015). 

2. Os corpos indigentes: pessoas mortas encontradas sem identificação  

 

Qualquer pessoa deseja se sentir segura em casa ou fora dela. E, na 

eventualidade de uma ocorrência de conflito, deseja acessar rapidamente aos 

serviços de segurança, ter sua demanda solucionada e, sobretudo, ser tratada o 

tempo inteiro como cidadão ou cidadã. Todavia, não é exatamente assim que 

ocorre, pelo menos no Brasil. 

A maior parte dos brasileiros convive com a falta de elucidação dos 

crimes, suas demandas por justiça não são atendidas e ainda tem que conviver 

com o fenômeno da impunidade (Pinheiro, 1998; Mesquita, 1998). Como 

destacou Mesquita: 

Apenas para materializar em números tudo o que foi dito, em relação 
a todos os homicídios de crianças e adolescentes no município de São 
Paulo durante um ano: 

 o promotor de Justiça fez a denúncia de 27,58% dos indiciados; 

 o juiz fez a pronúncia de 9,31% de réus; 

 depois de quatro anos e meio da ocorrência do delito, 6,06% 
foram a júri na primeira instância; 

 destes, 3,3% dos réus foram condenados e 2,76% absolvidos; 

 entre os réus condenados, 2,75% entraram com recurso; 

 destes, em segunda instância, 1,03% foram absolvidos; 

 portanto, ao final, houve a condenação de 1,72% dos réus. 
(MESQUITA, 1998: 131) 

Os dados expostos por Mesquita (1998) nos fornecem uma dimensão 

importante da efetividade do sistema de segurança e justiça criminal. 

Deveríamos nos perguntar como fica o cidadão diante de um sistema que não 

garante o sentimento de justiça? A resposta é, ele não confia no sistema e isso 



nos traz, evidentemente, outros problemas. De acordo com o Índice de 

Confiança na Justiça no Brasil – ICJBrasil (FGV, 2013) 

No que diz respeito à mensuração da confiança da população nas 
instituições, na declaração espontânea sobre o quanto os 
entrevistados confiam no Poder Judiciário, o percentual de confiança 
chegou a 34%. Vale notar que a confiança no Judiciário diminuiu se 
comparado ao segundo semestre de 2012, passando de 39% para 
34%. (FGV, 2013:13). 

Ter confiança nas instituições é um passo importante para 

compreendermos a vida em sociedade. As relações entre as pessoas e entre 

elas e as instituições se dá pela confiança (Boudon e Bourricaud, 1993). Mas o 

fenômeno da impunidade enfraquece o elo de confiança e aos poucos desmonta 

a rede mais ampla que constitui a sociedade.  Se não se obtém respostas em 

casos investigados e que passaram pelo crivo da construção do processo, da 

prova e de tantos outros dispositivos necessários para dar início ao rito do 

julgamento, o que podemos falar daqueles corpos encontrados e não 

identificados. Quem são as pessoas encontradas mortas e não identificadas? 

Quais os problemas e dilemas que isso pode acarretar?  

Butler (2015) chamaria esses corpos de “abjetos”, isto é, são corpos 

tratados como “invisíveis”. Mais propriamente, não sujeitos e que morreram e 

que não terão um enterro como pessoas que um dia foram cidadãos.   

Recuperar a identidade dessas pessoas poderia significar mais que 

revelar um registro de um corpo, mas devolver a humanidade do corpo. Significa 

trazê-lo para o mundo dos cidadãos, recuperando sua história de vida e seus 

laços sociais. E, para além disso, reconstruir uma rede de justiça que interligue 

o corpo encontrado à sua rede mais ampla.  

Neste ponto é que nos deparamos com os especialistas em 

papiloscopia. Não são os únicos profissionais que podem contribuir para a 

identificação dos corpos, mas têm se desdobrado para que cada corpo possa 

recuperar sua identidade.  

A impressão papiloscópica se apresenta como importante vestígio na 

cena do crime. O Papiloscopista, quando entra na cena de um crime, observa 

vários aspectos: faz a observação da dinâmica do crime, objetos deslocados da 

sua posição original, possível entrada e saída do indivíduo delituoso que podem 



revelar vestígios papilares nos objetos. A estes vestígios se dá o nome de 

Impressões Papilares Latentes (IPL), que podem confirmar ou descartar a dúvida 

de quem estava na cena do crime. 

Aguiar Filho (2011) destacou que existe várias razões que estão por trás 

do processo de buscar de identificação de um corpo encontrado. Entre elas estão 

a cível uma vez que é por meio da identificação que muitos familiares poderão 

buscar, além da justiça, outros direitos tais como “... pensões, direito de herança, 

indenizações trabalhistas, seguros, etc.” (AGUIAR FILHO, 2011: 11). Identificar 

corpos encontrados é, portanto, devolver um corpo para a sociedade e assegurar 

que o processo de humanidade se perpetue por meio da garantia de direitos aos 

seus familiares. Ainda, de acordo com Aguiar Filho (2011: pág. 20),   

Nos IML de todo o país é grande o número de cadáveres que dão 
entrada sem documentos, portanto, cadastrados como ignorados. 
Infelizmente nem todos os IML do país possuem Seção de 
Necropapiloscopia, com profissionais capazes de revelar impressões 
ou fragmentos de impressão que possam dar esperança a inúmeras 
famílias que se dirigem com o objetivo de obter informações sobre o 
paradeiro de entes queridos, mesmo sabendo que naquele lugar, o 
pior pode ser anunciado. 

Todavia, nem todos os corpos ganham identidade. A despeito dos 

esforços dos papiloscopistas, como destacou Aguiar Filho (2011), muitos corpos 

demandam não apenas mais técnicas, como também mais profissionais. Afinal, 

em todo o Brasil, são milhares de corpos que precisam de autópsia, 

reconhecimento e reconstrução e recuperação de sua identidade. Entre 2007 a 

2010, no Estado de Goiás, o número de cadáveres ignorados e que foram 

identificados caiu de 69,5% para apenas 44,4% (Aguiar Filho, 2011: 20). Uma 

das razões está no baixo investimento feito na Polícia Técnico Científica em favor 

da alocação de recursos nas políticas de repressão. Isto significa que mais da 

metade dos corpos encontrados se mantiveram como indigentes, ou seja, não 

passam de corpos “abjetos” e invisíveis para a sociedade. Mais que isso, 

contribuem para que se mantenha o ambiente de insegurança e falta de justiça. 

Conclusões 

Nesse trabalho tomamos como ponto de partida o cenário da segurança 

pública no Brasil e, em particular, no Estado de Goiás. Para tanto se analisou os 



dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) referentes 

à Região Centro-Oeste e ao Estado de Goiás, em particular.  

O objetivo foi analisar em que medida o Estado de Goiás tem dado 

respostas, por meio de suas políticas de segurança, aos cidadãos. Para dar 

conta dessa proposição fizemos uma leitura comparada dos dados do Estado de 

Goiás em relação aos dados dos outros Estados do Centro-Oeste. O objetivo foi 

visualizar as aproximações e distanciamentos das médias e taxas entre o Estado 

de Goiás e as outras Unidades da Região.  

Finalmente se discutiu o sentido da presença de dados que indicam 

“mortes a esclarecer” e mais especificamente, de corpos encontrados e não 

identificados”. Tomando os dados dos corpos encontrados e não identificados 

no Estado de Goiás de 2007 a 2010, observa-se uma curva descendente no 

processo de identificação dos chamados “corpos indigentes”. Se em 2007, 

69,5% dos corpos eram identificados, em 2010 apenas 44,4% indivíduos tiveram 

sua identidade reconhecida. Compreende-se que isso representa um gargalo 

importante pois assegura a prevalência do sentimento de impunidade (não 

solução de possíveis crimes), amplia o cenário de insegurança (falta de 

respostas e de justiça) e, sobretudo, permite que muitos indivíduos sejam 

tratados como seres abjetos, seres invisíveis, sem identidades e sem historia de 

vida ou conexão com o mundo social. 

 

Referências 

AGUIAR FILHO, Antônio Maciel. A eficiência da perícia necropapiloscópica na 

identificação de vítimas em desastre de massa, em casos de repercussão e na 

identificação de cadáveres ignorados. Monografia de especialização em Perícia 

Criminal. Goiânia: Universidade Paulista – UNIP, 2011. 

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2014. São Paulo: Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública. Ano 8, 2014.  

BOUDON, Raymond; BOURRICAUD, François. Dicionário crítico de sociologia. 

São Paulo: Editora Ática, 1993. 



BUTLER, Judith. Corpos que importam. Sapere Aude – Belo Horizonte, v.6 - 

n.11, p.12-16 – 1º sem. 2015. 

CASA CIVIL / GABINETE DE GESTÃO DE IMPRENSA DO GOVERNADOR. 

Marconi defende criação de política nacional de segurança pública. Publicado 

em: http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/203316/marconi-defende-criacao-

de-politica-nacional-de-seguranca-publica. Acesso em: 31/10/2015. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Índice de Confiança na Justiça no Brasil – 

ICJBrasil. Rio de Janeiro:  2013. 

GOMES, Rodrigo Carneiro. Prevenir o crime organizado: inteligência policial, 

democracia e difusão do conhecimento. Revista do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, v. 21, n. 8, ago. 2009. 

MESQUITA, Myriam. Violência, segurança e Justiça: a construção da 

impunidade. RAP. Rio de Janeiro. 2(2):109-H, MAR./ABR. 1998. 

PINHEIRO, Paulo Sérgio. Violência, crime e sistemas policiais em países de 

novas democracias. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 9(1): 43-52, 

maio de 1997.  

ROEDER, Oliver; EISEN, Lauren-Brooke; BOWLING, Julia. What caused the 

crime decline? New York: Brennan Center for Justice at New York University 

School of Law, 2015. 

TEÓFILO, Sarah. Marconi fala sobre os avanços da Segurança Pública em 

Goiás. Jornal Opção, 30/10/2015. 

 

 

http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/203316/marconi-defende-criacao-de-politica-nacional-de-seguranca-publica
http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/203316/marconi-defende-criacao-de-politica-nacional-de-seguranca-publica

