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Regulamentado pela Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017 (alterada pela Resolução nº 183, de 24 

de janeiro de 2018), do Conselho Nacional do Ministério Público, o acordo de não persecução penal 

teve a sua primeira experiência observada no Ministério Público do Estado de Goiás. No presente 

trabalho, identificou-se, a partir de levantamento estatístico realizado no sistema ATENA – sistema de 

processamento de dados do MPGO – com base na taxonomia estabelecida pela CGMP/MPGO, a 

celebração de 76 (setenta e seis) acordos no âmbito do MPGO, precisamente em 11 (onze) comarcas. 

O recorte temporal de análise abrangeu o período compreendido entre agosto de 2017 e março de 

2019. O referido levantamento permitiu a delimitação e definição de roteiros práticos de atuação em 

inquérito policial (IP) e em procedimento de investigação criminal (PIC), em especial no que refere ao 

relacionamento com outros órgãos envolvidos pela atribuição da persecução penal (Poder Judiciário, 

Polícia Civil, Polícia Militar), bem como a identificação de oportunidades e potencialidades da 

utilização de novo instrumento disciplinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. De igual 

modo, foram inferidas ainda as condições regularmente estipuladas por ocasião da celebração dos 

acordos, quando se verificou a maior estipulação de obrigações de cunho pecuniário. Foram ainda 

realizadas algumas problematizações referentes a obstáculos e limites experimentados na celebração 

dos acordos (destinação do valor recolhido a título de fiança, destinação de armas apreendidas, 

princípio da insignificância, advocacia dativa e etc.). No trabalho realizado, conferiu-se destaque à 

atuação ministerial na Comarca de Vianópolis, onde foram identificadas algumas potencialidades, 

como o suporte financeiro a órgãos de segurança pública e a projetos e programas sociais desenvolvidos 

no Município.  
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