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1. DAS OBRIGAÇÕES PENAIS (Controle Integrado de Alternativas Penais – CIFAP) 

 
O Cifap abarca as alternativas penais que representam alguma limitação no 

deslocamento do indivíduo, quais sejam: 

 

- Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; 

- Proibição de ausentar-se da comarca; 

- Suspensão da posse ou restrição do porte de armas; 

- Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; 

- Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores; 

- Proibição de manter contato com pessoa determinada; 

- Recolhimento domiciliar no período noturno e/ou nos dias de folga; 

- Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

- Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 

- Monitoração eletrônica 

  

 Uma vez aplicadas pelo judiciário, tais obrigações penais ficarão disponíveis para 

consulta, por isso não possuem a quantidade de relatórios gerenciais como os mandados 

e alvarás. 

Dessa forma, qualquer autoridade policial, em suas abordagens cotidianas ou 

mediante provocação, ao verificar que algum indivíduo não está cumprindo uma restrição, 

confeccionará um Auto de Constatação de Descumprimento (ACD) que, após aprovação 

de um oficial ou delegado, será enviado ao juízo criminal através do Portal Criminal. 

 Diante da informação enviada, o magistrado avaliará o descumprimento, tomando 

as medidas que entender necessárias. 

 

 



                                                                                                                                              
 

 Página 3 

 

7.1 Como consultar as obrigações penais 

 

 A consulta através do Portal Criminal dar-se-á através do menu lateral à direita, 

conforme figura abaixo: 

 

 Ao clicar no item “Obrigações Penais”, os campos de pesquisa abaixo serão 

exibidos. 

 

 

 Caso o usuário deixe todos em branco, o sistema retornará todos as obrigações 

cadastradas no sistema. Se preferir, o usuário poderá preencher algum dos campos para 

especificar a pesquisa, por exemplo, inserindo o nome do réu ou seu CPF. Isso tornará a 

pesquisa mais eficiente e mais rápida. 
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7.2 Como enviar um ACD 

 

 Detectado o descumprimento de uma obrigação e confeccionado o ACD, a 

autoridade policial clica no botão “Enviar ACD” e a tela “Editar” expandirá, devendo ser 

preenchidos os campos, conforme figura abaixo: 

 

 

 

Selecione o tipo de documento, procure-os no seu computador, clicando no botão 

“choose file” (escolher arquivo). Esta ação pressupõe que você já digitalizou o ACD e 

demais documentos através do seu escâner e o converteu em PDF. Em seguida clique em 

“anexar”.  
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Informe data do evento (data do descumprimento da medida) e a unidade que 

confeccionou o documento. Se for necessário, preencha a caixa de texto “observação”. 

Finalmente, clique no botão “gravar”. 

 

Obs: Segue, abaixo, modelo de ACD. 
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 Os ACDs podem ser preenchidos manualmente ou no computador. Dever ser 

digitalizados ou convertidos para o formato PDF para serem enviados ao Portal Criminal, 

assim com já acontece com os demais documentos de processo eletrônico. 

 

7.3 ACD’s devolvidos 

   

Com relação às obrigações penais, há apenas 01 (um) relatório de controle. 

 

 

Neste relatório, são possíveis as seguintes movimentações: 

 

 Editar: a unidade poderá alterar os dados contidos de qualquer ACD 

enviado e devolvido pelo poder judiciário, visualizando, inclusive, o 

motivo da devolução, e reenvia-lo ao juiz; 

 Excluir: Exclui o envio de determinado ACD. 
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