
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

Divisão de Sistemas de Informação
Projeto Integrador entre órgãos do Estado do Maranhão

Segue  resumo  da  documentação  do  projeto  integrador  entre  órgãos  do  Estado  Maranhão  com  os  serviços  (consultas)  disponibilizados

descrevendo a chave de busca e sucintamente o que cada serviço retorna.

Sistema/Órgão Consulta / Chaves de busca Descrição do retorno

SIISP - Sistema de Inteligência, Informação e 

Segurança Prisional

Consulta indivíduo
- CPF

- RG (identidade)

- Nome

Nome anterior do indivíduo, nome, nome da 

mãe, nome do pai, data de nascimento, etc.

SICRIM - Sistema Informatizado de 

Criminalística

Consulta indivíduo
- CPF

- RG (identidade)

RG do indivíduo, nome, nome da mãe, nome do 

pai, data de nascimento e alcunhas.

SEAP - Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária

Consulta indivíduo
- RG (identidade)

Dados pessoais (filiação, endereço,documentos, 

telefone…), dados de prisões, características 

físicas, fotos dos presos, histórico de celas, etc.

DETRAN/MA - Departamento de Trânsito do 

Maranhão

Consulta informações do veículo
- Placa

- Informações do veículo, do proprietário, 

registro de débitos, lista de infrações, etc.

Consulta informações de uma infração
- Numero do auto de infração

- Código da infração, descrição, local, data, hora,

valor, vencimento, etc.

Consulta informações de uma infração
- CPF

- Número da CNH, dados pessoais, data 1ª 

habilitação, documento de identificação, 

categoria da CNH, etc.

Consulta veículos de uma pessoa
- CPF

- Lista de veículos, condutor, 



TJMA – Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão

Consulta por documento
- 1-CPF

- 2-CNPJ

- 3-CTPS

- 4-RG

- etc.

- Código da parte, nome da parte, nome da mãe, 

nome do pai e data de nascimento.

Consulta processos da parte
- Código da parte

- Número do processo, data da distribuição, 

município, vara, classe processual, status do 

processo, número único, etc.

Consulta detalhes do processo
- Número do processo

- Código do município

- Informações de distribuições, partes do 

processo, movimentações, petiçoes, documentos 

do processos, dados de inquérito, etc.

SSP - Secretaria de Segurança Pública do 

Maranhão

Consulta indivíduo
- RG (identidade)

- Nome

- Nome, alcunha, nome da mãe, nome do pai, 

data de nascimento, endereço, lista de 

ocorrências (BOs).


