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Serviços do Barramento 

Integrador 
 

• SISP 

(TO DO) Buscar código sexo, código cidade de nascimento, nome cidade de 

nascimento, código Uf de nascimento, sigla UF de nascimento 

1. Busca por CPF 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/sisp/buscacpf/{cpf} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

CPF Número do CPF String Obrigatório – tamanho 11  

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

nome_anterior Nome anterior do indivíduo String null, se não existir 

nome anterior 

nome_mae Nome da mãe do indivíduo String  

rg_emissao Data de emissão do RG Data Formato dd/mm/aaaa 

sexo Gênero do indivíduo String  

estado_civil Estado civil do indivíduo String  

nome_pai Nome do pai do indivíduo String  

nascimento Data de nascimento do 

indivíduo 

Data Formato dd/mm/aaaa 

nome Nome do indivíduo String  

cpf CPF do indivíduo String  

rg RG do indivíduo String  

rg_via Número da via do RG do 

indivíduo 

Inteiro  

http://10.22.8.61:11223/sisp/buscacpf/%7bcpf%7d
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uf UF do RG do indivíduo String  

localidade Município de emissão do 

RG do indivíduo 

String  

 

Caso não seja encontrado o registro na base, todos os dados de retorno estarão 

preenchidos com “null”. 

 

(TO DO) Erro quando informa um CPF com mais de 11 posições 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/sisp/buscacpf/12597830306 

Retorno: 

 { 

   "nome_anterior": null, 

   "nome_mae": "CONCEICAO DE MARIA RAMOS SANTOS", 

   "rg_emissao": "22/02/1957", 

   "sexo": "FEMININO", 

   "estado_civil": "SOLTEIRO", 

   "nome_pai": "FLAVIO RODRIGUES SANTOS", 

   "nascimento": "21/02/1957", 

   "nome": "ROSEMARY RAMOS SANTOS", 

   "cpf": "125.978.303-06", 

   "rg": "1592-0 - SSP/MA", 

   "rg_via": "1", 

   "uf": "MA", 

   "localidade": "SAO LUIS" 

} 

2. Busca por RG 

Status: liberado para acesso 
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URL: http://10.22.8.61:11223/sisp/buscarg/{rg} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

RG Número do RG String Obrigatório  

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

nome_anterior Nome anterior do indivíduo String null, se não existir 

nome anterior 

nome_mae Nome da mãe do indivíduo String  

rg_emissao Data de emissão do RG Data Formato dd/mm/aaaa 

sexo Gênero do indivíduo String  

estado_civil Estado civil do indivíduo String  

nome_pai Nome do pai do indivíduo String  

nascimento Data de nascimento do 

indivíduo 

Data Formato dd/mm/aaaa 

nome Nome do indivíduo String  

cpf CPF do indivíduo String  

rg RG do indivíduo String  

rg_via Número da via do RG do 

indivíduo 

Inteiro  

uf UF do RG do indivíduo String  

localidade Município de emissão do 

RG do indivíduo 

String  

 

Caso não seja encontrado o registro na base, será retornado: {"message": "Registro 

n\u00e3o encontrado"}. 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/sisp/buscarg/12920 

Retorno: 



 

Projeto GT Sistemas do Estado  

24/08/2018 

Página 4 de 69 

 

 { 

   "nome_anterior": null, 

   "nome_mae": "CONCEICAO DE MARIA RAMOS SANTOS", 

   "rg_emissao": "22/02/1957", 

   "sexo": "FEMININO", 

   "estado_civil": "SOLTEIRO", 

   "nome_pai": "FLAVIO RODRIGUES SANTOS", 

   "nascimento": "21/02/1957", 

   "nome": "ROSEMARY RAMOS SANTOS", 

   "cpf": "125.978.303-06", 

   "rg": "1592-0 - SSP/MA", 

   "rg_via": "1", 

   "uf": "MA", 

   "localidade": "SAO LUIS" 

} 

3. Busca por nome 

Status: Liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/sisp/buscanome/{nome} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

nome Nome do Indivíduo String Obrigatório  

Parâmetros de saída: 

Lista com os dados abaixo. 

Nome Descrição Tipo Observação 

nascimento Data de nascimento do 

indivíduo 

Data Formato dd/mm/aaaa 

nome Nome do indivíduo String  

cpf CPF do indivíduo String  

rg RG do indivíduo String  
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mae Nome da mãe do indivíduo String  

id Indexador da busca Inteiro  

 

Ao final da lista temos o campo qtd_elementos, com a quantidade de elementos 

encontrados. 

(TO DO) Caso não seja encontrado o registro na base, será retornado: 

????????Está retornando erro 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/sisp/buscanome /FERNANDO 

Retorno: 

 { 

   "lista_civil":    [ 

            { 

         "nascimento": "03/07/1960", 

         "nome": "FERNANDO ABEL COSTA", 

         "cpf": 9.7121436E8, 

         "rg": 9.31540984E8, 

         "mae": "MARIA COSTA", 

         "id": 1 

      }, 

            { 

         "nascimento": "30/05/1943", 

         "nome": "FERNANDO ABREU", 

         "cpf": 2.0623208334E10, 

         "rg": 1.09558936E8, 

         "mae": "MARGARIDA MARIANA ABREU MARQUES", 

         "id": 2 

      }, 
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            { 

         "nascimento": "16/12/1980", 

         "nome": "FERNANDO ABREU ALMEIDA", 

         "cpf": 4.03625319E8, 

         "rg": 1.090656995E9, 

         "mae": "MARIA DOS ANJOS ABREU", 

         "id": 3 

      }, 

            { 

         "nascimento": "27/05/1990", 

         "nome": "FERNANDO ABREU BARBOSA", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 3.06125920067E11, 

         "mae": "MARIA DE NAZARE ABREU BARBOSA", 

         "id": 4 

      }, 

            { 

         "nascimento": "29/07/2002", 

         "nome": "FERNANDO ABREU CARVALHO", 

         "cpf": 6.2355301379E10, 

         "rg": 5.7991722016E11, 

         "mae": "ANA CRISTINA FERREIRA ABREU", 

         "id": 5 

      }, 

            { 

         "nascimento": "15/05/1944", 

         "nome": "FERNANDO ABREU DA SILVA", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 3.76223420093E11, 
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         "mae": "MARIA DE ABREU DA SILVA", 

         "id": 6 

      }, 

            { 

         "nascimento": "25/10/1987", 

         "nome": "FERNANDO ABREU DE SOUSA", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 2.67407520034E11, 

         "mae": "FRANCILDA COSSE DE ABREU", 

         "id": 7 

      }, 

            { 

         "nascimento": "13/03/1996", 

         "nome": "FERNANDO ABREU FERREIRA", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 4.59522420126E11, 

         "mae": "FRANCISCA ABREU BASTOS", 

         "id": 8 

      }, 

            { 

         "nascimento": "20/06/1986", 

         "nome": "FERNANDO ABREU GOMES", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 2.01846520026E11, 

         "mae": "SATURNINA ABREU GOMES", 

         "id": 9 

      }, 

            { 

         "nascimento": "23/12/1993", 
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         "nome": "FERNANDO ABREU SILVA", 

         "cpf": 0, 

         "rg": 4.3855182011E11, 

         "mae": "FRANCISCA DAS CHAGAS ABREU DA SILVA", 

         "id": 10 

      } 

   ], 

   "qtd_elementos": 10 

} 

• SICRIM 

1. Busca por CPF 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscacpf/{cpf} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

CPF Número do CPF String Obrigatório – tamanho 11  

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

rg RG do indivíduo String  

nome_ pai Nome do pai do indivíduo String  

nome Nome do indivíduo String  

nome_mae Nome da mãe do indivíduo String  

alcunha4 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

nascimento Nome do pai do indivíduo Data Formato dd/mm/aaaa 

Alcunha2 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

Alcunha3 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscacpf/%7bcpf%7d


 

Projeto GT Sistemas do Estado  

24/08/2018 

Página 9 de 69 

 

Alcunha1 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

 

Caso não seja encontrado o registro na base, será retornado: {"message": "Registro 

n\u00e3o encontrado"}. 

 

(TO DO) Erro quando informa um CPF com mais de 11 posições 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscacpf/72154004334 

Retorno: 

 { 

   "rg": "23639", 

   "nome_pai": "FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA", 

   "nome": "MARIA LUCIA SOUSA LIMA", 

   "nome_mae": "MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA", 

   "alcunha4": "************", 

   "nascimento": "07/11/1973", 

   "alcunha2": "************", 

   "alcunha3": "************", 

   "alcunha1": "************" 

} 

 

2. Busca por RG 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscarg/{rg} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

rg Número do rg String   

Parâmetros de saída: 

http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscarg/%7brg%7d
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Nome Descrição Tipo Observação 

rg RG do indivíduo String  

nome_ pai Nome do pai do indivíduo String  

nome Nome do indivíduo String  

nome_mae Nome da mãe do indivíduo String  

alcunha4 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

nascimento Nome do pai do indivíduo Data Formato dd/mm/aaaa 

Alcunha2 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

Alcunha3 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

Alcunha1 Apelido do indivíduo String Pode existir até 4 

alcunhas 

 

Caso não seja encontrado o registro na base, será retornado: {"message": "Registro 

não encontrado"}. 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/sicrim/buscarg/92801 

Retorno: 

{ 

   "rg": "92801", 

   "nome_pai": "************", 

   "nome": "JOSE DORIZELTON CONCEICAO DA SILVA", 

   "nome_mae": "DILMA CONCEICAO SILVA", 

   "alcunha4": "************", 

   "nascimento": "19/03/1980", 

   "alcunha2": "************", 

   "alcunha3": "************", 
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   "alcunha1": "\"VULGO CHURRASQUINHO\"" 

} 

• SEAP 

1. Busca detenções por RG 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/seap/detento/{rg} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

rg Número do rg String   

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

dadosPreso Lista com os dados do preso Lista  

 

A lista “dadosPreso” é composta pelos dados abaixo: 

Nome Descrição Tipo Observação 

dadosCiclo Registro com os dados 

do ciclo 

registro  

dadoPessoal Registro com os dados 

do indivíduo no ciclo 

registro  

caracteristicaFisica Registro com os dados 

de características 

físicas do indivíduo no 

ciclo 

registro  

artigosPreso Artigos que o 

indivíduo foi 

enquadrado no ciclo 

Lista  

fotosPreso Descrição das fotos do 

indivíduo no ciclo 

Lista  

historicoCelas Registros das celas 

utilizadas pelo 

indivíduo no ciclo 

Lista  

http://10.22.8.61:11223/seap/detento/%7brg%7d
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historicoComarcasVaras Registros das 

comarcas e varas do 

indivíduo no ciclo 

Lista  

unidadesPrisionais Registros das unidades 

prisionais do indivíduo 

no ciclo 

Lista  

nomesFalsos Lista dos nomes falsos 

utilizados pelo 

indivíduo no ciclo 

Lista  

dadosMonitoramento ????? ????  

 

Registro “dadosCiclo”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoCiclo Código do ciclo Inteiro  

codigoDetento Código do detento Inteiro  

nome Nome do detento String  

numeroCiclo Número do ciclo de 

detenção 

Inteiro  

alcunha Apelido do detento String  

unidadePrisional Unidade Prisional do 

Ciclo 

String  

situacao Situação do detento no 

ciclo 

String  

naturezaCustodia Natureza da custódia no 

ciclo 

String  

esferaOrigem Esfera de origem do 

detento 

String  

tipoPrisao Tipo de prisão do detento 

no ciclo 

String  

dataPrisao Data da prisão do detento 

no ciclo 

Data Formato aaaa-

mm-dd 

dataInicioCiclo Data de início do ciclo Data Formato aaaa-
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mm-dd 

dataFimCiclo Data de fim do ciclo Data Formato aaaa-

mm-dd 

foragido O detento está foragido Boolea

n 

 

falecido O detento faleceu Boolea

n 

 

codigoTornozeleira Código da tornozeleira 

utilizada pelo detento no 

ciclo 

String  

estadoPrisao UF da prisão String Null, se não tiver 

a informação 

cidadePrisao Município da Prisão String Null, se não tiver 

a informação 

oriundo Local de origem para 

detenção 

String  

 

Registro “dadoPessoal”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador do registro Inteiro  

codigoCiclo Código do ciclo Inteiro  

numeroCiclo Número do ciclo de 

detenção 

Inteiro  

codigoDetento Código do detento Inteiro  

rg RG do detento String  

cpf CPF do detento String  

nomePai Nome do pai do detento String  

nomeMae Nome da mãe do detento String  

nascimento Data de nascimento do 

detento 

Data Formato aaaa-

mm-dd 

tituloEleitor Número do título de String  
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eleitor do detento 

carteiraTrabalho Número da carteira de 

trabalho do detnto 

String  

certidaoNascimento Número da certidão de 

nascimento do detento 

String  

escolaridade Nível de escolaridade 

do detento 

String  

estadoCivil Estado civil do detento String  

nomeConjuge Nome do cônjuge do 

detento 

String  

nacionalidade Nacionalidade do 

detento 

String  

naturalidade Naturalidade do 

detento  

String  

paisOrigem Pais de origem do 

detento 

String  

telefone Telefone do detento String  

endereco Endereço do detento String  

cep CEP do detento String  

bairro Bairro do endereço do 

detento 

String  

cidadeEndereco Cidade do endereço do 

detento 

String  

estadoEndereco UF do endereço do 

detento 

String  

paisEndereco País do endereço do 

detento 

String  

sexo Gênero do detento String  

religiao Religião do detento String  

 

Registro “caracteristicaFisica”: 
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Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador do registro Inteiro  

codigoCiclo Código do ciclo Inteiro  

numeroCiclo Número do ciclo de 

detenção 

Inteiro  

codigoDetento Código do detento Inteiro  

peso Peso do detento String  

altura Altura do detento String  

amputacao Amputação sofrida pelo 

detento 

String  

barba Tipo de barba do detento String  

bigode Tipo de bigode do 

detento 

String  

boca Tipo de boca do detento String  

cabelo Cor do cabelo do detento String  

cicatriz Cicatrizes identificadas 

no detento 

String  

compleicao Constituição física do 

detento 

String  

corPele Cor de pele do deento String  

labio Formato do lábio do 

detento 

String  

nariz Formato do nariz do 

detento 

String  

olho Formato e cor dos olhos 

do detento 

String  

orelha Formato da orelha do 

detento 

String  

pescoco Formato do pescoço do 

detento 

String  

rosto Formato do rosto do String  
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detento 

sobrancelha Tipo das sobrancelhas do 

detento 

String  

testa Forma da testa do 

detento 

String  

peculiaridade Descrição de 

peculiaridades do detento 

String  

sinais Descrição de sinais no 

corpo do detento 

String  

tatuagem Descrição de tatuagens 

do detento 

String  

 

Registro da lista “artigosPreso”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoArtigo Codigo do artigo Inteiro  

codigoUltimoCiclo Código do ciclo Inteiro  

artigo Descrição do artigo do 

código penal 

String  

 

Registro da lista “fotosPreso”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoHistoricoFoto Código da foto Inteiro  

codigoUltimoCiclo Código do ciclo Inteiro  

legenda Descrição da foto String  

perfil ??????? String  

 

Registro da lista “hitoricoCelas”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoHistoricoCela Código da cela Inteiro  

codigoUltimoCiclo Código do ciclo Inteiro  
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cela Descrição da cela String  

pavilhao Nome do pavilhão String  

unidadePrisional Nome da unidade prisional String  

dataEntrada Data de entrada na cela data Formato aaaa-mm-dd 

 

Registro da lista “historicoComarcasVaras”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoHistoricoComarcaVara Código da comarca 

e vara 

Inteiro  

codigoUltimoCiclo Código do ciclo Inteiro  

comarca Descrição da 

comarca 

String  

vara Descrição da vara String  

unidadePrisional Nome da unidade 

prisional 

String  

 

Registro da lista “unidadesPrisionais”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

codigoHistoricoUnidadePrisional Código da 

unidade prisional 

Inteiro  

codigoUltimoCiclo Código do ciclo Inteiro  

unidadePrisional Nome da 

unidade prisional 

String  

dataEntrada Data de entrada 

na unidade 

prisional 

Data Formato aaaa-

mm-dd 

 

 

Caso não seja encontrado o registro na base, não será retornado nada. 

 

Exemplo: 
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http://10.22.8.61:11223/ /seap/detento/206975120028 

 Retorno: 

{ 

   "dadosPreso": [   { 

      "dadoCiclo":       { 

         "codigoCiclo": 2290, 

         "codigoDetento": 10845, 

         "nome": "LUCIANA SÁ SILVA", 

         "numeroCiclo": 1, 

         "alcunha": "", 

         "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

         "situacao": "Inativo", 

         "naturezaCustodia": "Provisório", 

         "esferaOrigem": null, 

         "tipoPrisao": "Prisão por Sentença", 

         "dataPrisao": "2012-11-23", 

         "dataInicioCiclo": "2012-11-23", 

         "dataFimCiclo": "2013-04-23", 

         "foragido": false, 

         "falecido": false, 

         "codigoTornozeleira": "                                                                                                    

", 

         "estadoPrisao": null, 

         "cidadePrisao": null, 

         "oriundo": "PLANTAO CENTRAL DO COHATRAC" 

      }, 

      "dadoPessoal":       { 

         "id": 2712, 

         "codigoCiclo": 2290, 
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         "numeroCiclo": 1, 

         "codigoDetento": 10845, 

         "rg": "206975120028", 

         "cpf": "", 

         "nomePai": "NAO DECLARADO", 

         "nomeMae": "MARIA DE LOURDES SÁ SILVA", 

         "nascimento": "1988-01-22", 

         "tituloEleitor": null, 

         "carteiraTrabalho": null, 

         "certidaoNascimento": null, 

         "escolaridade": "Ensino Fundamental Completo", 

         "estadoCivil": "Solteiro(a)", 

         "nomeConjuge": "", 

         "nacionalidade": "Brasileiro Nato", 

         "naturalidade": "São Luís", 

         "paisOrigem": null, 

         "telefone": "", 

         "endereco": "3ª TRAV. AUGUSTO DE LIMA, Nº28", 

         "cep": "65000-000", 

         "bairro": "LIBERDADE", 

         "cidadeEndereco": "São Luís", 

         "estadoEndereco": "Maranhão", 

         "paisEndereco": "Brasil", 

         "sexo": "Feminino", 

         "religiao": "Não Determinada" 

      }, 

      "caracteristicaFisica":       { 

         "id": 2743, 

         "codigoCiclo": 2290, 
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         "codigoDetento": 10845, 

         "peso": "055.00", 

         "altura": 1.69, 

         "amputacao": "NAO POSSUI...", 

         "barba": null, 

         "bigode": null, 

         "boca": "Grande", 

         "cabelo": "Pretos Carapinha", 

         "cicatriz": "NAO POSSUI...", 

         "compleicao": "Magro", 

         "corPele": "Negra", 

         "labio": "Grossos", 

         "nariz": "Achatado", 

         "olho": "Castanhos", 

         "orelha": "Pequenas", 

         "pescoco": "Fino", 

         "rosto": "Redondo", 

         "sobrancelha": "Finas", 

         "testa": "Alta", 

         "peculiaridade": "NAO POSSUI...", 

         "sinais": "NAO POSSUI...", 

         "tatuagem": "UMA \"BORBOLETA\" (NO OMBRO DIREITO)...\r\nAS 

\"C,H,L\" (NO ANTEBRAÇO DIREITO)...\r\nO NOME \"LEYSON\" (NA 

COSTA)...\r\nO NOME \"CRYSTIAN\" (NA PERNA DIREITA)...\r\nO NOME 

\"ADRIEL\" (NA COXA DIREITA)...\r\nO NOME \"CRISTIANE (NA PERNA 

ESQUERDA)...\r\nUMA \"FLOR\" (NA COXA ESQUERDA)....\r\nUMA \"CRUZ\" 

(NA COSTA)....\r\nUM \"TRIBAL E UMA FLOR\" (NO QUADRIL)...\r\nAS LETRAS 

\"L,C\" (NA MAO DIREITA)..." 

      }, 

      "artigosPreso": [      { 

         "codigoArtigo": 73064, 
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         "codigoUltimoCiclo": 2290, 

         "artigo": "Código Penal Art.155 - Furto §4 - Furto qualificado(Inciso) IV - 

mediante concurso de duas ou mais pessoas" 

      }], 

      "fotosPreso":       [ 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33169, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO DE PERFIL LADO DIREITO", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33170, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO DE PERFIL LADO ESQUERDO", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33171, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NO OMBRO DIREITO", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33172, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NO ANTEBRAÇO DIREITO", 

            "perfil": false 

         }, 
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                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33173, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NO BRAÇO ESQUERDO", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33174, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NA PERNA DIREITA", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33175, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NA COXA ESQUERDA", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33176, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NA COXA DIREITA", 

            "perfil": false 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoFoto": 33177, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "legenda": "FOTO TATUAGEM NA MAO ESQUERDA", 

            "perfil": false 
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         } 

      ], 

      "hitoricoCelas":       [ 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 40286, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 23 - ISOLAMENTO PROVISORIO", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2012-11-26" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 40571, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 03 (LADO A)", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2012-12-04" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 44443, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 16 (LADO A)", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2013-02-18" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 47379, 
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            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 22 - ISOLAMENTO PROVISORIO", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2013-04-01" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 47949, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 21 - ISOLAMENTO PROVISORIO", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2013-04-08" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 48122, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 19 - ISOLAMENTO PROVISORIO", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2013-04-08" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoCela": 48508, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "cela": "CELA 16 (LADO A)", 

            "pavilhao": "MARGARIDA", 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2013-04-10" 
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         } 

      ], 

      "historicoComarcasVaras":       [ 

                  { 

            "codigoHistoricoComarcaVara": 7775, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "comarca": "São Luís", 

            "vara": "PLANTÃO CRIMINAL", 

            "undiadePrisional": "UPFEM - Feminina" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoComarcaVara": 11418, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "comarca": "São Luís", 

            "vara": "9º VARA CRIMINAL", 

            "undiadePrisional": "UPFEM - Feminina" 

         } 

      ], 

      "unidadesPrisionais":       [ 

                  { 

            "codigoHistoricoUnidadePrisional": 10079, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 

            "dataEntrada": "2010-10-15" 

         }, 

                  { 

            "codigoHistoricoUnidadePrisional": 21073, 

            "codigoUltimoCiclo": 2290, 

            "unidadePrisional": "UPFEM - Feminina", 
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            "dataEntrada": "2012-11-26" 

         } 

      ], 

      "nomesFalsos": [null] 

   }], 

   "dadosMonitoramento": null 

} 

• DETRAN 

1. Consulta informações de um veículo 

 

Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/?????? 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

placa Número da placa do veículo String  

 

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

placa Placa do veículo String  

chassi Chassi do veículo String  

motor Motor do veículo String  

renavam RENAVAM do veículo Inteiro  

codmun Código do município do 

veículo 

Inteiro  

municipio Município do veículo String  

anofab Ano de fabricação Inteiro  

anomod Ano do Modelo Inteiro  

codmarmod Código da marca e modelo Inteiro  

marmod Marca e modelo String  

http://10.22.8.61:11223/??????
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codcor Código da cor Inteiro  

cor Cor do veículo String  

codtipo Código do tipo do veículo Inteiro  

tipo Tipo do veículo String  

categoria Categoria do veículo String  

codespecie Código da espécie do 

veículo 

Inteiro  

especie Espécie do veículo String  

codcombus Código do combustível Inteiro  

combus Combustível String  

codcarroc Código da carroceria do 

veículo 

Inteiro  

carroc Carroceria do veículo String  

codproced Código da procedência Inteiro  

proced Procedência do veículo String  

cilindrada Cilindradas do veículo Inteiro  

potencia Potência do veículo Inteiro  

tracao Tração do veículo Inteiro  

pesobruto Peso bruto do veículo Inteiro  

capcarga Capacidade de carga do 

veículo 

Inteiro  

passageiro Número de passageiros do 

veículo 

Inteiro  

numeixo Número de eixos do veículo Inteiro  

proprietario Nome do proprietário String  

cpf CPF do proprietário String  

docprop Documento do proprietário String  

orgexp Órgão expedidor do 

documento 

String  
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ufexp UF de expedição do 

documento 

String  

dataaq Data de aquisição do 

documento 

Data Formato dd/mm/aaaa 

propant Nome do proprietário 

anterior 

String  

cpfpropant CPF do proprietário anterior String  

nfdutant ????? Inteiro  

ufnfdutant ????? String  

placaant Placa anterior String  

ufant UF anterior do veículo String  

crlv Ano do último CRLV Inteiro  

emissao Data de emissão do último 

CRLV 

Data Formato dd/mm/aaaa 

restricao Restrição do veículo String  

furtoroubo Ocorrência de furto ou 

roubo 

S ou N Sim – S, Não - N 

apreendido Informa se o veículo está 

apreendido 

S ou N Sim – S, Não - N 

debitos Lista de débitos do veículo Lista  

 

Registro da lista “debitos”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

ano Ano do débito Inteiro  

ipva ????????   

segurodec ????????   

segbarra Código de barras   

taxasdec ?????   

txbarra Código de barras   

numero ????????   
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infracoes Lista das 

infrações do 

veículo 

Lista  

 

Registro da lista “infracoes”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

auto Número do auto 

de infração 

String  

situacao Situação da 

Infração 

String  

vencimento Data de 

vencimento 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

valordec Valor Numero 

decimal 

 

numeroinf ?????????   

codorg Código do órgão 

responsável pelo 

auto de infração 

Inteiro  

impeditiva ??????? S ou N Sim – S, Não - 

N 

infbarra Código de barras   

 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/???????? 

Retorno: 

????????? 

 

2. Consulta informações de uma infração 

 

Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/?????? 

Parâmetros de entrada: 

http://10.22.8.61:11223/??????


 

Projeto GT Sistemas do Estado  

24/08/2018 

Página 30 de 69 

 

Nome Descrição Tipo Observação 

auto Número do auto de infração String  

 

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

numinf Número do auto String  

renainf ???????   

placa Placa do veículo String  

ufplaca UF da placa String  

codorg Código do órgão 

responsável pelo auto 

Inteiro  

org Órgão responsável pelo auto String  

procon ???????   

codinfra Código da infração Inteiro  

descinfra Descrição da infração String  

ufcomet UF de cometimento String  

codmuncomet Código do município de 

cometimento 

Inteiro  

muncomet Município de cometimento String  

localcomet Local de cometimento String  

datacomet Data de cometimento Data Formato dd/mm/aaaa 

horacomet Hora de cometimento Hora Formato hh:mm 

agente ????????   

valor Valor da infração Numérico 

decimal 

 

situacao Situação da infração String  

vencimento Data de vencimento Data Formato dd/mm/aaaa 

 

 

3. Consulta informações de um condutor 
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Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/?????? 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

cpf CPF do condutor String  

 

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

retorno Mensagem de retorno String  

renach Número do RENACH String  

procon Número do prontuário Inteiro  

cpf Número do CPF String  

pgu Número da PGU String  

numcnh Número da CNH Inteiro  

nacionalidade Nacionalidade do condutor String  

nome Nome do condutor String  

sexo Gênero do condutor String  

mae Nome da mãe do condutor String  

pai Nome do pai do condutor String  

atvrem Exerce atividade 

remunerada 

S ou N S - Sim, N - Não 

docident Documento de identificação String  

nasc Data de nascimento Data Formato dd/mm/aaaa 

ufnasc UF de nascimento String  

munnasc Município de nascimento String  

dt1hab Data da primeira habilitaçao Data  Formato dd/mm/aaaa 

uf1hab UF da primeira habilitaçao String  

validade Validade da habilitação Data Formato dd/mm/aaaa 

http://10.22.8.61:11223/??????
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datcad ??????   

catatu Categoria atual da 

habilitação 

String  

catpre ?????????   

catant ????????   

observ Obervação String  

datrenach Data do RENACH Data Formato dd/mm/aaaa 

situacao Situação da habilitação String  

dtemi Data de emissão da 

habilitação 

Data Formato dd/mm/aaaa 

 

 

 

 

4. Consulta veículo de uma pessoa 

 

Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/?????? 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

cpf Número do CPF do 

proprietário 

Inteiro  

 

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

veiculos Lista com os registros 

encontrados 

Lista  

condutor Registro com dados do 

condutor 

Registro  

 

Registro da lista “veiculos”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

http://10.22.8.61:11223/??????
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placa Placa do veículo String  

chassi Chassi do veículo String  

anofab Ano de fabricação 

do veículo 

Inteiro  

anomod Ano do modelo 

do veículo 

Inteiro  

marcmod Marca e modelo 

do veículo 

String  

cor Cor do veículo String  

tipo Tipo do veículo String Ex: Automóvel. 

Moto 

categoria Categoria do 

veículo 

String Ex: Particular 

especie Espécie do 

veículo 

String Ex: Passageiro, 

Carga 

dataaquisicao Data de aquisição 

do veículo 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

crlv Ano do último 

CRLV enitido 

Inteiro  

emissao Data de emissão 

do último CRLV 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

 

Registro de “condutor”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

procon Número do 

prontuário do 

condutor 

String  

validade Validade da CNH 

do condutor 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

catatu Categoria atual da 

CNH do condutor 

String  

nome Nome do String  
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condutor 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/???????? 

Retorno: 

????????? 

 

• TJ 

1. Busca identificação do indivíduo por documento (RG, CPF, etc...) 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/tjma/busca-documento/{tipo}{rg}/{inicio}/{fim} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

tipo Tipo do documento Inteiro Conforme tabela 1 

anexa 

RG Número do RG String  

inicio Registro inicial Inteiro  

fim Registro final Inteiro  

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

partes Lista com os registros 

encontrados 

Lista  

 

Registro da lista “partes”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

intPartition Índice da parte Inteiro  

NUMCOL ?????? Inteiro  

nome Nome do 

indivíduo 

String  

http://10.22.8.61:11223/tjma/busca-documento/%7btipo%7d%7brg%7d/%7binicio%7d/%7bfim%7d
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codigo Código de 

identificação do 

indivíduo 

Data Formato aaaa-

mm-dd 

datasubmit Data hora da 

conslta 

Data e 

Hora  

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

strPai Nome do pai String  

strMae Nome da mãe String  

dtaNascimento Data de 

nascimento do 

individuo 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

int_reg ????????   

int_count ????????   

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/tjma/busca-documento/4/255706520034/0/20 

Retorno: 

{"response": {"partes": [{ 

   "intPartition": "0", 

   "NUMCOL": "1", 

   "nome": "DANIEL DE MORAIS DOS SANTOS", 

   "codigo": 1742255, 

   "datasubmit": "2018-08-28 18:27:02", 

   "strPai": "JOSE FERREIRA DOS SANTOS", 

   "strMae": "MARIA NILZA DE MORAIS ROZADA", 

   "dtaNascimento": "27/07/1987", 

   "int_reg": "1", 

   "int_count": 1 

}]}} 

2. Busca processos nos quais indivíduo é parte 
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Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/tjma/listar-processo/{ids}/{inicio}/{fim} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

ids id(s) da(s) parte(s) 

consultadas 

String Caso haja mais de um 
id o mesmo deve ser 
informado de forma 
contínua e separado 
por virgula. Ex: 

ids=2327849,2327849 

inicio Registro inicial Inteiro  

fim Registro final Inteiro  

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

processos Lista com os processos 

encontrados 

Lista  

 

Registro da lista “processos”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

intPartition Índice da parte Inteiro  

intParteId ?????? Inteiro  

strParte Nome do 

indivíduo 

String  

strPai Nome do pai String  

strMae Nome da mãe String  

dtaNascimento Data de 

nascimento do 

individuo 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

intMunicipioComarcaId Identificador da 

comarca do 

município 

Inteiro  
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strMunicipio Nome do 

Município 

String  

intProcessoId Identificador do 

processo 

inteiro   

dtaDistribuicao Data e hora da 

distribuição do 

processo 

Data e 

hora 

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

strVara Nome da vara String  

strCartorio Nome do cartório String  

strProcessoStatus Status do 

Processo 

String  

strClasseProcessual Classe processual String  

bolSegredoJustica Indicação de 

processo em 

segredo de justica 

Char S – Sim N – 

Não 

tx_dtaDistribuicao ??????? Data Formato 

dd/mm/aaaa 

datasubmit Data hora da 

conslta 

Data e 

hora 

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

strnumerounico Número único de 

processo 

String  

strnatureza Natureza do 

processo 

String  

strtipoacao Tipo de ação String  

int_reg ??????? Inteiro  

int_count ??????? Inteiro  

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/tjma/listar-processo/1742255/1/20 

Retorno: 

{"response": {"processos": [{ 
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   "intPartition": "0", 

   "intParteId": 1742255, 

   "strParte": "DANIEL DE MORAIS DOS SANTOS", 

   "strPai": "JOSE FERREIRA DOS SANTOS", 

   "strMae": "MARIA NILZA DE MORAIS ROZADA", 

   "dtaNascimento": "27/07/1987", 

   "intMunicipioComarcaId": 1, 

   "strMunicipio": "ACAILANDIA", 

   "intProcessoId": 25802013, 

   "dtaDistribuicao": "2017-06-23 09:24:23", 

   "strVara": "2ª VARA CRIMINAL", 

   "strCartorio": "2ª SECRETARIA CRIMINAL", 

   "strProcessoStatus": "TRAMITANDO", 

   "strClasseProcessual": "Ação Penal - Procedimento Ordinário", 

   "bolSegredoJustica": "N", 

   "tx_dtaDistribuicao": "23/06/2017", 

   "datasubmit": "2018-08-28 18:33:39", 

   "strnumerounico": "2580-30.2013.8.10.0022", 

   "strnatureza": null, 

   "strtipoacao": null, 

   "int_reg": "1", 

   "int_count": 1 

}]}} 

3. Busca detalhes de um processo 

Status: liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/ /tjma/detalhe-processo/{numero}/{bolunico}/{comarca} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 
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numero Número do processo String  

bolunico ???????? char  

comarca Id da comarca Inteiro  

 

Parâmetros de saída: 

Nome Descrição Tipo Observação 

processo Lista com os processos 

encontrados 

Lista  

partes Lista das partes do 

processo 

Lista  

distribuicoes Lista das distribuições do 

processo 

Lista  

movimentacoes Lista das movimentações 

do processo 

Lista  

peticoes Lista das petições do 

prcesso 

Lista  

arquivosRTF ???????   

processosRelacionados Lista dos processos 

relacionados 

Lista Qual o formato 

dos registros???? 

inquerito Lista de inquéritos Lista  

precatoria ??????? Lista  

 

Registro da lista “processo”: 

Nome Descrição  Observação 

intmunicipiocomarcaid Identificador da 

comarca no 

município 

Inteiro  

strMunicipio Nome do 

município 

String  

strNumeroUnico Número do 

processo 

String  
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intProcessoId Identificador do 

processo 

Inteiro  

monAcao ???????   

intQuantidadeDocumentos Quantidade de 

documentos no 

processo 

Inteiro  

intvolumes Volumes do 

processo 

Inteiro  

dtaAbertura Data de abertura 

do processo 

Data e 

hora 

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

bolSegredoJustica Processo em 

segredo de justiça 

Char S – Sim, N – 

Não  

bolplantao ???????   

bolassistenciajudiciaria ??????   

bolparteisentacustas ???????   

strobservacao Observação String  

bolComarcaOrigem ???????   

NumeroAntigoProcessoOrigem ???????   

NumeroUnicoProcessoOrigem ????????   

ComarcaOrigem Comarca de 

origem do 

processo 

  

TermoOrigem ????????   

intNaturezaId ???????   

strnatureza ?????   

intTipoAcaoId ??????   

strTipoAcao ??????   

strProcedimento ?????   

intcompetenciaid Identificador da 

competência do 

Inteiro  
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processo 

strcompetencia Competência do 

processo 

String  

dtaDistribuicao Data da 

distribuição do 

prcesso 

Data e 

hora 

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

intVaraId Identificador da 

vara 

Inteiro  

strVara Nome da vara String  

intCartorioId Identificador do 

cartório 

Inteiro  

Secretaria ??????   

Assunto Assunto do 

processo 

String  

intOficialJusticaId Identificador do 

oficial de justiça 

Inteiro  

strOficialJustica Nome do oficial 

de justiça 

String  

intJuizId Identificador do 

Juiz 

Inteiro  

strJuiz Nome do Juiz String  

intProcessoStatusId Identificador do 

status do processo 

Inteiro  

strProcessoStatus Status do 

Processo 

String  

intProcessoFaseId Identificador da 

fase do processo 

Inteiro  

strProcessoFase Fase do processo String  

strClasseCNJ Classe do CNJ String  

strClasseCNJDescricao Descrição da 

classe do CNJ 

String  

datasubmit Data da consulta  Formato aaaa-
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mm-dd 

hh:mm:ss 

 

Registro da lista “partes”: 

Nome Descrição  Observação 

intProcessoId Identificador do 

processo 

Inteiro  

intMunicipioComarcaId Identificador da 

comarca no 

município 

Inteiro  

intParteId Identificador da 

parte no processo 

Inteiro  

strParte Nome da parte no 

processo 

String  

intTipoParticipacaoId Identificador do 

tipo de 

participação no 

processo 

Inteiro  

strTipoParticipacao Nome do tipo de 

participação no 

processo 

String  

intAdvogadoId Identificador do 

advogado 

Inteiro  

strAdvogado Nome do 

advogado 

String  

strOAB ????? String  

intUFOABId ??????   

strCPF ?????   

strSigla ??????   

 

Registro da lista “distribuicoes”: 

Nome Descrição  Observação 
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dtaDistribuicao Data da 

distribuição do 

processo 

Data e 

hora 

Formato 

dd/mm/aaaa 

hh:mm:ss 

strVara Nome da Vara String  

strCartorio Nome do Cartório String  

strOficialJustica Nome do oficial 

de justiça 

String  

strTipoDistribuicao Tipo da 

distribuição do 

processo 

String  

strNumeroUnico Número único do 

processo 

String  

strMotivo  String  

 

Registro da lista “movimentacoes”: 

Nome Descrição  Observação 

dtaMovimentacaoFormatada Data da 

movimentação do 

processo 

String  {Dia da 

semana}, {dia} 

de {mês} de 

{ano} 

HoraMovimentacao Hora da 

movimentação do 

processo 

Hora Formato 

hh:mm:ss 

strTipoMovimentacao Tipo da 

movimentação 

String  

bolGeraCustas Informação de o 

processo gera 

custas 

char S – Sim, N - 

Não 

strMovimentacao Descrição da 

movimentação 

String  

strJuiz ???????   

intDias ???????   
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Registro da lista “peticoes”: 

Nome Descrição  Observação 

intMunicipioComarcaId Identificador da 

comarca no 

município 

Inteiro  

intProcessoId Identificador do 

processo 

Inteiro  

dtaPeticaIntermediaria Data e hora da 

petição 

Data e 

hora 

Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

strTipoPeticao Tipo da petição String  

strObservacao Obervação String  

strParteAutora Nome parte autora 

da petição 

String  

 

Registro da lista “inquerito”: 

Nome Descrição  Observação 

intProcessoId Identificador do 

processo 

Inteiro  

intMunicipioComarcaId Identificador da 

comarca no 

município 

Inteirooooo  

strDistritoPolicial Nome do distrito 

policial 

String  

strNumero ????   

dtaInquerito Data e hora do 

inquérito 

Data e hora Formato aaaa-

mm-dd 

hh:mm:ss 

tx_dtaInquerito ?????   

 

 

Exemplo: 
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http://10.22.8.61:11223/tjma/detalhe-processo/25802013/N/1 

Retorno: 

{"response": { 

   "processo": [   { 

      "intmunicipiocomarcaid": 1, 

      "strMunicipio": "ACAILANDIA", 

      "strNumeroUnico": "2580-30.2013.8.10.0022", 

      "intProcessoId": 25802013, 

      "monAcao": 0, 

      "intQuantidadeDocumentos": 17, 

      "intvolumes": 1, 

      "dtaAbertura": "2013-07-09 16:03:16", 

      "bolSegredoJustica": "N", 

      "bolplantao": "S", 

      "bolassistenciajudiciaria": "N", 

      "bolparteisentacustas": "S", 

      "strobservacao": "ART. 129, § 9º DO CPB - NENHUM OBJETO OU ARMA 

ACOMPANHA - RECEBIDO NO PLANTAO PELA SECRETARIA JUDICIAL DA 4ª 

VARA, EM 06/07/2013 AS 17H55MIN.", 

      "bolComarcaOrigem": "N", 

      "NumeroAntigoProcessoOrigem": null, 

      "NumeroUnicoProcessoOrigem": "0", 

      "ComarcaOrigem": null, 

      "TermoOrigem": null, 

      "intNaturezaId": null, 

      "strnatureza": null, 

      "intTipoAcaoId": null, 

      "strTipoAcao": null, 

      "strProcedimento": null, 
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      "intcompetenciaid": 14, 

      "strcompetencia": "Criminal - Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher", 

      "dtaDistribuicao": "2017-06-23 09:24:23", 

      "intVaraId": 6, 

      "strVara": "2ª VARA CRIMINAL", 

      "intCartorioId": 6, 

      "Secretaria": "2ª SECRETARIA CRIMINAL", 

      "Assunto": "Decorrente de Violência Doméstica ", 

      "intOficialJusticaId": 898, 

      "strOficialJustica": "Oficial de Justiça da Vara", 

      "intJuizId": 144261, 

      "strJuiz": "FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA", 

      "intProcessoStatusId": 1, 

      "strProcessoStatus": "TRAMITANDO", 

      "intProcessoFaseId": 11, 

      "strProcessoFase": "TRAMITAÇÃO", 

      "strClasseCNJ": "Ação Penal - Procedimento Ordinário", 

      "strClasseCNJDescricao": "PROCESSO CRIMINAL | Processo Comum | Ação 

Penal - Procedimento Ordinário", 

      "datasubmit": "2018-08-29 10:37:23" 

   }], 

   "partes": [   { 

      "intProcessoId": 25802013, 

      "intMunicipioComarcaId": 1, 

      "intParteId": 1742255, 

      "strParte": "DANIEL DE MORAIS DOS SANTOS", 

      "intTipoParticipacaoId": 41, 

      "strTipoParticipacao": "ACUSADO", 
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      "intAdvogadoId": null, 

      "strAdvogado": null, 

      "strOAB": null, 

      "intUFOABId": null, 

      "strCPF": null, 

      "strSigla": null 

   }], 

   "distribuicoes":    [ 

            { 

         "dtaDistribuicao": "23/06/2017 09:24:23", 

         "strVara": "2ª VARA CRIMINAL", 

         "strCartorio": "2ª SECRETARIA CRIMINAL", 

         "strOficialJustica": "Oficial de Justiça da Vara", 

         "strTipoDistribuicao": "Competência Exclusiva", 

         "strNumeroUnico": "2580-30.2013.8.10.0022", 

         "strMotivo": "decisão judicial\r\n" 

      }, 

            { 

         "dtaDistribuicao": "09/07/2013 16:03:16", 

         "strVara": "1ª VARA CRIMINAL", 

         "strCartorio": "1ª SECRETARIA CRIMINAL", 

         "strOficialJustica": "RAIJANLES DA SILVA FONTELES", 

         "strTipoDistribuicao": "Competência Exclusiva", 

         "strNumeroUnico": "2580-30.2013.8.10.0022", 

         "strMotivo": "" 

      } 

   ], 

   "movimentacoes":    [ 

            { 
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         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 12 de Julho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "09:28:00", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebidos os autos", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Recebidos os autos  Usuario: 166280 Id:5102", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 19 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Sexta-Feira, 23 de Junho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "09:43:54", 

         "strTipoMovimentacao": "Remetidos os Autos da Distribuição ao 2ª 

SECRETARIA CRIMINAL", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Remetidos os Autos da Distribuição ao 2ª SECRETARIA 

CRIMINAL  Usuario: 165159 Id:5101", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Sexta-Feira, 23 de Junho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "09:24:23", 

         "strTipoMovimentacao": "Redistribuído por Competência Exclusiva", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Redistribuição. Usuário: 165159 Id: 5101", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 
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         "dtaMovimentacaoFormatada": "Sexta-Feira, 23 de Junho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "08:46:54", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebido pelo Distribuidor", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Recebido pelo Distribuidor  Usuario: 165159 Id:5101", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 3 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 20 de Junho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "17:06:25", 

         "strTipoMovimentacao": "Remetidos os Autos para DISTRIBUIÇÃO.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "AUTOS REMETIDOS À DISTRIBUIÇÃO EM 

CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL QUE DECLINOU A 

COMPETÊNCIA\r\n\r\n   Resp: 186858", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 20 de Junho de 2017.", 

         "HoraMovimentacao": "16:39:22", 

         "strTipoMovimentacao": "Declarada incompetência", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Lei n. 11.340/2006 - 

Competência Exclusiva da 2ª Vara Criminal de Açailândia\r\n\r\n\r\nD E C I S Ã 

O\r\n\r\nConsiderando a instalação da 2ª Vara Criminal de Açailândia, com 

competência exclusiva para o processamento e julgamento do feito em tela, 

conforme previsão do art. 12, VII da LC n. 14/1991, determino a redistribuição do 

presente processo, em atendimento ao disposto no art. 1°, inciso I do Provimento 

18/2017-CGJ.\r\n\r\nOs autos deverão ser encaminhados à distribuição do Fórum 

de Açailândia, para providências a seu cargo e posterior remessa ao secretário da 2ª 
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Vara Criminal de Açailândia, com observância dos §2º, do art. 1º do Provimento 

18/2017-CGJ, para que adote as medidas descritas no art. 2º do mencionado 

provimento.\r\n\r\nProcedam-se os registros necessários.\r\n\r\nCumpra-

se.\r\n\r\nAçailândia, 19 de junho de 2017.\r\n\r\n\r\nAndré Bezerra Ewerton 

Martins\r\nJuiz de Direito\r\n\r\n\r\n\r\n   Resp: 186858", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 243 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quinta-Feira, 20 de Outubro de 2016.", 

         "HoraMovimentacao": "18:45:14", 

         "strTipoMovimentacao": "Conclusos para Decisão. ", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "   TERMO DE CONCLUSÃO\r\n\t\t\r\n\r\nNesta data, 

faço conclusos os presentes autos ao Dr. André Bezerra Ewerton Martins, Juiz de 

Direito Titular da 1ª Vara Criminal de Açailândia/MA.\r\n\r\n\r\nAçailândia-MA, 20 

de outubro de 2016, às 18:34.\r\n\r\n\r\nJoão de Deus Alves Silva\r\nTécnico 

Judiciário 158279\r\n    \r\n\r\n\r\n   Resp: 158279", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 260 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 3 de Fevereiro de 2016.", 

         "HoraMovimentacao": "17:02:33", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebidos os autos de Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": ".\r\n\r\n   Resp: 158279", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 
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         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 3 de Fevereiro de 2016.", 

         "HoraMovimentacao": "15:34:59", 

         "strTipoMovimentacao": "Protocolizada Petição de PARECER DO 

MINISTERIO PUBLICO", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "MPE requer suspensao do processo e do prazo 

prescricional\r\n   Resp: 158279", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 7 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 27 de Janeiro de 2016.", 

         "HoraMovimentacao": "09:55:22", 

         "strTipoMovimentacao": "Autos entregues em carga ao Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Autos entregues em carga ao MP\r\n\r\n   Resp: 

165126", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 71 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 17 de Novembro de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "16:30:47", 

         "strTipoMovimentacao": "Mandado devolvido CUMPRIDO COM 

FINALIDADE NÃO ATINGIDA", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Mandado devolvido por RAIJANLES DA SILVA 

FONTELES\r\n\r\nObservação: \r\nCERTIDÃO\r\n\r\nCERTIFICO e dou fé, que 

em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me à Rua Dorgival Pinheiro de Sousa - 

614, e ali sendo, deixei de CITAR o acusado DANIEL DE MORAIS DOS SANTOS, 

em razão do mesmo não residir mais no endereço indicado. Que estive por duas 

vezes na Rua Maranhão - 1193 (casa da mãe do acusado), onde fui informada pela 
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senhora Maria Nilza de Morais, que o acusado reside atualmente no Distrito de 

Pequiá, mas que não sabe do endereço do mesmo e não tem telefone de contato e 

ainda, que o acusado aparece esporadicamente em sua casa. O referido é 

verdade.\r\n                                Açailândia, 17 de novembro de 2015.\r\n\r\n                                

Raijanles Silva Fonteles\r\n                                Oficiala de Justiça\r\n                                

Matrícula 70250.\r\n\r\n\r\nResp: 5046", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 17 de Novembro de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "16:23:53", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebido o Mandado para Cumprimento", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Recebido o Mandado para Cumprimento\rResp 5046", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 59 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Sábado, 19 de Setembro de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "10:25:01", 

         "strTipoMovimentacao": "Expedição de MANDADO", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "\r\n Usuario: 165126 Id:5109\r\n\r\n   Resp: 

165126\r\nMandado -  Número 4851715", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 82 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Segunda-Feira, 29 de Junho de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "16:52:48", 
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         "strTipoMovimentacao": "Classe Processual alterada para Ação Penal - 

Procedimento Ordinário", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Mudança de Classe Processual. Motivo da alteração: 

Recebida a denúncia-PROCESSO Nº: 2580-30.2013.8.10.0022 

(25802013)\r\nDELITO     : ART. 129 INCISO 9 DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO  \r\nautor     : ministério Público estadual\r\nacusadOs: DANIEL DE 

MORAIS DOS Resp: 5119", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Segunda-Feira, 29 de Junho de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "16:52:48", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebida a denúncia", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "PROCESSO Nº: 2580-30.2013.8.10.0022 

(25802013)\r\nDELITO     : ART. 129 INCISO 9 DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO  \r\nautor     : ministério Público estadual\r\nacusadOs: DANIEL DE 

MORAIS DOS SANTOS\r\n\r\nD E C I S Ã O:\r\n\t\r\n\r\n1.\tRecebido 

hoje.\r\n2.\tEstando devidamente formalizada, preenchidos os pressupostos 

processuais e condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público Estadual, nos termos em que deduzida, pois verifico nesta cognição sumária 

que a peça acusatória encontra-se lastreada em razoável suporte probatório, dando 

conta da existência da(s) infração(ões) penal(is) descrita(s), havendo justa causa 

para a ação penal.\r\n3.\tCITE(M)-SE o(s) denunciado(s) para apresentação, no 

prazo de dez (10) dias, de resposta à acusação.\r\n4.\tEm sede de resposta, arguidas 

preliminares ou juntados novos documentos, determino que se de imediatamente 

vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de dez (10) dias. 

\r\n5.\tADVIRTA(M)-SE o(s) denunciado(s) de que, caso não apresentada a resposta 

no prazo legal, os autos serão enviados à Defensoria Pública desta Comarca, para 

que seja designado defensor para oferecer a defesa do 

acusado.\r\n6.\tCERTIFIQUE-SE do que constar do distribuidor e requisite-se, se 

ainda não há nos autos, a respectiva folha de antecedentes.\r\n7.\t    Cumpra-se. 

Cientifique-se o MPE.\r\nAçailândia/MA, 06 de março de 2015.\r\n\r\nPedro 

Guimarães Junior\r\n- Juiz de Direito -\r\n\r\n\r\n   Resp: 175315", 
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         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Segunda-Feira, 29 de Junho de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "16:42:42", 

         "strTipoMovimentacao": "Conclusos para Despacho / Decisão. ", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": ".\r\n\r\n   Resp: 175315", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 174 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 6 de Janeiro de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "13:32:59", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebidos os autos de Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "RECEBIDO OS AUTOS DO MPE, NESTA DATA.\r\n\r\n   

Resp: 163428", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 6 de Janeiro de 2015.", 

         "HoraMovimentacao": "13:21:14", 

         "strTipoMovimentacao": "Protocolizada Petição de DENUNCIA", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO\r\n   Resp: 149641", 
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         "strJuiz": "", 

         "intDias": 25 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Sexta-Feira, 12 de Dezembro de 2014.", 

         "HoraMovimentacao": "10:23:56", 

         "strTipoMovimentacao": "Autos entregues em carga ao Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "INQUÉRITO\r\n\r\n   Resp: 166280", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 207 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Segunda-Feira, 19 de Maio de 2014.", 

         "HoraMovimentacao": "14:50:14", 

         "strTipoMovimentacao": "Classe Processual alterada para Inquérito Policial", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Mudança de Classe Processual. Motivo da alteração: 

Petição Intermediária de INQUERITO POLICIAL Resp: 5115", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Segunda-Feira, 19 de Maio de 2014.", 

         "HoraMovimentacao": "14:50:14", 

         "strTipoMovimentacao": "Protocolizado INQUERITO POLICIAL", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "INQUERITO POLICIAL N. 003/2013 - NENHUM 

OBJETO OU ARMA ACOMPANHA\r\n   Resp: 173047", 
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         "strJuiz": "", 

         "intDias": 306 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 17 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "18:00:39", 

         "strTipoMovimentacao": "Protocolizada Petição de PARECER DO 

MINISTERIO PUBLICO", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Parecer ministerial auto de prisão lavrado de Daniel de 

Morais dos Ssantos\r\n   Resp: 165126", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quarta-Feira, 17 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "17:59:21", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebidos os autos de Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Recebidos ao autos do MP.\r\n\r\n   Resp: 165126", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 6 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quinta-Feira, 11 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "15:51:29", 

         "strTipoMovimentacao": "Autos entregues em carga ao Ministério Público.", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 

20/21.\r\n\r\n   Resp: 162297", 
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         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quinta-Feira, 11 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "15:33:43", 

         "strTipoMovimentacao": "Outras decisões", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "DECISÃO\r\n\r\nRecebido hoje.\r\nTrata-se de auto de 

prisão em flagrante de Daniel de Morais dos Santos, devidamente qualificado, 

efetuada em 06/07/2013, às 04:30 horas, tendo sido autuado por infração ao art. 

129, 9º, do CPB.\r\nAo autuado foi dado nota de direitos e garantias fundamentais, 

bem como nota de culpa; a prisão foi comunicada a autoridade Judicial Competente 

e à sua família.\r\nÉ o relatório.\r\nEm um primeiro momento, se faz necessário 

analisar se o fato constitui, ao menos em tese, crime e se os requisitos formais para 

a prisão e, flagrante foram preenchidos, a fim de conferir juridicidade ao 

cerceamento flagrancial da liberdade do autuado.\r\nQuanto ao primeiro ponto, de 

fato observa-se que pela narrativa apresentada a este Juízo, ao menos em tese, 

enquadra-se na moldura legal da figura típica prevista no Código Penal, qual seja, 

a do artigo 129, 9º (violência doméstica). \r\nQuanto ao estado de flagrância é 

caracterizado pela existência dos suportes fáticos descritos no artigo 302 e seus 

incisos, tudo do Código de Processo Penal.\r\nNo presente caso, o autuado foi preso 

logo após ter cometido o delito o que demonstra ao mesmo indiciariamente, que 

efetivamente praticou o fato típico descrito na norma prescritiva no artigo 129, 9º do 

CPB, incidindo assim no suporte fático da norma, por trata-se de fato típico e 

culpável.\r\nDe outra banda, as cautelas do artigo 306, §§, 1º e 2º, foram tomadas 

peal autoridade policial, tendo o autuado tido nota de culpa de sue direitos e 

garantias fundamentais, além do fato ter sido comunicado a este Juízo. Cumprindo, 

ainda, as determinações legais, o fato foi comunicado a sua família, por meio da 

pessoa pelo preso indicada.\r\nÉ importante destacar que o autuado foi colocado em 

liberdade em face de ter efetuado o pagamento da fiança.\r\nSendo assim, em face 

da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em 

flagrante, previstos nos arts. 302, 304 e 306, todos do Código de Processo Penal, 

HOMOLOGO a prisão em flagrante do nacional DANIEL DE MORAIS DOS 

SANTOS.\r\nIntime-se o Ministério Público, a fim de que atue da forma que 

entender cabível.\r\nJuntem-se aos autos certidão de antecedentes criminais do 

investigado. Não sendo juntado certidão de antecedentes e comprovante de endereço 

em 48 horas, intime-se a Defensoria Pública com exercício nesta Comarca para 
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acompanhar o feito.\r\nCumpra-se, servindo esta de mandado.\r\n\r\nAçailândia-

MA, 07 de julho de 2013\r\n\r\nANGELO ANTONIO ALENCAR DOS 

SANTOS\r\nJuiz de Direito Titular da 1ª Vara\r\nRespondendo pela 4ª 

Vara\r\n\r\n\r\n   Resp: 162297", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Quinta-Feira, 11 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "15:33:17", 

         "strTipoMovimentacao": "Expedição de CERTIDÃO", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "ANTECEDENTES CRIMINAIS\r\n Usuario: 162297 

Id:144\r\n\r\n   Resp: 162297", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 2 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 9 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "18:15:02", 

         "strTipoMovimentacao": "Recebidos os autos", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Recebidos os autos  Usuario: 165118 Id:162\r\r  Resp: 

162", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 9 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "17:52:14", 
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         "strTipoMovimentacao": "Remetidos os Autos da Distribuição ao 5a 

SECRETARIA JUDICIAL", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Remetidos os Autos da Distribuição ao 5a SECRETARIA 

JUDICIAL  Usuario: 134866 Id:60", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      }, 

            { 

         "dtaMovimentacaoFormatada": "Terça-Feira, 9 de Julho de 2013.", 

         "HoraMovimentacao": "16:03:17", 

         "strTipoMovimentacao": "Distribuído por Competência Exclusiva", 

         "bolGeraCustas": "N", 

         "strMovimentacao": "Distribuição. Usuário: 149641 Id: 132", 

         "strJuiz": "", 

         "intDias": 0 

      } 

   ], 

   "peticoes":    [ 

            { 

         "intMunicipioComarcaId": 1, 

         "intProcessoId": 25802013, 

         "dtaPeticaIntermediaria": "2016-02-03 15:34:59", 

         "strTipoPeticao": "PARECER DO MINISTERIO PUBLICO", 

         "strObservacao": "MPE requer suspensao do processo e do prazo 

prescricional\r\n   Resp: 158279", 

         "strParteAutora": "MPE" 

      }, 

            { 

         "intMunicipioComarcaId": 1, 
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         "intProcessoId": 25802013, 

         "dtaPeticaIntermediaria": "2015-01-06 13:21:14", 

         "strTipoPeticao": "DENUNCIA", 

         "strObservacao": "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO\r\n   Resp: 149641", 

         "strParteAutora": "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO" 

      }, 

            { 

         "intMunicipioComarcaId": 1, 

         "intProcessoId": 25802013, 

         "dtaPeticaIntermediaria": "2014-05-19 14:50:14", 

         "strTipoPeticao": "INQUERITO POLICIAL", 

         "strObservacao": "INQUERITO POLICIAL N. 003/2013 - NENHUM OBJETO 

OU ARMA ACOMPANHA\r\n   Resp: 173047", 

         "strParteAutora": "DELEGADO DE POLICIA CIVIL" 

      }, 

            { 

         "intMunicipioComarcaId": 1, 

         "intProcessoId": 25802013, 

         "dtaPeticaIntermediaria": "2013-07-17 18:00:39", 

         "strTipoPeticao": "PARECER DO MINISTERIO PUBLICO", 

         "strObservacao": "Parecer ministerial auto de prisão lavrado de Daniel de 

Morais dos Ssantos\r\n   Resp: 165126", 

         "strParteAutora": "DANIEL DE MORAIS DOS SANTOS" 

      } 

   ], 

   "arquivosRTF": [], 

   "processosRelacionados": [], 

   "inquerito": [   { 

      "intProcessoId": 25802013, 
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      "intMunicipioComarcaId": 1, 

      "strDistritoPolicial": "9ª DELEGACIA REGIONAL DE AÇAILÂNDIA", 

      "strNumero": "00", 

      "dtaInquerito": "2013-07-06 00:00:00", 

      "tx_dtaInquerito": "06/07/2013" 

   }], 

   "precatoria": [], 

   "message":    { 

      "content": "Processo recuperado com sucesso", 

      "type": "sucess" 

   } 

}} 

 

Caso não seja encontrado o registro na base, retorna: {"response": []} 

 

• SSP 

1. Busca por RG 

Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/rg/{rg} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

RG Número do RG String Obrigatório 

Parâmetros de saída: Lista coma estrutura abaixo. 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador do indivíduo inteiro  

nome Nome do indivíduo String  

alcunha Apelido do indivíduo String  

cpf CPF do indivíduo   

http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/rg/%7Brg%7D
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rg RG do indivíduo   

dataNascimento Data de nascimento do 

indivíduo 

Data Formato dd/mm/aaaa 

cidade Cidade do indivíduo String  

uf UF do indivíduo String  

profissao Profissão do indivíduo String  

mae Nome da mãe do indivíduo String  

pai Nome do pai do indivíduo String  

enderecos Lisa de endereços do 

indivíduo 

Lista  

ocorrencias Lista de ocorrências do 

indivíduo 

Lista  

 

Registro da lista “enderecos”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador do 

endereço 

Inteiro  

uf Sigla da UF String  

bairro Nome do bairro String  

logradouro Nome do 

logradouro 

String  

numeroLogradouro Número do 

logradouro 

String  

telefone1 Número do 

telefone 

String  

telefone2 Número do 

telefone 

String  

pontoReferencia Descrição de 

referência 

String  

complemento Complemento do 

endereço 

String  
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Registro da lista “ocorrencias”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador da 

ocorrência 

Inteiro  

tipoEnvolvimento Tipo de 

envolvimento na 

ocorrência 

String  

historico Descrição da 

ocorrência 

String  

numeroBo Número do 

boletim de 

ocorrência 

String  

dataOcorrencia Data da 

ocorrência 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

tipoLocal Tipo de local da 

ocorrência 

String  

logradouro Logradouro da 

ocorrência 

String  

numeroLogradouro Número do 

logradouro da 

ocorrência 

String  

pontoReferencia Ponto de 

referência da 

ocorrência 

String  

bairro Bairro da 

ocorrência 

String  

infracao Descrição da 

infração da 

ocorrência 

String  
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Caso não seja encontrado o registro na base o retorno será vazio 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/rg/599536969 

Retorno: 

[{ 

   "id": 19224, 

   "nome": "JOSE DE RIBAMAR BASTOS SILVA FILHO", 

   "alcunha": null, 

   "cpf": -687333825, 

   "rg": "599536969", 

   "dataNascimento": "15/05/1980", 

   "cidade": null, 

   "uf": null, 

   "profissao": "Operador de sistema de agua industrial", 

   "mae": "MARIA JOSE BORGES SILVA", 

   "pai": "JOSE DE RIBAMAR BASTOS SILVA", 

   "enderecos": [   { 

      "id": 1096579, 

      "uf": "MA", 

      "bairro": null, 

      "logradouro": null, 

      "numeroLogradouro": "37", 

      "telefone1": 81688493, 

      "telefone2": null, 

      "pontoReferencia": "BACURAL", 

      "complemento": "RUA LUIS MESIAS MARQUES." 

   }], 

   "ocorrencias": [   { 
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      "id": 1004140, 

      "tipoEnvolvimento": "COMUNICANTE/VÍTIMA", 

      "historico": "COMUNICA QUE NO DIA, HORA E LOCAL CITADOS, FOI 

ASSALTADO POR DOIS ELEMENTOS, UM DELES COM ARMA DE FOGO, 

ONDE FOI OBRIGADO A ENTREGAR O VEICULO CITADO, EMPLACADO EM 

NOME DO COMUNICANTE. ACRESCENTA QUE TAMBEM FOI SUBTRAIDO. 

SUA BOLSA PORTA-CÉDULAS COM SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), E 

O DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO (DUAL/IPVA 2012/CLRV) DO 

CITADO VEÍCULO.QUE ASSUME TODA RESPONSABILIDADE PELAS 

INFORMACÕES PRESTADAS. DIANTE DO FATO E TEMENDO PELO USO 

INDEVIDO DO VEÍCULO, REGISTRA-SE PARA OS DEVIDOS FINS DE 

BLOQUEIO NO SISTEMA RENAVAN.", 

      "numeroBo": "9563/2013", 

      "dataOcorrencia": "19/15/2012", 

      "tipoLocal": "VIA RURAL", 

      "logradouro": null, 

      "numeroLogradouro": null, 

      "pontoReferencia": "POVOADO GOIABAL.", 

      "bairro": null, 

      "infracao": "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA" 

   }] 

}] 

 

2. Busca por nome 

Status: não está liberado para acesso 

URL: http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/nome/{nome} 

Parâmetros de entrada: 

Nome Descrição Tipo Observação 

nome Nome do indivíduo String Obrigatório 

Parâmetros de saída: Lista coma estrutura abaixo. 

Nome Descrição Tipo Observação 

http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/rg/%7Brg%7D
http://10.22.8.61:11223/ssp/cidadaos/rg/%7Brg%7D
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id Identificador do indivíduo inteiro  

nome Nome do indivíduo String  

alcunha Apelido do indivíduo String  

cpf CPF do indivíduo   

rg RG do indivíduo   

dataNascimento Data de nascimento do 

indivíduo 

Data Formato dd/mm/aaaa 

cidade Cidade do indivíduo String  

uf UF do indivíduo String  

profissao Profissão do indivíduo String  

mae Nome da mãe do indivíduo String  

pai Nome do pai do indivíduo String  

enderecos Lisa de endereços do 

indivíduo 

Lista  

ocorrencias Lista de ocorrências do 

indivíduo 

Lista  

 

Registro da lista “enderecos”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador do 

endereço 

Inteiro  

uf Sigla da UF String  

bairro Nome do bairro String  

logradouro Nome do 

logradouro 

String  

numeroLogradouro Número do 

logradouro 

String  

telefone1 Número do 

telefone 

String  

telefone2 Número do String  
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telefone 

pontoReferencia Descrição de 

referência 

String  

complemento Complemento do 

endereço 

String  

 

Registro da lista “ocorrencias”: 

Nome Descrição Tipo Observação 

id Identificador da 

ocorrência 

Inteiro  

tipoEnvolvimento Tipo de 

envolvimento na 

ocorrência 

String  

historico Descrição da 

ocorrência 

String  

numeroBo Número do 

boletim de 

ocorrência 

String  

dataOcorrencia Data da 

ocorrência 

Data Formato 

dd/mm/aaaa 

tipoLocal Tipo de local da 

ocorrência 

String  

logradouro Logradouro da 

ocorrência 

String  

numeroLogradouro Número do 

logradouro da 

ocorrência 

String  

pontoReferencia Ponto de 

referência da 

ocorrência 

String  

bairro Bairro da 

ocorrência 

String  

infracao Descrição da String  



 

Projeto GT Sistemas do Estado  

24/08/2018 

Página 68 de 69 

 

infração da 

ocorrência 

 

 

 

Caso não seja encontrado o registro na base o retorno será vazio 

 

Exemplo: 

http://10.22.8.61:11223/ ssp/cidadaos/nome/RICARDO 

Retorno: 

[{ 

   "id": 19224, 

   "nome": "JOSE DE RIBAMAR BASTOS SILVA FILHO", 

   "alcunha": null, 

   "cpf": -687333825, 

   "rg": "599536969", 

   "dataNascimento": "15/05/1980", 

   "cidade": null, 

   "uf": null, 

   "profissao": "Operador de sistema de agua industrial", 

   "mae": "MARIA JOSE BORGES SILVA", 

   "pai": "JOSE DE RIBAMAR BASTOS SILVA", 

   "enderecos": [   { 

      "id": 1096579, 

      "uf": "MA", 

      "bairro": null, 

      "logradouro": null, 

      "numeroLogradouro": "37", 

      "telefone1": 81688493, 
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      "telefone2": null, 

      "pontoReferencia": "BACURAL", 

      "complemento": "RUA LUIS MESIAS MARQUES." 

   }], 

   "ocorrencias": [   { 

      "id": 1004140, 

      "tipoEnvolvimento": "COMUNICANTE/VÍTIMA", 

      "historico": "COMUNICA QUE NO DIA, HORA E LOCAL CITADOS, FOI 

ASSALTADO POR DOIS ELEMENTOS, UM DELES COM ARMA DE FOGO, 

ONDE FOI OBRIGADO A ENTREGAR O VEICULO CITADO, EMPLACADO EM 

NOME DO COMUNICANTE. ACRESCENTA QUE TAMBEM FOI SUBTRAIDO. 

SUA BOLSA PORTA-CÉDULAS COM SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG), E 

O DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO (DUAL/IPVA 2012/CLRV) DO 

CITADO VEÍCULO.QUE ASSUME TODA RESPONSABILIDADE PELAS 

INFORMACÕES PRESTADAS. DIANTE DO FATO E TEMENDO PELO USO 

INDEVIDO DO VEÍCULO, REGISTRA-SE PARA OS DEVIDOS FINS DE 

BLOQUEIO NO SISTEMA RENAVAN.", 

      "numeroBo": "9563/2013", 

      "dataOcorrencia": "19/15/2012", 

      "tipoLocal": "VIA RURAL", 

      "logradouro": null, 

      "numeroLogradouro": null, 

      "pontoReferencia": "POVOADO GOIABAL.", 

      "bairro": null, 

      "infracao": "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA" 

   }] 

}] 


