
 

Acesso a mandados, cartas, ofícios e seus anexos 

 

 Desde o dia 24 de janeiro de 2019, conforme processo SEI nº 0018509-85.2018.8.25.8825, o 

Tribunal de Justiça de Sergipe possibilita o acesso a mandados, cartas, ofícios e seus anexos através 

do QRCODE, de link específico ou diretamente pelo Serviço de Autenticação de Documentos.  

 

 

1) Acesso pela funcionalidade QRCODE 

 

Passo 1: Acessar a App Store no Iphone ou a Play Store nos smartphones android e baixar um 

aplicativo de leitura QRCodes, como o mencionado abaixo: 

 

Passo 2: Posicionar a câmera do smartphone sobre o QRCode existente na parte inferior esquerda 

do mandado, carta ou ofício: 



 

Passo 3: Ao clicar no link fornecido pelo leitor, o usuário será encaminhado diretamente à página do 

serviço “Autenticação de documento”, sendo que o campo “Número de Consulta Pública (Sem 

DV)” estará automaticamente preenchido com o código que se encontra na lateral esquerda ou na 

parte inferior do mandado/carta/ofício. Basta apenas ao usuário assinalar o campo “Não sou um 

robô” e realizar a pesquisa:  

 

 

Passo 4: Finalmente, basta apenas clicar sobre as setas de cor preta para realizar o download ou 

posterior impressão dos documentos: 



 

2)  Acesso pelo link 

 

Passo 1: O usuário deve acessar o endereço eletrônico que se encontra descrito na parte inferior do 

mandado: 

 

Passo 2: Neste momento, o usuário deve preencher o campo “Número de Consulta Pública (Sem 

DV)” com o código que se encontra na lateral esquerda ou na parte inferior do mandado/carta/ofício 

e após assinalar o campo “Não sou um robô”, realizar a pesquisa: 



 

Passo 3: Finalmente, basta apenas clicar sobre as setas de cor preta para realizar o download ou 

posterior impressão dos documentos: 

 

 

3) Acesso direto ao serviço de Autenticação de documentos:  

Passo 1: No site www.tjse.jus.br, no quadro acesso rápido, clicar em “Autenticação de 

Documentos”:  

http://www.tjse.jus.br/


 

Passo 2: Preencher o campo “Número de Consulta Pública (Sem DV)” com o código que se 

encontra na lateral esquerda ou na parte inferior do mandado/carta/ofício e após assinalar o campo 

“Não sou um robô”, realizar a pesquisa: 

  

 

Passo 3: Finalmente, basta apenas clicar sobre as setas de cor preta para realizar o download ou 

posterior impressão dos documentos: 



 


