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O presente manual tem por objetivo 

apresentar as instruções necessárias 

para o cadastramento dos advoga-

dos e das empresas que desejarem 

aderir ao arquivamento dos atos 

constitutivos, à citação em endereço 

centralizado e à citação eletrônica.

É um instrumento que visa agilizar 

os trâmites das citações, trazendo 

maior celeridade e economicidade 

ao Poder Judiciário e às empresas 

que aderirem ao modelo.

APRESENTAÇÃO
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MACROFLUXO
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Para o advogado solicitar o arquivamento dos atos constituti-

vos, citação em endereço centralizado e citação eletrônica, da pessoa 

jurídica (empresa) que representa, deverá possuir um cadastro no Sis-

tema Controle da Corregedoria Geral da Justiça, conforme macrofluxo 

anterior e detalhado a seguir.

Ressaltamos que a pessoa jurídica pode aderir às três moda-

lidades, ou a qualquer uma delas.

1. O advogado deve enviar um e-mail para o Programa Ace-

lerar no endereço eletrônico: nucleoacelerar@tjgo.jus.br, com os 

dados abaixo 

▪ Assunto: Cadastro no Sistema Controle.

▪ Nome completo

▪ Endereço de E-mail

▪ Número do CPF 

▪  Endereço

▪ Nº de OAB

▪ Telefone/Celular

CADASTRO DO 
ADVOGADO E EMPRESA
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2. A equipe do Programa Acelerar do Tribunal de Justiça de 

Goiás fará o cadastro do advogado no Sistema Controle. Posterior-

mente, o mesmo irá cadastrar a empresa a qual representa.

3. Serão enviados para o e-mail informado o usuário e a senha 

para acesso ao sistema.

4. O advogado acessará o Sistema Controle, seguindo os 

passos:

5. Acessar o endereço: http://corregedoria.tjgo.jus.br/pro-

gramaacelerar/login/

6. Abrirá a tela seguinte para inserir o login e senha informados 

no e-mail e clique na opção “Entrar”.
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7. Após feito o login, abrir-se-á tela de edição dos dados do perfil 

do Advogado. Nessa opção ele poderá editar as informações pessoais 

como: nome, CPF e data de nascimento, bem como realizar alteração de 

senha de acesso ao sistema. Ao finalizar as alterações clique em “Salvar”.

8. Abrirá a tela seguinte com a relação das empresas já 

cadastradas.

9. Para o cadastramento de uma nova empresa, clique na 

opção “Cadastrar empresa”.
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10. Abrirá a tela de cadastro, com as seguintes informações 

a serem preenchidas: Nome da Empresa, Cidade, CNPJ, Setor, Te-

lefone, Endereço, FAX e CEP.

11. Logo abaixo temos a parte para anexar os documentos 

comprobatórios, e posteriormente clique na opção “Salvar”.

12. Após o preenchimento das informações do cadastro da 

empresa, a equipe do Programa Acelerar procederá à análise do re-

ferido cadastro.
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IMPORTANTE: Antes de iniciar o cadastramento o Advoga-

do deve ter o PDF da Procuração e os Termos de adesão 

preenchidos, assinados e escaneados.

Os modelos dos Termos de Adesão estão disponíveis em: 

http://www.tjgo.jus.br/tjdocs/pastas/4276

Ou pelo caminho da Pasta: 

Corregedoria > Atos constitutivos, citação centralizada e ci-

tação eletrônica > Termo de Adesão.

13. Se faltar alguma documentação, entraremos em contato 

com o advogado para proceder às correções e anexar os documen-

tos que faltam, para dar prosseguimento ao pleito.

14. Se a documentação estiver de acordo com o solicitado, 

será publicado no TJDOCs – http://www.tjgo.jus.br/tjdocs. E o Pro-

grama Acelerar enviará um e-mail para o advogado informando que a 

adesão foi realizada com sucesso.
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No caso da adesão à Citação Eletrônica será necessário à 

abertura de um Processo Administrativo interno no Tribunal de Justiça 

a fim de cadastrar a empresa no Sistema Judicial Eletrônico para o 

envio da citação.

Não será necessário o advogado enviar novos documentos, o 

Processo Administrativo será aberto pela equipe do Programa Acele-

rar com os documentos já enviados.

CITAÇÃO ELETRÔNICA

IMPORTANTE: O Advogado já deve estar cadastrado no 

Sistema Judicial Eletrônico, caso contrário seu cadastro 

deve ser realizado de forma presencial, na Divisão de Ge-

renciamento dos Sistemas de Primeiro Grau, sendo poste-

riormente liberado o envio da Citação Eletrônica.

Após à liberação do envio da citação eletrônica pela Divisão 

de Gerenciamento dos Sistemas de Primeiro Grau, o Programa Acele-

rar notificará o advogado e as citações da empresa cadastrada pas-

sarão a ser enviadas em meio eletrônico.
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Em caso de dúvidas referentes aos procedimentos quanto à 

juntada dos Atos Constitutivos, Citação em endereço Centralizado, 

entrar em contato com o Programa Acelerar pelo e-mail nucleoacele-

rar@tjgo.jus.br ou pelo telefone – (62) 3213-4963 na Coordenadoria 

das Demandas Repetitivas. 

Se as dúvidas forem com relação à Citação Eletrônica, entrar 

em contato com a Divisão de Gerenciamento dos Sistemas de Primei-

ro Grau pelo e-mail dgpe@tjgo.jus.br ou pelo telefone – PROJUDI 

(62) 3216-2619.

DÚVIDAS
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