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O presente manual tem por objetivo 

apresentar o passo a passo para 

consultar as empresas que aderiram 

ao arquivamento dos atos constituti-

vos, citação em endereço centraliza-

do e citação eletrônica.

É um instrumento que visa agilizar 

os trâmites das citações, trazendo 

maior celeridade e economicidade 

aos entes envolvidos.

APRESENTAÇÃO
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

O arquivamento dos atos constitutivos, pode ser efetuado por 

qualquer pessoa jurídica que seja parte em processo com trâmite na 

Justiça Estadual de 1º Grau, independentemente da adesão às formas 

de citação eletrônica ou em endereço centralizado, constitui-se no en-

vio de cópia integral e digitalizada de seus atos constitutivos, junto ao 

Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justiça – http://corregedo-

ria.tjgo.jus.br/programaacelerar. Se for o caso, incluindo-se a publica-

ção da ata que designa os diretores eleitos para representarem a so-

ciedade, mediante declaração de autenticidade pelo apresentante, ou 

devidamente autenticada. Essa adesão será renovada anualmente ou 

quando ocorrer alteração dos dados da  pessoa jurídica.

O arquivamento dos atos constitutivos e documentos com-

probatórios da representação da sociedade dispensa a juntada dos 

mesmos aos respectivos autos, em trâmite físico e/ou eletrônico. Con-

tudo, não dispensa as partes de lavrar nos autos que a pessoa jurídica 

aderiu ao Provimento nº 13/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás.

ATOS CONSTITUTIVOS
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Para consultar as pessoas jurídicas que fizeram a adesão 

ao arquivamento dos atos constitutivos, nos termos do Provimento 

nº13/2015 da CGJ, seguir os passos:

Acesse o Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

http://www.tjgo.jus.br
1. 

Acesse o Portal da Corregedoria-Geral da Justiça.

Corregedoria
2. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

No Portal da CGJ, acesse o menu lateral esquerdo na opção:

Atos/Publicações
3. 

Abrirá a seguinte tela. Entre na opção abaixo:

Atos Constitutivos, Citação Centralizada e Citação Eletrônica
4. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Em seguida, clique na opção abaixo.

Atos Constitutivos
5. 

Aparecerá a listagem das pessoas jurídicas que já 
aderiram ao Provimento da CGJ:

Listagem das empresas
6. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Após localizar a empresa desejada na listagem, clique 
na pasta e, em seguida, no arquivo:

Empresa escolhida
7. 

Para baixar o arquivo clique em:

Download Original
8. 

E em seguida o documento será aberto para consulta.
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

A citação em endereço centralizado depende de prévia anu-

ência e cadastro do citando, por intermédio de assinatura de termo 

de adesão disponível no endereço: http://www.tjgo.jus.br/tjdocs/

pastas/4276, consoante ao Provimento nº 13/2015 da CGJGO, e ca-

dastramento no Sistema Controle da Corregedoria-Geral da Justiça: 

http://corregedoria.tjgo.jus.br/programaacelerar, para recebimento de 

citações por via impressa, nos processos físicos em endereço único, 

obedecidas as regras processuais pertinentes.

CITAÇÃO EM ENDEREÇO 
CENTRALIZADO
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Para consultar as pessoas jurídicas que fizeram cadastro para 

serem citadas em endereço único, seguir os passos:

Acesse o Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

http://www.tjgo.jus.br
1. 

Acesse o Portal da Corregedoria-Geral da Justiça.

Corregedoria
2. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

No Portal da CGJ, acesse o menu lateral esquerdo na opção:

Atos/Publicações
3. 

Abrirá a tela seguinte. Entre na opção abaixo:

Atos Constitutivos, Citação Centralizada e Citação Eletrônica
4. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Clique na opção abaixo:

Citação em Endereço Centralizado
5. 

Será apresentada a tela com a relação dos nomes das pessoas 
jurídicas cadastradas junto ao TJGO, para serem citadas de 

forma centralizada, em endereço único.

Listagem das empresas
6. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Localize o nome da empresa que deseje 
consultar e clique sobre ela.

Empresa escolhida
7. 

Clique no nome em destaque.

Empresa escolhida
8. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Para baixar o arquivo clique na opção a seguir:

Download Original
9. 

Localize no documento o item “Citação 
Centralizada” para identificar o endereço:

Citação Centralizada
10. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

A citação eletrônica pressupõe adesão prévia e cadastro do 

citando, com poderes para receber citação, independentemente do 

acesso eletrônico à íntegra dos autos, mediante a realização de cre-

denciamento do advogado no Sistema PROJUDI, de forma presencial 

junto à Divisão de Gerenciamento dos Sistemas do 1º Grau da Corre-

gedoria-Geral da Justiça observado o disposto na Lei nº 11.419/2006 

e na Resolução nº 02/2010 da Corte Especial.

Necessário frisar que não se fará a citação por meio eletrô-

nico, além das hipóteses legais previstas para as demais formas de 

citação, nos processos crimes e nos procedimentos para apuração 

de atos infracionais.

CITAÇÃO ELETRÔNICA
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Para consultar as pessoas jurídicas que fizeram cadastro 

para serem citadas eletronicamente, nos termos do Provimento CGJ 

nº13/2015, seguir os passos:

Acesse o Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

http://www.tjgo.jus.br
1. 

Acesse o Portal da Corregedoria-Geral da Justiça.

Corregedoria
2. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

No Portal da CGJ, acesse o menu lateral esquerdo na opção:

Atos/Publicações
3. 

Abrirá a seguinte tela. Entre na opção abaixo:

Atos Constitutivos, Citação Centralizada e Citação Eletrônica
4. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Clique na opção a seguir:

Citação Eletrônica
5. 

A tela apresentará a relação dos nomes das 
pessoas jurídicas cadastradas junto ao TJGO, 

para serem citadas de forma eletrônica.

Listagem das empresas
6. 
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Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Localize o nome da empresa que deseje 
consultar e clique na opção.

Empresa escolhida
7. 

Clique na pasta com o nome da empresa e a seguir no 
arquivo com o nome em destaque.

Empresa escolhida
8. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

Clique na opção seguinte para baixar o arquivo:

Download Original
9. 



26

Tribunal de JusTiça do esTado de Goiás – TJGo

Localize o item “Citação Eletrônica” para 
identificar o endereço.

Citação Eletrônica
10. 
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MANUAL DE CONSULTA DAS PESSOAS JURÍDICAS

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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