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Acesse o site https://eproc.pimentabueno.ro.gov.br/eproc/ na tela de início, clique em "Entrar com gov.br".

Clicando no botão "Entrar com .gov", você será redirecionado para a tela de login
do Gov.br, como mostra a imagem abaixo, informe seus dados de acesso.

https://eproc.pimentabueno.ro.gov.br/eproc/


Atenção! Somente é possível acessar o 
sistema Eproc utilizando o login de 
acesso do .GOV do tipo CPF.

• Isso porque o eProc funciona como sistema de usuários do tipo pessoa 
física, seja ela usuária direta ou como representante legal de pessoa 
jurídica.

• O sistema dispõe de um campo que possibilita alternar o tipo de usuário, ou 
seja, quando o usuário for iniciar uma petição própria, ele pode optar por 
criar uma petição como sendo ele o interessado ou, se estiver atuando como 
representante legal de pessoa jurídica, pode adicionar a pessoa jurídica 
representada como interessada.



Após seu primeiro login, será solicitado a autorização do uso de dados pessoais, explicado no próximo passo.

Caso não tenha uma conta GOV.BR, você pode criar uma seguindo os passos em https://www.gov.br/pt-
br/servicos/criar-sua-conta-gov.br

https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br


Passo 2 - Autorização de uso de dados pessoais

• Após, realizar o login no gov.br, você será redirecionado para a tela de autorização de seus de 
dados pessoais, dados esses necessários para sua identificação no sistema de processo 
eletrônico eProc. Clique em autorizar para consentir.



Passo 3 - Criando senha de acesso ao Eproc
• Após a autorização do uso dos dados pessoais, você é redirecionado para a tela de criação de uma senha 

exclusiva de acesso ao sistema de processo eletrônico eProc, informe uma senha e clique em atualizar 
senha, para prosseguir.



Passo 4 - Cadastro realizado, tela inicial
• Feito passo anterior, você já tem um cadastro válido no eProc e será redirecionado 

para a tela inicial do sistema de processo eletrônico.


