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Apresentação 

 

O presente manual descreve o procedimento eletrônico para expedição, consulta, entrega e 

gerenciamento das solicitações de Parecer Técnico em todas as ações judiciais distribuídas perante o 

Poder Judiciário Estadual, em que se demande prestações de saúde em face do Sistema Único de Saúde, 

sendo atribuído ao NAT/JUD a manifestação prévia.  

O Tribunal de Justiça de Sergipe celebrou com a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, 

Secretaria Estadual da Saúde de Sergipe, Procuradoria-Geral do Município de Aracaju e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Aracaju, o Acordo de Cooperação Técnica nº 031/2016, visando instituir o 

NAT/JUD – Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário, de acordo com a Resolução CNJ 238, de 

setembro de 2016. 

O NAT/JUD é a instância colegiada, de natureza consultiva, vinculada ao Tribunal de Justiça de 

Sergipe, cuja finalidade consiste em assessorar o Poder Judiciário Estadual, com subsídios técnicos aos 

magistrados, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, como 

órteses, próteses, afins e insumos nutricionais, internações, procedimentos cirúrgicos ou ambulatoriais, 

exames diagnósticos e tratamentos médicos em face do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Dentre as obrigações do TJ/SE, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 031/2016, está 

desenvolver sistema virtualizado, permitindo aos membros do NAT/JUD o acesso direto, mediante 

módulo próprio, para competente solicitação de parecer técnico dos juízos e resposta do NAT/JUD.  

Ficou a cargo da Diretoria de Modernização Judiciária (DIMOJ) elaborar o projeto do sistema 

virtualizado, o qual possui dois módulos: 

1) Sistema específico NAT/JUD 

2) Unidade Jurisdicional - SCPV 

Assim, o referido projeto foi desenvolvido, por esta Diretoria, tendo, como base, o seguinte 

fluxo de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

1 Sistema SCPv 

 

A Unidade Jurisdicional que necessitar de Nota Técnica definida pela Resolução 13/2017, deverá 

utilizar o sistema já previamente definido para sua competência, onde o Setor de Tecnologia viabilizou 

meios, conforme projeto elaborado pela Diretoria de Modernização Judiciária – DIMOJ.   

Nestes novos campos/menus inseridos, o usuário irá inserir os dados necessários, com base no 

Despacho/Decisão do Magistrado, para que o NAT/JUD possa efetivamente desenvolver os seus 

trabalhos e formar a Nota Técnica a respeito das demandas de fornecimento de medicamentos, insumos 

para saúde, como órteses, próteses, afins e insumos nutricionais, internações procedimentos cirúrgicos 

ou ambulatoriais, exames diagnósticos e tratamentos médicos em face do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

1.1 Sistema 

 

O encaminhamento da solicitação de Nota Técnica será feito pelo próprio Sistema de Controle 

Processual, seja através do SCPv de 1º ou de 2º Grau, por meio de um Submenu inserido no sistema já 

existente. As Notas Técnicas e/ou Solicitações de Informações serão juntadas automaticamente nos 

processos em que houve solicitação e o controle será por meio do relatório Petições/Documentos 

juntados para análise (Impulso e Controle Processual) – no SCPv de 1º Grau e pelo relatório “Autos 

eletrônicos com Documentos Juntados” (Controle de Atividades) – no SCPv de 2º Grau. 

 

1.1.1 Relatório de Controle Gerencial 

 

Foi criado um novo e específico relatório gerencial denominado Solicitações Nat/Jud em 

Andamento. 

Nesse relatório constarão todos as solicitações que foram enviadas ao NAT/JUD, e que ainda 

não foram devolvidas para a unidade jurisdicional com a Nota Técnica.  
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Figura 1- Relatório Gerencial do Sistema de Controle Processual de 1º Grau 
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Figura 2 - Relatório Gerencial do Sistema de Controle Processual de 2º Grau 

 

Dados de entrada e saída – SCPv 1º Grau 

Termos de entrada 
Quando clica no Submenu SECRETARIA>> 

EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

Termos de saída 
Quando da gravação em definitivo por parte do Técnico/Revisor do 

NAT/JUD 

Tipo Atividade 

Servidores que visualizam Servidor da Unidade Jurisdicional 

Cabeçalho 
Solicitação Nat/JUD em Andamento seguido da quantidade de 

entradas 

 

Os campos que serão mostrados no Relatório de Controle Gerencial: “Solicitações NAT/JUD em 

Andamento”, são: 
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Dados de entrada e saída - SCPv 2º Grau 

Termos de entrada 
Quando clica no Submenu MOVIMENTAÇÃO>> 

EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

Termos de saída 
Quando da gravação em definitivo por parte do Técnico/Revisor do 

NAT/JUD 

Tipo Atividade 

Servidores que visualizam Servidor da Unidade Jurisdicional 

Cabeçalho 
Solicitação Nat/JUD em Andamento seguido da quantidade de 

entradas 

 

Os campos que serão mostrados no Relatório de Controle Gerencial: “Solicitações NAT/JUD em 

Andamento”, são: 
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Campo Processo Será o número do Processo no qual foi solicitada a Nota Técnica 

 

Campo Classe 

 

Será a Classe Processual cadastrada no Processo 

Campo 

Competência 
Será a Unidade Jurisdicional a qual o processo está vinculado. 

Campo Data da 

Solicitação 

Será a data e hora em que a Unidade Jurisdicional enviou a Solicitação de 

Nota Técnica.  

Campo Situação 
Demonstrará a fase em que está a confecção da Nota Técnica se encontra: Em 

Elaboração ou Em Revisão.  

 

Além disso, apresenta os filtros: 

 

 Onde o Servidor do Judiciário poderá pesquisar tanto pelo número individual do processo 

quanto informando uma data inicial da solicitação de uma nota técnica. 

1.1.2 Menu e Submenu 

A solicitação de Parecer Técnico será efetivada pela comunicação entre os sistemas SCPv (1º ou 

2º Grau) e o NAT/JUD, serão inseridos Submenus nos Menus Secretaria (1º Grau) e Movimentação (2º 

Grau) e, a partir daí, serão abertas as áreas de trabalho, conforme tela abaixo. 
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Figura 3 - SCPv 1º Grau - Menu SECRETARIA>>EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

  

 

Figura 4 - SCPv 2º Grau - Menu MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

 

Seguindo o princípio de que o NAT/JUD trabalha com informações da área de saúde, e visando 

concentrar as demandas de trabalho dos Técnicos Judiciários, a área NAT/JUD ficou nos MENUS: 

I – 1º Grau 

SECRETARIA>> EXAMES>>NAT/JUD 

II – 2º Grau 
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MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD 

E os seus respectivos submenus: 

I – 1º Grau 

SECRETARIA>> EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

Ou 

SECRETARIA>> EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM INFORMAÇÕES 

II – 2º Grau 

MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

Ou 

MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM INFORMAÇÕES 

 

1.1.3 Solicitação 

 

Para fazer a solicitação de qualquer Nota Técnica afeita ao NAT/JUD haverá a necessidade de 

um Despacho, Decisão ou Audiência onde deverá constar a determinação do Magistrado para que seja 

feita uma nota. 

De posse do número do processo para o qual existe a determinação, o usuário deverá seguir o 

caminho “SECRETARIA>> EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO”, quando a solicitação for efetuada 

através do Sistema de Controle Processual de 1º Grau. Caso a solicitação seja feita pelo 2º Grau, o 

caminho a ser seguido é o “MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO”. 

Uma nova tela se abrirá: 
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Ao inserir o número do processo e clicar em pesquisar, ambos os sistemas de controle 

processual disponibilizarão a tela por meio da qual a será enviado ao NAT/JUD o Despacho, Decisão ou 

Audiência onde consta a solicitação da Nota Técnica. A escolha correta é de suma importância, pois será 

com base na análise inicial deste encaminhamento que o Coordenador do NAT/JUD irá fazer o devido 

encaminhamento ao Técnico/Revisor daquele setor e que será responsável pela confecção da Nota. 

 

 

Abaixo está definido a forma de entrada e saída da Solicitação 

Dados de entrada e saída 

Termos de entrada 

Quando clica no Submenu SECRETARIA>> 

EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO ou 

MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>SOLICITAÇÃO 

Termos de saída Quando clica em “Solicitar”. 

Tipo Atividade 

Servidores que visualizam Servidor da Unidade Jurisdicional 

Cabeçalho Solicitação de Parecer Técnico 
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Campo Número 

do Processo 

 

Será o campo onde inicialmente estará em branco e será inserido o número do 

processo para o qual será solicitada a Nota Técnica. Após a inserção abrirá a 

tela completa de trabalho com todos os campos já preenchidos para que o 

usuário confira se é este o processo para o qual serão solicitados os trabalhos 

do NAT/JUD. 

 

Campos Dados 

do Processo e 

Partes do 

Processo 

 

 

Serão  campos  previamente preenchidos pelo sistema informatizado. Não 

haverá possibilidade de alteração nem inserção de dados. O número do 

processo estará em forma de link para facilitar qualquer consulta necessária. 

 

Campo 

Movimentos do 

Processo 

 

Conterá toda a movimentação processual para que o Usuário clique na caixa 

do movimento “ ” que faz menção a determinação para que seja feita 

a Nota Técnica. Esta marcação é OBRIGATÓRIA. 

O Sistema está previamente formado para que somente Despacho, Decisão ou 

Audiência sejam selecionados, portanto somente estes movimentos 

disponibilizarão a possibilidade de envio após o clique em 

. 

 

Campo 

Observação 

  

Espaço Editável, livre, para que o Usuário adicione qualquer informação que 

ache pertinente a respeito da Nota. 

 

Campo Solicitar 

 

Botão que ao ser acionado envia a Solicitação de Nota Técnica. 
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Obs.: Um mesmo Processo só poderá ter um único pedido de Nota Técnica em Andamento.  

Após finalizado, com o envio da Nota pelo NAT/JUD, a Unidade Jurisdicional poderá enviar uma nova 

Solicitação. 

 

1.1.4 Retorno com Informações 

 

Visando atender a alguma necessidade de esclarecimento, ou mesmo algum documento que 

necessite ser juntado pelas partes ou pela unidade Jurisdicional para que o NAT/JUD possa proceder com 

os seus trabalhos e encaminhar Nota Técnica ao Judiciário, foi criada a ferramenta “Solicitar 

Informações” dentro do Sistema do NAT/JUD, através da qual o Técnico (médico, fisioterapeuta, 

enfermeiro, etc.) faz o pedido que achar necessário para conclusão de sua nota e “encaminha” para a 

Unidade Jurisdicional que solicitou o trabalho do NAT/JUD. 

Após este movimento executado pelo NAT/JUD, o processo estará disponível no Relatório 

“Petições/Documentos juntados para análise” ou no “Autos eletrônicos com documentos juntados”. A 

partir daí a Unidade Jurisdicional através do usuário verificará o caminho a ser seguido para que possa 

responder ao NAT/JUD. 

Dentro do Sistema NAT/JUD, o processo ficará inativo até que a Unidade Jurisdicional faça a 

movimentação SECRETARIA>> EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM INFORMAÇÕES ou 

MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM INFORMAÇÕES. 

Tendo a resposta a ser dada ao NAT/JUD, observando que nada será encaminhado fisicamente e 

nem será enviado nenhum documento que não esteja eletronicamente na movimentação processual, o 

usuário irá clicar no Submenu “RETORNO COM INFORMAÇÕES” que abrirá uma tela de trabalho, 

conforme a seguir será explanado. 

 

Inserindo o número do processo e clicando em pesquisar, será aberta a tela de trabalho para o 

Retorno com Informações, conforme imagem abaixo: 
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Abaixo está definida a forma de entrada e saída do Retorno com Informações 

Dados de entrada e saída 

Termos de entrada 

Quando clica nos Submenus SECRETARIA>> 

EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM INFORMAÇÕES ou 

MOVIMENTAÇÃO>>EXAMES>>NAT/JUD>>RETORNO COM 

INFORMAÇÕES 

Termos de saída Quando clica em “Devolver”. 

Tipo Atividade 
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Servidores que visualizam Servidor da Unidade Jurisdicional 

Cabeçalho Retorno com Informações 

 

Campo Número 

do Processo 

 

Será o campo que inicialmente estará em branco e onde será inserido o 

número do processo. Após a inserção, abrirá a tela completa de trabalho com 

todos os campos já preenchidos para que o usuário confira se é este o 

processo que se enviará o retorno com Informações 

 

Campos Dados e 

Partes do 

Processo 

 

Serão  campos  previamente preenchidos pelo sistema informatizado. Não 

haverá possibilidade de alteração nem inserção de dados. O número do 

processo estará em forma de link para facilitar qualquer consulta necessária. 

Campo 

Observação 

Espaço Editável, livre, para que o Usuário adicione qualquer informação que 

ache pertinente a respeito do Retorno com Informações. Não há 

obrigatoriedade de preenchimento, uma vez que na movimentação 

processual o Técnico do NAT/JUD terá acesso a todos os movimentos, 

excluídos os Sigilosos. 

 

Campo Devolver 

 

Botão que ao ser acionado envia o Retorno com Informações. No Sistema do 

NAT/JUD fará o processo voltar a ficar ativo e disponível para o Técnico 

daquele setor. 

 

 

Obs.: Para evitar inconsistência, o retorno com Informações só vai para o Técnico/Revisor que 

solicitou a Informação e o prazo dado pelo Juízo só começa a contar deste retorno. 

Frise-se que o envio para o NAT/JUD é apenas de Solicitação de Nota Técnica, desta forma o 

Processo continua com sua localização na Unidade Jurisdicional, ou seja, o Processo não é enviado. 

 

1.2 Movimento Processual 

 

Quando do envio da Nota Técnica ou de Solicitação de Informações ao Juízo, por parte dos 

técnicos do NAT/JUD, será realizada uma juntada ao processo, conforme veremos a seguir.  
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Aliado a isso, para que se tenha conhecimento da realização do movimento de juntada no 

processo na Unidade Jurisdicional, será gerada uma pendência no Relatório de Impulso e Controle 

Processual “Petições/Documentos juntados para análise”, no SCPv de 1º Grau e no Relatório de Controle 

de Atividades “Autos Eletrônicos com Documentos Juntados”, no SCPv de 2º Grau. 

 

                 Figura 5 - Relatório de Petições/Documentos juntados para análise – SCPv 1º 

 

 

                  Figura 6 - Autos Eletrônicos com Documentos Juntados”, no SCPv de 2º Grau 
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A origem do documento estará identificada no SCPv de 1º Grau como “NAT/JUD” , como 

demonstrado na figura abaixo: 

 

 

No SCPv de 2º Grau, a pendência poderá ser identificada na coluna “Complemento”, dentro do relatório 

mencionado, de acordo com imagem abaixo: 

 

 

Dados de entrada e saída 

Termos de entrada Quando o técnico/revisor do NAT/JUD clica em “Confirmar”, após a 
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revisão Análise Técnica ou “Solicitar Informações” 

Termos de saída Quando o servidor da unidade clica em “Excluir”. 

Tipo Atividade 

Servidores que visualizam Usuário da Unidade Jurisdicional 

Cabeçalho Nome do relatório seguido da quantidade de processos 

 

1.2.1 Nota Técnica 

 

Quando do envio da nota pelo técnico do NAT/JUD, o documento será juntado ao processo da 

seguinte forma: 
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1.2.2 Solicitação de Informações ao Juízo 

 

Quando da Solicitação de Informações ao Juízo pelo técnico do NAT/JUD, o documento será 

juntado ao processo da seguinte forma: 

 

 

 

1.3 Consultas 

 

 

O menu “Consulta” constará tanto no SCPV de 1º e de 2º Grau, como no Sistema NAT/JUD, da 

seguinte forma: “Consultas -> NAT/JUD” 
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Figura 7 - SCPv de 1º Grau 

 

 

Figura 8 - SCPv de 2º Grau 

 

Ao clicar no Menu “Consultas >> NAT/JUD”, o usuário terá variáveis para a realização da 

consulta. Basta que seja selecionado um dos campos, conforme figura abaixo, para que seja gerada a 

pesquisa. 
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O usuário poderá consultar tanto as Solicitações que ainda estão em andamento, bem como as 

que já tem a nota gerada (fechadas) disponibilizada no sistema processual. Desta forma a unidade 

jurisdicional poderá verificar a atual situação bem como a data e horário em que a solicitação de nota foi 

feita, e também o *.pdf do parecer gerado, com seus respectivos anexos. 

 

Os campos que serão mostrados na consulta, na visualização “em andamento”: 

 

Os campos que serão mostrados na consulta, na visualização “fechada”: 
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Campo Processo 
Será em forma de link e dará acesso a integra do Processo 

 

Campo Classe 

 

Será a Classe Processual cadastrada no Processo 

Campo 

Competência 

Compreenderá o nome da Unidade Jurisdicional que enviou a solicitação de 

Nota Técnica e à qual o processo está vinculado. 

 

Campo Data da 

Solicitação 

 

Será a data e hora em que a Unidade Jurisdicional enviou a Solicitação de 

Nota Técnica. 

Campo  

Situação 

Para a visualização “Em andamento”: A situação poderá ser ABERTO quando 

ainda não foi distribuída pelo NAT/JUD para um Técnico/Revisor; EM 

ELABORAÇÃO, quando já distribuída para um Técnico/Revisor; EM REVISÃO, 

quando está pendente da atuação do Revisor; AGUARDANDO INFORMAÇÕES 

DO JUÍZO, quando o Técnico solicita informações necessárias para a confecção 

do parecer e a Unidade Jurisdicional ainda não devolveu. 

Para a visualização “Fechada”: A situação sempre será FECHADO, posto que os 
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serviços do NAT/JUD já se encerraram. 

Campo Data do 

Parecer  

Será a data em que o Parecer Técnico foi encaminhado para a Unidade 

Jurisdicional.  

Só mostrada a data do parecer técnico quando o campo situação for 

“Fechada”. Quando a visualização for “Em andamento”, o campo não 

aparecerá. 

Campo 

Download 

Conterá o *.pdf com a Nota Técnica e seus anexos. Só mostrado o referido 

campo quando a situação for “Fechado”. Quando a visualização for “Em 

andamento”, o campo não aparecerá. 

 


