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OBJETIVO
O Sistema NAT JUS é um sistema de comunicação entre unidades jurisdicionais e o NAT JUS do 
TJBA, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, por meio de sua Coordenação de Sistemas 
(COSIS).

Através deste guia, magistrados e servidores poderão esclarecer dúvidas a respeito da utilização e 
do funcionamento do sistema de forma rápida e prática.
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ACESSO AO SISTEMA
O sistema poderá ser acessado por meio do endereço: http://www.tjba.jus.br/natjus/.

Na tela de autenticação, para os Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), uti-
lizar o usuário e senha de acesso à rede. Manter o campo em TJBA e pressionar o botão Fazer 
Login.
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Caso pertença a um órgão externo, utilizar o e-mail e senha disponibilizados no momento do 
cadastro. Alterar o campo para OUTRO e pressionar o botão Fazer Login.
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Na tela inicial, serão exibidos todos os chamados, o ícone de Novo Chamado, a tela de Pesquisa 
por número do processo, o Filtrar, o Menu de objetos e os botões auxiliares:

BEM VINDO AO NAT JUS

Tela Inicial Ajuda Sair
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PERMISSÕES
O usuário com perfil de Servidor tem permissão para realizar as seguintes ações:

• Responder chamados;
• Pesquisar os chamados por meio do filtro;
• Pesquisa os chamados por meio do número do processo;
• Consulta dos dados do processo;
• Cadastrar objeto complementar ao SIGTAP;
• Cadastrar objeto complementar a ROL da ANS.



7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Existem duas formas de localizar os chamados. Para isso, utilize os Filtros por Status ou a 
Busca pelo número do processo.

Para esta busca, estão disponíveis os filtros abaixo:

Na opção Em Aberto, retornarão os chamados de todos os status, exceto Concluído.

Na opção Pendente de Informação Complementar, retornarão todos os chamados com o 
status correspondente. Este status significa que a demanda que foi aberta retornou do NAT JUS 
ao solicitante a fim de que sejam prestadas informações complementares.

Filtro por Status

FILTROS
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Na opção Retorno ao NAT JUS, retornarão todos os chamados com o status correspondente. 
Este status significa que o chamado que estava pendente de informações complementares já teve 
as mesmas ofertadas e retornou para finalização da análise pelo NAT JUS.

Na opção Concluído, retornarão todos os chamados com o status correspondente.

Na opção Todos, retornarão todos os chamados.
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Para realizar esta consulta, informe o número do processo no campo e pressione o botão 
Buscar. O sistema retornará o número do chamado, vinculado ao processo pesquisado. A pes-
quisa também pode ser realizada utilizando parte do número ou o número completo.

Busca por número do processo

Consulta utilizando parte do número

Consulta utilizando o número completo
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MENU DE OBJETOS

Tabela SIGTAP

Permite consultar os itens já cadastrados ao SIGTAP.
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Para realizar a pesquisa, será necessário informar o Grupo.

Com a escolha do Grupo informar, também, o Subgrupo. Este somente ficará disponível após a 
escolha do Grupo.
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Informar, também, a Forma Organização. Este somente ficará disponível após a escolha do 
Subgrupo.

Após preencher os itens de busca, pressionar o botão Pesquisar. O sistema listará todos os 
Procedimentos já cadastrados, bem como o Código SIGTAP.
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Objeto Complementar ao SIGTAP

Permite cadastrar novos objetos complementares ao SIGTAP. Para isso, pressione o botão Objeto 
Complementar ao SIGTAP e, em seguida, Novo Objeto Complementar.

Será necessário preencher os dados solicitados e pressione o botão Cadastrar.

ROL ANS

Permite realizar pesquisar no rol da ANS.
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Para isso, será necessário preencher todos os itens solicitados e pressionar o botão Pesquisar.

Objeto Complementar ao ROL da ANS

Permite cadastrar novos objetos complementares ao rol da ANS.
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Informar os dados solicitados e pressionar o botão Cadastrar.
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Para consultar as informações do chamado, pressione sobre o número do processo ou sobre 
a descrição.

Na Análise da Situação, encontram-se os dados do processo. Em Conteúdo, constarão a 
descrição e os documentos anexados ao chamado, caso haja.

CONSULTANDO INFORMAÇÕES
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Caso os chamados não estejam Concluídos, mostrará o histórico do andamento e a opção 
Responder.
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Ao pressionar o botão Responder, o sistema exibirá a tela em que serão inseridas as respostas à 
solicitação do Magistrado.
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Após analisar as situações, será necessário inserir uma resposta dando andamento ao chamado.

RESPONDENDO CHAMADOS
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Será utilizado para inserir nota técnica. Ao escolher esta opção e preencher os demais campos: 
Objeto Pretendido, nome do Médico, CRM e Resposta, pressionar o botão Enviar. Com 
a conclusão deste procedimento, o chamado retorna ao solicitante com status de Concluído.

Será utilizado para inserir respostas que não necessitem de detalhamento técnico. Ao escolher 
esta opção e preencher os demais campos: Objeto Pretendido, nome do Médico, CRM e 
Resposta, pressionar o botão Enviar. Com a conclusão deste procedimento, o chamado retorna 
ao solicitante com status de Concluído.

OPÇÕES DE RESPOSTA
Nota técnica

Resposta Rápida
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Caso surja alguma dúvida, acesse http://servicedesk.tjba.jus.br/CAisd/pdmweb.exe ou ligue para a 
Central de Atendimento, 0800-071-8522 / (71) 3324-7400.

DÚVIDAS




