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Campo Grande/MS, 24 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,
Considerando a Reunião realizada em Vitória/ES, do Comitê Nacional da
Saúde, onde foi abordado o tema das tabelas do CNJ com relação as questões de saúde,
dificultando estatísticas específicas nesse contexto, INFORMAMOS que o Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul possui o Business Intelligence (BI), um software da Microsoft,
adquirido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que auxilia nas estatísticas com relação
as demandas judiciais.
Assim que o processo de Saúde Pública é distribuído, uma cópia é
encaminhada para o NAT Jus, que cadastra os dados nesse sistema de BI, ou seja, alimenta-o
conforme o que está sendo requerido (medicamento, home care, cirurgia ortopédica, consulta,
fisioterapia entre outras categorias). Esse software transforma os dados em relatórios corri
gráficos interativos, possibilitando urna estatística real de todos os processos em tramitação no
Judiciário de Mato Grosso do Sul. Em anexo, seguem algumas planilhas para melhor
visualização. Qualquer esclarecimento adicional permanecemos à disposição.
Sem mais para o momento, aprov

portunidade para reiterar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e consideraç
Atenciosament

•'
Des
r NÉLIO STÁBILE
Coordenador do Co tê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
e Coorden or do Núcleo de Apoio Técnico - NAT Jus

Recebido nesta Direção - Geral.
Excelentíssimo Senhor
Campo Grande/MS,..21.1/ 4i9 /20r.
ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR
Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
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OFÍCIO N. 118/2018
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Campo Grande/MS, 21 de agosto de 2018.

Ilmo. Sr. Coordenador de Estatística,
Tendo em vista a Reunião Nacional dos Comitês de Saúde do
Conselho Nacional de Justiça — CNJ realizada em Vitória/ES, no dia 30/07/2018, onde
este Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde - TJMS, apresentou gráficos
e estatísticas do Núcleo de Apoio Técnico — NAT/JUS, demonstrando quais os
medicamentos que são mais judicializados, qual a porcentagem e a variante de cada
Comarca, através do Programa desenvolvido por este Tribunal de Justiça, SOLICITO
seja esclarecido quais os meios que são utilizados para compor todo esse cadastro de
informações, que posteriormente será compartilhado com os demais Tribunais de Justiça
e Comitês Estaduais, pois os mesmos não possuem métodos de quantificar os conflitos
referentes a saúde.
Aproveito a oportunidade pa a reiterar protestos de distinta
consideração.
Atenciosament

Desemb
IO STÁBILE
Coordenador do Comitê tadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
Coordena or do Núcleo de Apoio Técnico -NAT/JUS

Ao Ilmo. Sr.
VALDIR CASAGRANDE
Coordenador de Estatística do TJMS
Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso- BI. 13 — Parque dos Poderes — CEP:79031-902 — Fone(67)3314-1480
e-mail: comite.saude@qms.ius.br
site: www.tims.ius.brinat/

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Assessoria de Planejamento

Memorando n° 151.647.069.0097/2018
Campo Grande, 31 de agosto de 2018
A Sua Excelência o Senhor
Des. Nélio Stábile
Coordenador do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde
Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico — NAT /JUS

Senhor Desembargador,

Em resposta ao Ofício n. 118/2018, de 21 de agosto de 2018, informo que a
construção dos relatórios estatísticos e gráficos do Núcleo de Apoio Técnico — NAT/JUS, são
realizados da seguinte forma:
1. Alimentação do banco de dados pela equipe técnica do
NAT, após extração das informações cadastradas no Sistema de Automação
da Justiça — SAJ;
2. O Business Intelligence (BI), software da Microsoft,
adquirido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, transforma os dados
em relatórios interativos e gráficos, com modelos definidos pelo usuário, que
ajudam a visualizar e analisar os dados;
3. O Power BI, também da Microsoft, é outra ferramenta
disponível, que permite análise da fonte de dados com os recursos do
Business Intelligence. O Usuário transforma os dados em painéis, de forma
simples, visualmente atraente e interativa.

Respeitosamente,

Newton Cesco Junior
Diretor de Planejamento

Av. Mato Grosso - Bloco 13- Campo Grande/MS, CEP: 79031-902, Fone: (67) 3314-1550, planejamento@tjms.jus.br

