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1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo descrever a implementação do processo ITIL V3 – “Ge-
renciamento de Incidentes”, pertencente ao Ciclo de Operação de Serviço, conforme des-
crito na Ref  1, com adaptações para a SETIC do TRT 11a Região.

1.1. OBJETIVO

O objetivo do processo de Gerenciamento de Incidentes é restabelecer a Operação Nor-
mal o serviço de Tecnologia da Informação no qual ocorreu o incidente, o mais rápido 
possível, cumprindo o ANS.

1.2. DEFINIÇÕES:

ANS – acordo de nível de serviço.

BDEC – Base de Dados de Erros Conhecidos.

Categoria do incidente – os incidentes são categorizados de acordo com critérios prede-
finidos para cada serviço do portfólio. A categoria indica o nível de diagnóstico e resolu-
ção, e para qual equipe o incidente deve ser encaminhado. 

Central de Serviços   – Função definida na ITIL Versão 3. É o ponto único de contato 
para os usuários de TI. Tem por objetivo restaurar a operação normal dos serviços o mais  
rápido possível. 

Evento – qualquer ocorrência considerada relevante no serviço.

Escalação funcional - consiste em encaminhar o incidente para a equipe apropriada de 
acordo com a categoria do mesmo.

Escalação hierárquica – consiste em incidentes que dependem da ação do diretor da 
SETIC tais como: aquisição de recursos adicionais, envolvimento de outros setores do tri-
bunal, acionamento de fornecedores.

Gerente do serviço – é o chefe da seção responsável pelo serviço de tecnologia da infor-
mação definido no portfólio de serviços, publicado no portal da governança.
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Impacto do incidente – A definição do impacto do incidente pode ser definida a partir dos 
seguintes critérios: quais os setores da área fim e meio afetados, quais os serviços afeta-
dos.

Incidente – é um evento que provoca o não cumprimento do SLA. Podem ser de dois ti-
pos: interrupção ou perda de desempenho.

Matriz GUT – Define a prioridade de incidentes. Possui nas suas colunas: o impacto, a ur-
gência, a tendência e a prioridade do incidente.

Operação Normal do serviço de Tecnologia da Informação – é a operação do serviço 
no modo definido pelo ANS.

Problema – é o incidente com causa raiz desconhecida.

RDM – Requisição de Mudança.

Serviço de Tecnologia da Informação – qualquer serviço descrito no Portfólio de servi-
ços da SETIC.

TMRS – Tempo Médio para Recuperação de Serviço.

Urgência do incidente – determinação do tempo máximo que o TRT11 pode permanecer 
sem a solução do incidente, de acordo com o TMRS. 

2. ENTRADAS:

Origem Informação

Central de serviços Incidentes reportados

Gerenciamento de eventos Eventos identificados como incidentes

Gerenciamento de configuração Informações de configuração

Gerenciamento de nível de serviço Acordos de nível de serviço

Gerenciamento de problema Base de dados de erros conhecidos.
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3. SUBPROCESSOS

3.1. IDENTIFICAÇÃO DO INCIDENTE

Objetivo: Tomar ciência da ocorrência do incidente.

Responsável: Central de Serviços. 

Atividades:
 Receber informações sobre os incidentes,  utilizando os canais de comunicação 

com os usuários: ferramenta computacional Axios Assyst e contato telefônico.
 Receber informações sobre incidentes detectados pelos sistemas de monitoramen-

to automático.
 Discriminar os incidentes, entre os eventos. Identificar os casos em que houve in-

terrupção do serviço ou perda de desempenho, com descumprimento do respectivo 
ANS.

3.2. REGISTRO DO INCIDENTE

Objetivo: Manter a base de informações sobre incidentes, utilizando a ferramenta compu-
tacional Axios Assyst.

Responsável: Central de Serviços.

Atividades:
Deverão ser registradas as seguintes informações:

 Número de identificação do incidente – inserido automático pelo sistema.
 Serviço de origem do incidente 
 Serviços afetados pelo incidente
 Solicitante
 Data da ocorrência
 Data da última atualização
 Prioridade
 categoria
 IC afetado pelo incidente
 Atividades
 Solução
 Fechamento
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3.3. CATEGORIZAÇÃO DO INCIDENTE

Objetivo: Deixar claro o tipo de atendimento requerido e para qual equipe o incidente 
deve ser encaminhado, de acordo com categorias pré-estabelecidas.

Responsável: Central de Serviços.

Atividades:
 Registrar a categoria na base de dados de incidentes. As categorias são definidas 

por sistemas: PJE, APT, hardware, banco de dados. São as mesmas para inciden-
tes e problemas, e estão definidas no documento Gerenciamento de Problemas, 
item 3.3.

 Se não for possível identificar inicialmente a categoria, atualizar posteriormente a 
base de dados, quando obtiver esta informação.

3.4. PRIORIZAÇÃO DO INCIDENTE

Objetivo: definir uma ordem de atendimento dos incidentes de acordo com a urgência de 
tratamento e o impacto nas áreas jurídica e administrativa. 

Responsável: Central de Serviços.

Atividades:
 Descrever na ferramenta axyos o impacto do incidente. Ex: áreas afetadas, servi-

ços que ficaram indisponíveis, aspectos legais impactados, informações do usuá-
rio, percentual de improdutividade.

 Verificar o ANS do serviço.
 Verificar a urgência do serviço na Matriz de Urgência definida no documento Ge-

renciamento de Problemas, item 3.4.
 Definidos os parâmetros anteriores, determinar a prioridade dos incidentes em rela-

ção a cada situação. 
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Exemplo:

Matriz de prioridade de Incidentes
Id Descrição Impacto Urgência ANS Prioridade

Inc01  PJE
2a instancia 
fora do ar.

Dissidio coletivo
de empresas de ônibus 
parado. Greve de ônibus 
sem previsão de decisão 
do tribunal pleno. 20% 
dos usuários de ônibus 
sem dispor do serviço.

alta 4h 1

Inc02 Internet fora 
do ar no PAC 
Cid. Nova.

Sem atendimento ao pú-
blico no Bairro.

alta 4h 2

Inc03 Etiqueta de 
protocolo
não funciona. 

Vara realizando protoco-
lo pelo sistema manual: 
carimbo e relógio.

baixa 4h 3

Nesse exemplo, a prioridade entre os incidentes foi definida da seguinte forma:
Prioridade 1 – PJE 2a Instância. O impacto do incidente alcança 20% da população usuá-
ria do transporte público. Seria o primeiro incidente a ser tratado.
Prioridade 2 – Internet no PAC. O impacto é apenas no bairro Cid Nova. Apesar do incô -
modo, o cidadão pode procurar outros PACs ou o tribunal. Aguardaria a solução do inci-
dente anterior.
Prioridade 3 – Etiqueta de Protocolo. O serviço não ficou indisponível para o cidadão, 
apenas voltou ao modo manual. Seria o último incidente a ser tratado, se houvesse ne-
cessidade de priorizar entre os anteriores.

3.5. DIAGNÓSTICO INICIAL DO INCIDENTE

Objetivo: realizar o diagnóstico inicial e resolver o incidente o mais rápido possível, com 
os recursos de informação disponíveis,  obedecendo os prazos de TMRS definidos no 
ANS. 

Responsável: Central de Serviços.

Atividades:
 Pesquisar base de informações de incidentes anteriores;
 Pesquisar BDEC;
 Aplicar modelos de incidentes;
 Aplicar soluções de contorno.
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Se com isto não for possível a resolução do incidente, este deverá ser escalado para o 
gerente do serviço. Porém, a função Central de Serviços é proprietária dos incidentes, 
com isto ela é responsável por monitorar e rastreá-los, durante seu ciclo de vida. Após a 
resolução, ela também é responsável pelo seu fechamento.

3.6. ESCALAÇÃO DO INCIDENTE

Objetivo: encaminhar o incidente para a equipe capaz de resolvê-lo.

Responsável: Gerente do serviço em que ocorreu o incidente.

Atividades:
 Realizar escalação funcional do incidente.
 Se após esgotados os recursos da SETIC sem a resolução do incidente, proceder 

à escalação hierárquica, despachando o assunto com o diretor da SETIC, com pro-
postas de soluções aplicáveis e observância da matriz de prioridade que define a 
prioridade do incidente.

3.7. INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO INCIDENTE

Objetivo: Identificar uma solução de contorno ou resolução para o incidente fins restabe-
lecer o serviço à operação normal.

Responsável: Equipe técnica escalada.

Atividades:
 Definir no sistema qual componente está fora da operação normal do serviço. Con-

siderar a cronologia de eventos que levaram ao incidente e confirmar sua priorida-
de.

 Analisar as bases de dados existentes: BDEC, registros de incidentes,  registros de 
problemas, Requisições de Mudança.

 Realizar pesquisa técnica, efetuar testes, consultar POP e manuais existentes. Ex-
plorar todo o conhecimento técnico da equipe de resolução do incidente. Esgotar 
todos os recursos funcionais para resolução.

Se após esgotados os recursos funcionais, o objetivo dessa atividade não puder ser cum-
prido, deve ser aberto um registro de problema e realizar escalação hierárquica.
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3.8. RESOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO INCIDENTE

Objetivo: Aplicar solução encontrada no subprocesso de investigação e diagnóstico e 
gerar entrada para outros processos relacionados à solução.

Responsável: Equipe técnica escalada.

Atividades:
 Aplicar solução encontrada;
 Se encontrada solução de contorno, mas não identificada a causa raiz, gerar entra-

da para o Processo de Gerenciamento de Problema.
 Se a solução do incidente requerer mudança, gerar entrada para o Processo de 

Gerenciamento de Mudança, através de requisição de mudança. 
 Se for necessário alterar configuração do ativo de TI, gerar entrada para o Gerenci-

amento de Configuração.

3.9. FECHAMENTO DO INCIDENTE.

Objetivo: Verificar se o incidente foi realmente resolvido e a satisfação do usuário.

Responsável:  Central de Serviço.

Atividades:
 Verificar se foi restabelecida a operação normal do serviço e a satisfação do usuá-

rio.
 Se for solicitada RDM, fechar o incidente e aguardar a implementação da mudan-

ça.
 Verificar se todas as informações relevantes do incidente estão preenchidas, se es-

tão de acordo com a política de registro de incidentes e se foram atualizadas após 
a resolução. Pode ter sido alterada a categoria do incidente por exemplo.

 Se constatado que o incidente  não foi resolvido, escaloná-lo de volta para a equipe 
responsável.
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4. SAÍDAS

Destino Informação

Todos os processos Informações pertinentes  a cada um sobre 
os incidentes relacionados.

Central de serviços Incidentes resolvidos

Abertura de registro de problema Gerenciamento de Problemas

Abertura de requisição de mudança. Gerenciamento de Mudanças.

5. RESPONSABILIDADES DOS GERENTES DOS SERVIÇOS DE TI

Cada gerente de serviço de TI possui as responsabilidades abaixo elencadas, relativas 
aos incidentes ocorridos nos seus respectivos serviços:

 Relatórios de incidentes.
 Monitorar as atividades de gerenciamento de incidentes.
 Desenvolver procedimentos e políticas de Modelos de incidentes, escalação, priori-

zação e resolução de conflitos para o atendimento de incidentes.

6. BIBLIOGRAFIA

Ref 1: Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Autor: Marcos André dos San-
tos Freitas.
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