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RESUMO 
 

 

A partir do levantamento realizado na literatura da área de arquivologia e gestão de 

documentos, procura-se demonstrar neste trabalho uma análise do sistema de 

gestão de documentos digitais utilizado no Arquivo de Processos Éticos do Conselho 

regional de medicina do Rio de Janeiro. São apresentadas as técnicas e os objetos 

que auxiliam a gestão eletrônica dos documentos produzidos e utilizados para todo o 

processo de julgamento dos profissionais de medicina da região. São comentadas 

as formas de gestão documental existente, as regras e regimentos que estabelecem 

o padrão para a manipulação dos documentos, procurando analisar a utilidade das 

mesmas e sua qualidade no que diz respeito ao objetivo final da instituição. A 

finalidade deste trabalho é analisar todos os processos utilizados na gestão dos 

documentos eletrônicos que fazem parte do arquivo de Processos Éticos 

Profissionais do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e comprovar a 

relevância do sistema utilizado, sua utilidade e eficiência. 

 

Palavras Chave:  
Gestão de documentos. Gestão Eletrônica de Documentos 
Arquivísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

From the survey conducted in the literature of archivology area and document 
management,this paper seek to demonstrate an analysis of the digital document 
management system used in the Archive of the Professional Ethical Process of the 
Regional Council of Medicine of Rio de Janeiro. They present the techniques and the 
objects that support the electronic management of documents produced and used for 
the entire process of judgment of medical professionals in the region. Is discussed 
forms of existing document management, rules and regulations which set the 
standard for the handling of documents, trying to analyze the usefulness and quality 
thereof in respect to the final objective of the institution. The purpose of this study is 
to analyze all the processes used in the management of electronic documents that 
are part of the  Archive of the Professional Ethical Process of the Regional Council  
of Medicine of Rio de Janeiro and prove the relevance of the system used, its 
usefulness and efficiency. 
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1INTRODUÇÃO 
 

 

Desde o início da sociedade como a conhecemos os seres humanos 

produzem informações, sejam elas sobre sua vida pessoal ou sobre sua 

participação na construção e evolução da sua comunidade. Com o 

desenvolvimento das atividades feitas dentro dessa sociedade a quantidade de 

informação aumenta e junto aumenta sua importância para tomada de 

decisões, pesquisas ou bases para futuros projetos. O conhecimento contido 

em todas essas atividades é transmitido ou armazenado em documentos de 

diversas formas, ea organização desses documentos é de extrema importância 

para facilitar, agilizar e tornar possíveis as operações que os utilizam. É por 

esse motivo que a gestão de documentos se tornou essencial na nossa 

sociedade, pois a informação passou a ser chave de muitas operações vitais 

realizadas por todo o mundo. 

Os documentos até o início do século XIX eram em sua totalidade 

apenas papéis ou livros, ou seja, todos palpáveis e por isso precisavam não só 

de espaço para serem armazenados como também de condições adequadas 

para sua preservação. Com o advento da tecnologia essa realidade foi 

modificada já que inúmeras operações são iniciadas e concluídas em ambiente 

eletrônico utilizando apenas documentos digitais. O papel, como suporte 

documental, vem perdendo rapidamente sua hegemonia. Mais do que isso, ele 

passou a ser considerado o grande responsável pela dificuldade em se criar, 

tramitar, organizar e preservar informações. Com a utilização de documentos 

digitais se transformando cada vez mais habitualé necessário pensar nas 

formas de armazenar e preservar esses documentos. 

No atual cenário é impensável qualquer instituição que não utilize um 

sistema de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) em seu arquivo. O 

aumento da produção de informação e consequentemente o aumento da 

massa documental acumulada faz com que aquela imagem de um arquivo com 

uma sala lotada de papéis se transforme num pesadelo para o profissional que 

entra numa instituição. Com o avanço das tecnologias nas áreas de tecnologia 

da informação (TI) e ciência da informação (CI) foram criados sistemas de 

gerenciamento eletrônico que deram à gestão de documentos, em toda sua 



plenitude, agilidade, quando concomitante com os preceitos arquivísticos, vale 

lembrar.  

Os Estados Unidos, nos idos de 1940, entre os países anglo-saxônicos, 

foram os primeiros países a conceituar a gestão de documentos (record 

management) cuja ótica era, inicialmente, administrativa. “Philip C. Brooks é 

identificado como o primeiro profissional a referenciar a ciclo vital dos 

documentos, que se materializou na criação de programas de gestão de 

documentos e na implantação de arquivos intermediários” (Indolfo, 2007). 

Posteriormente, Ernst Posner e Theodore R. Schellenberg são os responsáveis 

pela difusão e aplicação desses procedimentos de gestão, criando uma 

revolução na arquivística.  

Com o surgimento e o uso mais frequente e intenso dos computadores a 

partir de 1980, esse instrumento vai sendo usado para as mais diversas 

funções, e no caso dos arquivos apresenta soluções para o gerenciamento 

eletrônico de documentos, como o tratamento de imagens, as técnicas de fluxo 

de trabalho (workflow) e tantos outros que oferecem recursos cada vez mais 

amplos.  

Nesse contexto informacional e de explosão documental que vivemos, 

podemos citar:  

“A gestão da informação arquivística surge como uma das políticas 

que possibilitam o tratamento das informações desde a sua produção 

até a destinação final, permitindo, assim, que estejam organizadas 

sistematicamente, acessíveis e controladas...” (FLORES, 

NASCIMENTO, 2007) 

O presente trabalho é o resultado de um estudo de caso que objetivou 

identificar como se dá a gestão documental do Conselho Regional de Medicina 

(CREMERJ), no setor com o maior volume de documentação do Conselho, o 

Processo Ético Profissional (PEP) através de seu sistema de gerenciamento 

eletrônico de documentos, o Alfresco, um ged que se vende como open source, 

ou seja, código aberto, um sistema que trabalha em nuvem.  

 O PEP é o setor que recebe as denúncias contra os profissionais de 

medicina e estas denúncias transformam-se em sindicâncias, que por sua vez 

podem se desdobrar num processo ético, que culmina ou não na cassação do 



médico, além de poder ir para a esfera federal, no Conselho Federal de 

Medicina (CFM). Cabe lembrar que é na sede do Conselho que todas as 

denúncias são recebidas, além das sub sedes e seccionais.  

 O Alfresco foi implementado no CREMERJ em 2011/2012, quando o 

Arquivo foi transformado em Sistema Informatizado de Arquivo (SIARQ), pelo 

setor de Tecnologia da Informação (TI). A partir de então, foram criados 

mecanismos para que os procedimentos arquivísticos fossem inseridos nesse 

sistema de gerenciamento eletrônico. Para a implementação total deste ged foi 

necessária a aquisição de scanners para a digitalização dos processos. O 

modelo escolhido foi o KODAK SmartTouch i2400, que possui tecnologia de 

criar opções para digitalizações personalizadas no painel do produto. Essa 

escolha possibilitou que a digitalização dos processos ocorressem de forma 

mais rápida, com a criação de pdf’s pesquisáveis.  

Junto com a aquisição dos scanners, foi criado o Procedimento 

Operacional Padrão (POP), um guia que contém o passo a passo para a 

digitalização dos processos e os ritos que formam o plano de classificação dos 

documentos. A indexação fica por conta dos assuntos predeterminados nos 

ritos separadores, o scanner lê o código de barras do separador, e ao formar o 

pdf este código de barra transforma-se em um indexador.  

Lopes (1997) afirma que “a classificação afeta diretamente os demais 

procedimentos arquivísticos e, exatamente por isso, deve ser feita com 

cuidado, de forma racional e lógica.” O POP se espelha basicamente nisto. 

Este procedimento operacional espelha exatamente o ciclo de vida dos 

processos.  

O ambiente arquivístico da entidade foi conhecido, simulações foram 

feitas no sistema de gerenciamento, e conversas foram feitas com os 

implementadores. Por isso, a pesquisa, quanto à abordagem enquadrou-se no 

tipo quali-quantitativa. E também descritiva, pois os dados coletados foram 

registrados, analisados e interpretados. Fez-se também uma pesquisa a 

respeito da instituição, quanto à sua fundação e seu regimento, e onde as 

aplicações arquivísticas são aplicadas.  

As sessões estão divididas em: Introdução, onde são apresentados os 

aspectos gerais deste estudo, em seguida faz-se uma revisão de literatura 

sobre Gerenciamento Arquivístico de Documentos Eletrônicos, onde se busca 



nos autores relevantes da área aporte teórico para desenvolver a pesquisa. O 

terceiro capítulo tem-se “O Cremerj”, onde é apresentada um pouco da história 

da instituição e este tópico é subdividido em “A corregedoria”, onde dispõe-se 

sobre a corregedoria, que é o setor ao qual o PEP está subordinado. Logo em 

seguida, temos, “Setor de Processo Ético Profissional”, ao qual é demonstrado 

o setor onde o estudo foi desenvolvido. Após essas apresentações, temos 

“Sindicâncias” e Processo Ético Profissional”, que são os processos que 

correm no setor. E “Julgamento do Processo Ético” que aborda a plenária de 

julgamento de um processo ético. Após essa introdução no Conselho, são 

apresentados os “Procedimentos de Gestão” com o “Procedimento Operacional 

Padrão”, que explicita o plano de classificação, os ritos separadores e os 

indexadores. Por fim, tem-se a conclusão, que expõe a síntese dos resultados 

mais significativos.  

 

 

2GERENCIAMENTO ARQUIVÍSTICO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

“O gerenciamento arquivístico dos documentos eletrônicos se 

constitui hoje no maior desafio da comunidade arquivística em todo o 

mundo. As peculiaridades dos documentos em suporte magnético ou 

óptico tem suscitado uma série de questionamentos sobre as práticas 

arquivísticas adotadas até o advento desse tipo de documento, bem 

como sobre os fundamentos teóricos que as permeiam” 

(RONDINELLI, Rosely Curi, 2002, p. 77.) 

O avanço da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), ocorrido a 

partir dos anos de 1990, muda radicalmente os mecanismos de registro e de 

comunicação da informação nas instituições públicas e privadas. Os 

documentos gerados no decorrer das atividades dessas instituições, até então 

em meio convencional, assumem novas características, isto é, passam a ser 

gerados em ambientes eletrônicos, armazenados em suportes magnéticos e 

ópticos, em formato digital, e deixam de ser apenas entidades físicas para se 

tornarem entidades lógicas. Além disso, o gerenciamento dos documentos, 

tanto digitais como os convencionais, começa a ser feito por meio de sistema 

informatizado conhecido como Gerenciamento Eletrônico de Documentos – 



ged. 

Para entendermos o que é Gestão Arquivística de Documentos, vamos 

nos lembrar do conceito de documento arquivístico, em que o E-Arq Brasil nos 

diz: “É um documento produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou 

jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado 

de organicidade.” Portanto, podemos tomar como Gestão Arquivística de 

Documentos como o ciclo de vida desses documentos produzidos e/ou 

recebidos no decorrer de suas atividades. Os documentos arquivísticos 

registram as funções do momento em que foi criado, ou seja, é um documento 

que nasce para atestar procedimentos, decisões e etc. Para tal, esses 

documentos arquivísticos precisam ser confiáveis, autênticos, acessíveis, 

compreensíveis e possam ser preservados, o que só é possível por meio da 

implantação de um programa de gestão arquivística de documentos.  

A Gestão Arquivística de Documentos engloba a teoria das três idades. 

Nesta teoria, os documentos passam por três idades, sendo elas: 

Corrente: refere-se aos documentos que estão em curso, isto é, tramitando ou 

que foram arquivados, mas que são objeto de consultas frequentes; eles são 

conservados nos locais onde foram produzidos sob a responsabilidade do 

órgão produtor; 

Intermediária: refere-se aos documentos que não são mais de uso corrente 

mas que, por conservarem ainda algum interesse administrativo, aguardam, no 

arquivo intermediário, o cumprimento do prazo estabelecido em tabela de 

temporalidade e destinação para serem eliminados ou recolhidos ao arquivo 

permanente. 

Permanente: refere-se aos documentos que devem ser definitivamente 

preservados devido a seu valor histórico, probatório ou informativo. 

A passagem dos documentos de uma idade à outra é definida pelo 

processo de avaliação1, que de acordo com a frequência de utilização identifica 

os valores primários e secundários. O valor primário é atribuído aos 

documentos de utilização imediata, e o valor secundário é atribuído para 

utilização de fins diferentes ao que foram criados, como pesquisar e atribuição 

                                                           
1 Processo de análise de documentos de documentos arquivo que estabelece os prazos de guarda e a 
prazos de destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. GLOSSÁRIO DE 
TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, pag 41. 



probatória. Assim, cabe lembrar: ““Enquanto todos os documentos têm um 

valor primário que dura mais ou menos tempo conforme os casos, nem todos 

têm ou adquirem necessariamente um valor secundário.” (Rousseau, Jean-

Yves e Couture, Carol, 1994, p.118.)  

Um ged se constitui com base em workflow, fluxo de trabalho, utilizadas 

para organização da informação não-estruturada de um órgão ou entidade, que 

pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, 

armazenamento e distribuição. 

O documento digital tem como base três elementos: o hardware, o 

software e a informação armazenada em um suporte, e segue a estrutura:  

 

DOCUMENTO DIGITAL 

 

  

HARDWARE (Físico) SOFTWARE (Lógico) INFORMAÇÃO (Suporte  

+ Bits) 

 

Com o conceito de documento arquivístico já dito, vamos relembrar o 

conceito de documento arquivístico digital, onde a Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do Arquivo Nacional dispõe que documento 

arquivístico digital é um documento arquivístico, em formato digital, produzido, 

acessado e armazenado por um computador. Podemos relembrar também e 

esclarecermos a diferença entre documento digital2 e documento eletrônico3, 

                                                           
2 Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional.  
 
3 Gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por 
equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais. 
GLOSSÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, p. 75 



onde o primeiro somente é acessível por meio digital, computacional, enquanto 

o segundo é integrado por meio de equipamentos eletrônicos e também 

digitais. Podemos concluir então que todo documento digital é eletrônico, mas o 

documento eletrônico não é digital, pela obsolescência da tecnologia o qual foi 

produzido.   

O ged pode englobar tecnologias de digitalização, processamento, 

indexação, gestão de documentos, repositórios e etc. Os documentos digitais 

podem ser gerados de três formas: por meio de sistemas informatizados, por 

meio de digitalização ou diretamente com uso de software especializado. Neste 

estudo, trabalharemos com o processo de digitalização.  

No processo de digitalização o documento é gerado a partir de uma matriz 

analógica, como por exemplo, o processo de escaner de uma fotografia através 

do negativo ou sua ampliação. (INNARELLI, Humberto. 2012, p.27). É 

importante lembrar que nos três casos, a visualização dos documentos digitais 

dependem diretamente do uso de softwares e computadores, tendo que 

apresentar tecnologias compatíveis.  

A funcionalidade do ged ganha grandes proporções à medida que este 

apresenta velocidade de difusão da informação nos pares de trabalho. À 

medida que o documento vai sendo digitalizado, as versões vão sendo 

atualizadas e imediatamente disponibilizadas para consulta, o que garante 

pleno acesso pelos usuários. 

 

 

2.1O GED E AS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS 

 

 

Compreendemos que a Arquivologia foi uma das áreas que mais 

precisou de suporte da informática e das tecnologias de informação nas últimas 

décadas. O arquivista deve utilizá-las de modo a gerir com eficiência a 

informação, independente do suporte onde ela esta registrada.  

Quando abordamos essa temática de estudo, os requisitos do SIGAD –

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – devem ser 

levados em conta, uma vez que são considerados balizadores de uma 

ferramenta de gestão documental.  



Ainda que o sigad tenha mais proximidade com as funções arquivísticas, já 

que fora projetado para cumprir todo ciclo vital dos documentos, percebemos 

que o GED tem relevante sucesso nas instituições. A Câmara Técnica de 

documentos eletrônicos do Arquivo Nacional nos explica a diferença entre o 

sigad e os programas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos: 

 

“Um SIGAD tem por objeto o documento arquivístico e 

visa a gerenciá-lo em todo o seu ciclo de vida. Portanto é 

capaz de realizar todas as operações técnicas da gestão 

arquivística desde a produção até a destinação final do 

documento. Já o GED tem por objeto o documento sem a 

perspectiva arquivística. Portanto não gerencia o ciclo de 

vida dos documentos, nem é capaz de manter a relação 

orgânica ou controlar a temporalidade e a destinação. 

Isso não significa que um é melhor do que outro; 

simplesmente, eles possuem objetivos diferentes. A 

escolha de um ou de outro, ou a adoção de ambos, 

depende das necessidades da organização. Apesar das 

diferenças, existe, inclusive, uma tendência de GEDs 

incorporarem as funcionalidades de um SIGAD” 

O Arquivista busca soluções que aproximem o fazer arquivístico, a TI e 

os pressupostos do ged, analisar e testar a empregabilidade de funções 

arquivísticas na ferramenta.  

Lopes (1996) destaca que os objetivos da gestão de documentos são: 

assegurar a produção, administração, manutenção e destinação dos 

documentos; garantir a acessibilidade da informação quando e onde seja 

necessária e avaliar a documentação de acordo com seus valores 

estabelecendo o destino da mesma em tabelas de temporalidade.  

A produção de documentos ocorre em virtude de atividades 

administrativas, e sua análise permite o conhecimento da origem desses atos e 

seu valor. E é nesse sentido que aplicamos a classificação documental: 

Segundo Sousa (1998), classificação é " como uma atividade intelectual do 

arquivista (...) ele constrói uma representação ideológica, que revela o sentido 



e o conteúdo das relações entre os documentos.”  Lopes (1997, p. 120) 

entende que a “avaliação começa na classificação” e complementa que o ato 

de construir a tabela de temporalidade, é ao mesmo tempo, um procedimento 

classificatório, avaliativo e descritivo, preso à questão do valor. Podemos 

concluir que a avaliação e a classificação visam manter o controle documental 

sobre os acervos, impedindo que ela cresça desordenadamente. Como já visto 

anteriormente, Rousseau &Couture (1998) identificam o ciclo de vida de um 

documento em três fases, pertencentes, assim, do processo de avaliação 

documental, observando cada fase para levá-lo, ou não, à próxima, até sua 

destinação.  

Lopes (1997, p. 75) entende que a principal questão a ser enfreada na 

aplicação da TI é a da informatização do acesso, isto é, o uso dos 

computadores para gerir o ativo e o passivo de informações contidas em 

suporte papel, fotográfico e microfílmico. (FLORES, LAMPERT, 2013) As 

tecnologias de informação tem um grande impacto sobre as práticas 

arquivísticas, uma vez que os arquivistas ainda não tem total domínio sobre 

essas tecnologias. Cabe, então, uma aproximação entre as áreas, 

interdisciplinarmente, afim de que os arquivistas se sirvam dos softwares 

criados pela TI.  

Compreendemos que a gestão arquivística de documentos pode ser 

implementada com base nas prerrogativas do sigad. No que se diz respeito às 

características que difere sigad de ged, Flores e Lampert (2013) nos dizem: 

“estas consistem na relação orgânica dos documentos, concebidas no primeiro, 

bem como na aplicação do ciclo de vida dos documentos, nem sempre 

abordado nos sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 

 

 

3 O CREMERJ 

 

O CREMERJ e os demais Conselhos Regionais constituem-se em seu 

conjunto, juntamente com o Conselho Federal uma autarquia, sendo cada um 

deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira. Instituído pelo decreto-lei número 7.955, de 13 de 

setembro de 1945, são órgãos supervisores da ética profissional em toda 



República e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, 

cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance.  

Compete ao CREMERJ cumprir e fazer cumprir as determinações legais 

referentes ao exercício da Medicina, mormente sob o aspecto ético, no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro. Fiscalizar o funcionamento de todas as 

organizações ou entidades de assistência médica, públicas ou privadas, que 

estejam sob sua jurisdição, utilizando os mesmos princípios deontológicos que 

se aplicam aos médicos individualmente. Criar comissões administrativas e 

técnicas bem como Grupos de Trabalho para fins especiais podendo admitir, 

nas Comissões Técnicas e nos Grupos de Trabalho, médicos não pertencentes 

ao corpo de conselheiros e, nos grupos de trabalho, também profissionais não 

médicos. Criar representações com o objetivo de exercer plenamente suas 

atribuições em todo território sob sua jurisdição, devidamente regulamentadas 

por resoluções específicas e criar as Comissões de Ética Médica nas 

organizações de assistência medica autorizadas a atuar no Estado do Rio de 

Janeiro, de acordo com resoluções específicas.  

 

 

 

 

3.1 CORREGEDORIA 

 

 

Compete ao Corregedor supervisionar, organizar e coordenar os trabalhos do 

setor de Processos Éticos Profissionais (PEP). O corregedor é a instância 

superior ao setor PEP. Verificar regularmente o cumprimento das atividades 

judicantes do Conselho. Neste caso, o Corregedor é ponte comunicante do 

setor com a diretoria.   



 
 
 
3.1.1 Setor Processo Ético Profissional (PEP)  

 

O Setor de Processo Ético Profissional (PEP) é regido pelas normas 

estabelecidas pelo Código de Processo Ético Profissional, sendo este um 

conjunto de normas processuais que regulamentam as sindicâncias, processos 

ético-profissionais e o rito dos julgamentos nos Conselhos Federal e Regionais 

de Medicina. Ele foi aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Medicina 

por meio da Resolução CFM nº 2.023/2013, publicada no Diário Oficial da 

União em 28 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

3.1.2Sindicâncias 

 

 

A sindicância será instaurada mediante denúncia por escrito ou tomada 

a termo, na qual conste o relato dos fatos e a identificação completa do 

denunciante. Instaurada a sindicância, com relato dos fatos, se possível 



documentados, o Corregedor nomeará um Conselheiro Sindicante para 

apresentar, em até 60 dias prorrogáveis por igual período ou não, o relatório 

conclusivo da sindicância.  

 Do julgamento do relatório da sindicância, pela câmara específica de 

julgamento, poderá resultar no  arquivamento fundamentado da denúncia;  

baixa em diligência ou pedido de vista dos autos por trinta dias;  aprovação de 

proposta de termo de ajustamento de conduta – TAC;  aprovação da proposta 

de conciliação (as partes se conciliam, encerrando a sindicância);  instauração 

do processo ético-profissional (PEP);  instauração do processo ético-

profissional (PEP) cumulada com proposta de interdição cautelar (o denunciado 

é afastado de suas atividades temporariamente);  instauração de procedimento 

administrativo para apurar doença incapacitante (o processo passa a correr em 

esfera jurídica). 

 

 

3.1.3 Processo Ético 

 

 

Decidida à instauração de processo ético-profissional, o presidente do 

Conselho ou o conselheiro corregedor nomeará o conselheiro instrutor para 

instruir o processo, dentro dos parâmetros de razoabilidade e observados os 

prazos prescricionais. Após a instauração de processo ético-profissional o 

mesmo não poderá ser arquivado por desistência das partes, exceto por óbito 

do denunciado, quando então será extinto o feito com a anexação da certidão 

de óbito. Durante a instrução, surgindo novas evidências, fatos novos ou 

constatado erro material, o conselheiro instrutor poderá aditar o parecer inicial 

para, de forma fundamentada, corrigi-lo, inserir outros artigos ou incluir 

denunciados. 

O conselheiro instrutor promoverá, ao denunciado, citação para 

apresentar defesa prévia e arrolar suas testemunhas no prazo de 30 dias, 

contados a partir da data de juntada do comprovante de recebimento, 

assegurando-lhe vista dos autos do processo na secretaria do Conselho ou 

fornecendo-lhe cópia da íntegra dos mesmos. A citação deverá ser 

acompanhada do relatório conclusivo da sindicância, com a indicação 



fundamentada dos fatos considerados como possíveis infrações ao Código de 

Ética Médica e sua capitulação. Se o denunciado, devidamente citado nos 

termos do art. 63, não apresentar defesa prévia, será declarado revel e o 

conselheiro corregedor lhe designará um defensor dativo. O comparecimento 

espontâneo do denunciado revel aos autos, em qualquer fase do processo, 

cessa a revelia e o concurso do defensor dativo, assumindo o processo no 

estado em que se encontra. 

As partes poderão arrolar até 5 testemunhas, qualificadas com nome e 

endereço para os depoimentos em audiência, que serão reduzidas a termos e 

assinados pelos depoentes, pelas partes e pelo Conselheiro Instrutor. Sempre 

que houver divergência entre testemunhas, denunciante e denunciado, será 

solicitada uma acareação, afim de esclarecer os pontos cegos dos 

depoimentos. Na presença na audiência, poderá, ainda, ser solicitado às partes 

as razões finais, na forma escrita ou oral, sendo esta última reduzida a termo e 

assinada pela parte depoente.  Após a apresentação das razões finais e da 

apreciação pela acessória jurídica, o Conselheiro Instrutor emitirá o Relatório 

de Encerramento da Instrução, sendo o próximo passo o julgamento.  

 

 

3.1.4Julgamento do Processo Ético 

 

 

O conselheiro corregedor, após o recebimento do processo, 

devidamente instruído, designará os conselheiros relator e revisor, os quais 

ficarão responsáveis pela elaboração dos respectivos relatórios. Designados 

relator e revisor, o Conselheiro Corregedor determinará a inclusão do processo 

na pauta de julgamento. As partes serão intimadas da data de julgamento com 

a antecedência mínima de 10 dias. 

Após a leitura dos relatórios, será concedido às partes o prazo de 10 

minutos para sustentação oral, sucessivamente ao denunciante e denunciado. 

Encerrada a sustentação oral os conselheiros poderão solicitar esclarecimentos 

sobre o processo ao relator e ao revisor e, por intermédio do presidente da 

sessão, às partes, seguidos dos debates sobre as demais preliminares, quando 

houver, e do mérito. Encerrada a fase de debates, será concedido o tempo de 



5 minutos às partes para suas considerações finais orais, sucessivamente ao 

denunciante e ao denunciado.   

Após a leitura dos relatórios, em qualquer parte do julgamento que 

anteceda os votos, os conselheiros poderão solicitar a suspensão do 

julgamento para requerer vistas ao processo ou requerer diligências. Neste 

caso, um novo julgamento será agendado. Não havendo este caso, serão 

tomados os votos dos conselheiros quanto à culpabilidade do denunciado. 

O julgamento ocorrerá a portas fechadas, sendo permitida apenas a 

presença das partes e seus procuradores, integrantes da Assessoria Jurídica 

dos Conselhos de Medicina, corregedores e funcionários responsáveis pelo 

procedimento disciplinar nos Conselhos de Medicina, necessários para o bom 

funcionamento do Tribunal de Ética Médica até o encerramento da sessão.  

 

 

4 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 
 
 

Abarca a central de digitalização dos processos éticos profissionais, a 

fim de manter a ordem e organização dos processos éticos, facilitando o 

acesso pelos conselheiros, partes e substabelecidos. 

 

 

4.1 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

 

Fora aprovado em 16 de outubro de 2012 o Procedimento Operacional 

Padrão (POP), com o objetivo de normatizar a formato de organização dos 

processos éticos que serão digitalizados. A sistemática da organização do 

processo deverá seguir métodos já consagrados no processo de digitalização 

que são a higienização, ordenação, inserção do separador com os assuntos já 

predeterminados, digitalização dos processos, reorganização e arranjo do 

processo.  

Este é um procedimento aplicável apenas na digitalização dos processos 

do setor PEP. 
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No processo de digitalização dos processos, cada rito possui um 

separador, que ao ser digitalizado, o agrupará “montando” uma espécie de lote 

destas imagens geradas.  

 
  

 
A classificação estruturada no POP permite uma visão ampla de todo o 

processo, todos os processos do setor são classificados arquivísticamente, o 

que podemos considerar uma vitória para a área, pois fortalece o trabalho do 

profissional e contribui para a organização da distribuição da informação, pois 

segundo Gonçalves (1998) “sem tal procedimento não é possível compreender 



os documentos de arquivo, tanto sob o ponto de vista de quem organiza como 

de quem os consulta, já que a relação destes com o organismo produtor fica 

obscura”. 

Após esse processo de classificação e digitalização dos processos, a 

indexação no sistema será feita de forma automática pelos separadores que 

possuem um código de barras no lado esquerdo superior. A cada separador 

lido pelo scanner este se transforma em um indexador, caracterizando um 

sistema informatizado de recuperação da informação e como salienta Souza 

(2009) “uma indexação de qualidade assegura uma recuperação mais precisa”. 

Terminado o processo de digitalização dos processos, estes retornam ao 

seu estado físico e são acondicionados. A versão digital, já indexada no 

sistema, necessita de uma verificação prévia do Arquivista responsável para 

liberação à consulta. Esta verificação se faz necessária para qualquer correção 

antes de disponibilizar o processo. Após verificado, e sem necessidade de 

modificações, a digitalização então é liberada para consulta para os 

conselheiros, funcionários e estagiários do Conselho.  

Uma vez o processo liberado para consulta, ele se encontra na 

plataforma on-line do sistema de ged, que possibilita a consulta do mesmo em 

qualquer lugar. Os médicos conselheiros podem acessar de casa, do escritório, 

ou de qualquer outro lugar que estejam bastando acessar a página na web do 

ged e logando com seus respectivos usuário e senha, que o setor de tecnologia 

da informação os dá. Essa é uma inovação que o conselho trouxe, o 

armazenamento em nuvem. Algo que já é bem conhecido de todos, mas que 

ainda fora pouco explorado.   

 

 

5CONCLUSÃO 
 
 

Pudemos perceber, com este estudo de caso, como a gestão 

documental (e/ou processos) do CREMERJ se mostra eficaz do ponto de vista 

arquivístico. Desde o recebimento do processo ainda como denúncia, seu 

desenvolvimento, até seu término, o uso do sistema Alfresco de ged se 



justifica, uma vez que o tempo gasto para digitalização, indexação e 

disseminação é baixo.  

A conjunção entre a arquivologia e a tecnologia da informação, foi, neste 

caso, fato determinante para o sucesso desse modo de gestão da informação 

no Conselho, trazendo para si um modo com eficácia para atender a demanda 

crescente de denuncias e dar conta de processar toda a informação contida e 

disseminar, aos pares interessados e aos demais consultantes, ainda que de 

fora do conselho. Foi observado que um dos grandes sucessos da 

implementação deste ged pelos conselheiros é essa possibilidade de se 

consultar e modificar os processos eletronicamente, fora do seu ponto principal 

(o Conselho). Lembrando que a modificação é permitida apenas para o 

arquivista e estagiários de arquivo, que possuem permissões maiores para a 

utilização do sistema.  

Sendo o CREMERJ a sede do Conselho no Rio, o conselho tem sub 

sedes espalhadas pela cidade e seccionais espalhadas pelo estado. O sistema 

ged do CREMERJ possibilita a interação com as sub sedes e seccionais, uma 

vez que os processos que não são feitos (denuncias) na sede, são mandados 

para a sede e julgados na mesma. O sistema possibilita o não deslocamento 

de áreas afastadas para a sede do conselho apenas para mera consulta. 

O uso dessa ferramenta de gestão faz com que o conselho se torne 

mais confiável perante aos denunciantes e denunciados já que a informação 

dos processos transparece, nessa conjuntura arquivista e TI, numa 

demonstração clara que o arquivista tem papel fundamental e chave nas 

organizações e que não se aplica a tese que o arquivista é responsável apenas 

pelos “papeis velhos” das instituições.  

Percebemos também que os processos de classificação e avaliação são 

aplicados já no início da tramitação dos processos. O ged possui plano de 

classificação (os ritos) e esta elaboração demandou uma avaliação precisa dos 

documentos que compõem os processos, chegando ao que temos hoje: um 

plano de classificação bem estruturado, que reflete perfeitamente toda a 

estruturação do setor de processos éticos profissionais.  

Finalmente, cabe afirmar que no CREMERJ temos um profissional 

arquivista que sabe seu lugar dentro da instituição, e a instituição sabe o valor 

de ter um arquivista. Na prática de permanecer menos no arquivo e estar mais 



presente nos locais onde se produzem as informações, no corpo da empresa, 

compreendendo suas necessidades informacionais, para que em qualquer 

momento possam ser feitas adaptações, ajustes no que pode influenciar a 

gestão. O resultado obtido vale para a instituição pesquisada, e é de grande 

valia que o arquivista possa cumprir seu papel efetivo na empresa, e que assim 

possa difundir seu papel social, e assim consolidar a profissão socialmente.   
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ANEXOS: 
ANEXO A – Visualização da página do GED Alfresco.  

 
 
 
 
ANEXO B - Visualização da página do GED Alfresco, referente à pasta 
DIGITALIZAÇÃO: 



 
 
 
 
 
 
ANEXO C - Visualização da página do GED Alfresco, referente à consulta 
dos conselheiros.  

 
 
 
 
 



 
 
ANEXO D - Visualização de um processo já digitalizado, e liberado para 
consulta.  

 
 
 
ANEXO E - Plano de classificação estruturado do POP (Procedimento 
Operacional Padrão) 
 











 
 


