
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Reitoria

DESPACHO

Para da deslinde da questão posta no caso concreto, bem como em todos os casos análogos,
não há necessidade de oitiva do DESSAUDE, pois, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento Ag. Reg. no Recurso Oedinário em Mandado de Segurança nº 34.257/DF, relatado pelo Min.
Ricardo Lewandowski, na Segunda Turma, Dje 06/08/2018:  "A existência de norma infraconstitucional que
estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista
noart. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a
serem acumulados."

 
Com efeito, a Lei Federal nº 7.394/85 e o Decreto n° 92.790/86, que regulamentaram a

profissão de Técnico em Radiologia, estabeleceram para esses profissionais uma jornada máxima de 24 (vinte
e quatro) horas semanais, o que aplica-se aos servidores técnico-administrativos da UERJ por força do  §2º
do art. 18 da Lei 6.701, de 11 de março de 2014, com redação dada pela Lei Estadual n° 7.426/2016.

 
Por outro lado, o Conselho Regional de Técnicos de Radiologia - CRTR-4a REGIÃO — RJ.,

entidade de representa e fiscaliza a profissão, questiona a UERJ sobre a vedação de acumulação o que afasta
a ideia de prejuízo aos interesses da categoria em questão.

 
Deste modo, encaminhe-se à SGP  com a orientação de que, havendo compatibilidade de

horários, não seja estabelecido óbice à acumulação de dois cargos de técnicos de radiologia. 
 
Assim, fica revogada a observação contida no item 4.3 do Manual para de Cargos, Empregos

e Funções Públicas, anexo ao AEDA 26/2015.  Ao Gabinete da Reitoria para cumprimento da parte final
deste despacho.
 

Rio de Janeiro, 24 agosto de 2020

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lodi Ribeiro, Reitor, em 24/08/2020, às
19:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
7487666 e o código CRC C71FCE27.
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