
DECRETO Nº 3.1086, DE 27 DE 27 DE MARÇO DE 2002
 Regulamenta o ensino religioso confessional nas escolas da rede pública de ensino do  
Estado do Rio de Janeiro

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de sua atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o  constante do Processo 

Administrativo n.º E- 03/11287/2001.

Decreta:

Art. 1º. - As unidade escolares da Rede Pública Estadual de Ensino incluirão, obrigatoriamente, 

o  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  nos  horários  normais  de  todas  as  séries  da 

educação básica,  sendo disponível  de forma confessional,  de acordo com as preferências 

manifestadas pelos responsáveis legais ou pelos próprios alunos, a partir de dezesseis anos, 

inclusive assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas quaisquer formas 

de proselitismo.

Parágrafo único – No ato da matrícula, o responsável legal, ou o próprio aluno, se maior de  

dezesseis anos, deverá expressar se deseja que seus filhos ou tutelados freqüentem as aulas 

de religião.

Art. 2º. - Só poderão ministrar aulas de Ensino Religioso nas escolas da Rede Pública Estadual  

de Ensino professores que:

I – pertençam ao quadro permanente do Magistério Público Estadual;

II  –  tenham sido  credenciados pela  autoridade  religiosa  competente,  que  deverá  exigir  do 

professor formação religiosa obtida em instituição por ela mantida ou reconhecida;

 Parágrafo único – Excepcionalmente, admitir-se-á a contratação de professores por tempo 

determinado,  após  expressa  autorização  governamental,  para  suprirem  a  carência  até  a 

ocupação de vaga por aprovado em concurso público, observado o disposto no inciso II deste  

artigo.

Art. 3º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, ficam autorizadas a Secretaria de Estado  

de  Educação  e  Fundação  de  Apoio  à  Escola  Técnica  –  FAETEC,  a  procederem  ao 

levantamento das necessidades de Professores de Ensino Religioso na Rede Pública Estadual, 

a serem supridas através de concurso público a ser realizado.

Art. 4º - Fica assegurada a permanência dos atuais professores de Ensino Religioso, desde 

que atendidas as condições exigidas pela respectiva Autoridade Religiosa, atestada através do 

credenciamento atualizado, expedido a partir da vigência deste Decreto.



Art.  5º - Caberá às Autoridades Religiosas competentes, devidamente credenciadas junto à 

Secretaria  de Estado  e  Educação e a  Fundação de  Apoio  a  Escola  Técnica  –  FATEC,  a 

elaboração dos conteúdos programáticos da disciplina, a indicação bibliográfica e o material 

didático a serem utilizados nas aulas do respectivo credo religioso, a serem submetidos ao 

Conselho Estadual de Educação.

Art.  6º  -  A  capa  horária  mínima  da  disciplina  de  Ensino  Religioso  será  estabelecida  pelo 

Conselho  Estadual  de  Educação,  observado  o  limite  de  horas-aula  anuais  previsto  na 

legislação pertinente.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2002.

ANTONY GAROTINHO


