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NOTA n. 05587/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.013279/2020-91
INTERESSADOS: MINISTERIO DA CIDADANIA GABINETE DO MINISTRO
ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
 
 
1. Trata-se da Nota Técnica nº 34/2022/MC/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB, encaminhada pelo Ofício nº

942/2022/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC, por meio da qual a Coordenação-Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social - CGCEB, da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, formula o seguinte questionamento:

 
16. Assim, a presente NOTA tem como escopo esclarecer a possibilidade de admitir como documento válido o
Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional-CNAP da última vigência da ASSOCIAÇÃO DO BEM
ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , bem como de outras entidades que ofertam
SOCIOAPRENDIZAGEM, uma vez, que o sistema não fornece o documento dos anos anteriores.

 
2. A consulta tem fundamento nos seguintes fatos apontados pela CGCEB:
 

12. Na oportunidade, em relação à indisponibilidade do Sistema Juventude WEB, informamos que esta
Coordenação realizou consulta ao  Ministério da Economia, conforme anexo (12650825). Para melhor
entendimento, foram apresentados os seguintes questionamentos, os quais obtivemos as respectivas respostas:

13. Primeiramente foi questionado se qualquer comprovante do CNAP apresentado pela entidade poderia ser
considerado suficiente. Em resposta o órgão respondeu que somente aqueles emitidos pelo Ministério da
Economia, seja ele do novo sistema gov.br ou aqueles comprovantes que ainda estivessem válidos pelo juventude
web ou declaração de revalidação pela SSPE. 

14. Foi questionado também em relação as demandas que estavam sendo exigidas apresentação de comprovante de
anos diferenciados se seria possível admitir. Outra pergunta realizada seria em relação aos comprovantes sem
assinatura. No que concerne a estas dúvidas o Ministério da Economia respondeu que o Juventude Web e o novo
sistema www.gov.br apresenta a situação atual da entidade e os cursos autorizados atualmente. Porém, caso a
entidade tivesse emitido os documentos, ela poderia apresentar as declarações antigas para comprovar sua
aprovação em anos diferentes. 

15. O último questionamento realizado foi se o pedido emitido pelo site "Juventude Web" tem possibilidade de
informar em anos específicos, a comprovação de que a entidade possuía curso de aprendizagem cadastrado. Em
resposta o Ministério respondeu que não é possível conforme fora explicado acima, pois o sistema apresenta a
situação da entidade " e os cursos autorizados" hoje".

 

3. É o relatório.
 
4. Conforme exposto na Nota Técnica nº 34/2022/MC/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB, o Ministério da Economia,

órgão responsável pelo Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, informou não ser possível emitir comprovantes,
do referido cadastro, relativos a anos anteriores. Segundo informado, os sistemas disponíveis apresentam, tão somente, a situação
atual da entidade e os cursos atualmente autorizados.

 
5. Com isso, as entidades interessadas na certificação de entidade beneficente de assistência social, e que atuem

prestando serviços de socioaprendizagem, encontram-se impossibilitadas de apresentar comprovante do Cadastro Nacional de
Aprendizagem Profissional - CNAP de anos anteriores, salvo se já o tiverem salvo ou impresso.  

 
6. A respeito do serviço de aprendizagem, confira o que dispõem o inciso II do caput e o § 4º do art. 430

da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:
 

Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para
atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação
técnico-profissional metódica, a saber: (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

II – entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional,
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (Incluído pela Lei nº 10.097, de
2000)

(...)

§ 4o  As entidades mencionadas nos incisos II e III deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes
matriculados no Ministério do Trabalho.

 



7. Tratando do cadastro exigido pelo § 4º do art. 430 da CLT, confira o que estabelece a Portaria MTP nº 671, de 8
de novembro de 2021:

 
Art. 315. (...)

(...)

VI - Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP: banco de dados nacional, mantido pelo Ministério
do Trabalho e Previdência, que contém informações sobre a habilitação das entidades qualificadoras, os
programas, os cursos de aprendizagem profissional e os aprendizes;

(...)

Art. 321. Consideram-se entidades qualificadoras:

(...)

III - entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivos a assistência ao adolescente e à educação profissional,
registradas no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente; e (grifo nosso)

 
8. Resta claro das normas acima transcritas que as entidades que prestam serviços de socioaprendizagem têm que

estar cadastradas no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP. Trata-se de exigência relacionada ao regular
funcionamento da entidade.

 
9. Não obstante, para fins de certificação de entidade beneficente de assistência social, nem a Lei nº 12.101, de

2009, nem a Lei Complementar nº 187, de 2021, exigem que a entidade de assistência social esteja inscrita no Cadastro Nacional
de Aprendizagem Profissional - CNAP.

 
10. A dúvida apresentada pela CGCEB está diretamente vinculada à sistemática de concessão/renovação da

certificação, na qual se exige que a entidade comprove o atendimento às exigências legais no exercício fiscal anterior ao do
requerimento, na forma do art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009, e do art. 6º da Lei Complementar nº 187, de 2021. Como só é possível
para a entidade obter o comprovante atual de inscrição no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, não haveria
como ela comprovar tal situação em relação ao ano anterior ao do requerimento de concessão/renovação da certificação de entidade
beneficente de assistência social.

 
11. Ocorre que, conforme exposto acima, a inscrição no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP

não corresponde à uma exigência para a certificação da entidade como beneficente de assistência social, e sim uma exigência para o
regular funcionamento do serviço de socioaprendizagem da entidade. Com isso, não há necessidade de se exigir que o comprovante
em questão se refira ao exercício fiscal anterior à data do requerimento de concessão/renovação da certificação, na medida em que a
exigência de inscrição no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP não está vinculada à sistemática da certificação
(que exige a comprovação dos requisitos no exercício fiscal anterior).   

 
12. Ante o exposto, conclui-se pela possibilidade de admitir como documento válido, para fins de certificação de

entidade beneficente de assistência social, o comprovante do Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional-CNAP da última
vigência da entidade que oferte serviço de socioaprendizagem.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 29 de julho de 2022.
 
 

DANIEL DEMONTE MOREIRA
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000013279202091 e da chave de acesso d3551732

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DEMONTE MOREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de
acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
947656274 e chave de acesso d3551732 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
DANIEL DEMONTE MOREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 29-07-2022 16:19. Número de
Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
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DESPACHO n. 01170/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU

 
NUP: 71000.013279/2020-91

INTERESSADOS: MINISTERIO DA CIDADANIA GABINETE DO MINISTRO

ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

 
Aprovo a NOTA n. 05587/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU. Providencie-se conforme sugerido.

 
Brasília, 01 de agosto de 2022.
 
 

WILLIAM ANDERSON A. OLIVINDO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 71000013279202091 e da chave de acesso d3551732

 

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, com certificado A1 institucional
(*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 950792597 e chave de acesso d3551732 no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais:
Signatário (a): WILLIAM ANDERSON ALVES OLIVINDO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 01-08-
2022 13:54. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.


