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CADASTRO DE APRENDIZES 

A Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de 

Adolescentes (FEBRAEDA) divulga o ofício datado de 29 de 

setembro de 2022, protocolado junto ao Ministério do Trabalho e 

Previdência (MTP), em relação ao Cadastro de Aprendizes e a 

necessidade de racionalização e desburocratização de 

procedimentos em conformidade com os princípios, regras e 

instrumentos para o Governo Digital. 

Aproveita o ensejo para informar que, em 14 de outubro, requereu 

audiência para tratar da questão no âmbito da Subsecretaria de 

Capital Humano (SUCAP), sendo o agendamento prontamente 

efetuado.  

Assim, em 26 de outubro, o Presidente Fábio do Amaral Sanches, as 

Técnicas Maria Silvia Coviello e Regina Maria Sartório e a 

Consultora Jurídica Rozangela Borota Teixeira estiveram reunidos 

com a Equipe da SUCAP, liderada pela Subsecretária de Capital 

Humano, a Auditora-Fiscal do Trabalho Dra. Isabele Jacob Morgado, 

a quem muito agradecem a atenção e disponibilidade. 

No tocante ao Cadastro de Aprendizes, foi reforçada a compreensão 

da FEBRAEDA enquanto obrigação legal regulamentada, 

enfatizando-se a relevância da interoperabilidade de sistemas no 

âmbito do Governo Federal, de forma a evitar exigência de 

informações já constantes de outras bases de dados da 

Administração Pública Federal. Além dessa questão, foi ressaltado o 

prazo para o início da obrigatoriedade de prestação de informações, 

nos termos do Decreto nº 11.061/2022, qual seja, a partir de 1º de 

janeiro de 2023. 

Segundo a SUCAP, os dados relativos ao trimestre que abrange os 

meses julho, agosto e setembro de 2022 poderão ser informados no 

Cadastro de Aprendizes do Portal de Serviços do Governo Federal 

(gov.br) até o dia 18 de novembro de 2022, data que já consta da 

referida plataforma do Cadastro Nacional da Aprendizagem 

Profissional (CNAP). É só acessar e conferir. 

Diante do prazo definido pelo Decreto nº 11.061/2022, ou seja, 1º de 

janeiro de 2023, não será aplicada penalidade à entidade 

qualificadora que não conseguir subir a planilha com os dados, 

relativos ao trimestre que abrange os meses julho, agosto e 

setembro de 2022, na plataforma do CNAP. O período está sendo 

tratado como de realização de testes, inclusive para o 

aperfeiçoamento do processo. 

De todo modo, a prestação de informações deverá ser efetuada para 

o trimestre seguinte outubro, novembro e dezembro de 2022, até 31 

de janeiro de 2023, sob pena de aplicação de suspensão da 

habilitação da entidade qualificadora. Fiquem atentos ao prazo! 

Nesse contexto, mesmo diante da não aplicabilidade de penalidade 

neste primeiro momento, a FEBRAEDA orienta as entidades 

qualificadoras a preencher e enviar a planilha até o dia 18 de 

novembro de 2022. Assim, cada equipe poderá se familiarizar com 

os campos a serem preenchidos e procedimentos junto ao Portal de 

Serviços do Governo Federal (gov.br). 

A reunião foi bastante produtiva, mediante a abordagem de outros 

aspectos relevantes para o aperfeiçoamento do Cadastro de 

Aprendizes e procedimentos. A SUCAP enviará ofício às entidades 

qualificadoras na próxima semana e, também, afirmou a 

possibilidade de elaboração de um “dicionário de dados” com 

instruções para o preenchimento de cada campo e a realização de 

uma live, provavelmente no mês de dezembro, para orientação 

geral. 

As entidades qualificadoras, que desejarem, poderão encaminhar 

sugestões de aperfeiçoamento do Cadastro de Aprendizes para o e-

mail <febraeda@febraeda.org.br> e a Equipe FEBRAEDA procederá 

a análise para a compilação e encaminhamento à SUCAP. 

Já, no que concerne às disposições do Decreto nº 11.061/2022, que 

disciplinam artigos da Medida Provisória nº 1.116/2022 que não 

prosperaram, há discussão e tratativas para a edição de novo 

decreto, em breve.  

A FEBRAEDA permanece atenda e comprometida com a sua 

missão no assessoramento às entidades qualificadoras, sempre na 

perspectiva da defesa e garantia de direitos das pessoas atendidas. 

 

Cordiais saudações, 

 
Fábio do Amaral Sanches 
Presidente 

É NOTÍCIA 


