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Considerações Iniciais

COMPARATIVO

PORTARIA 723/12 PORTARIA 671/2021

19 ARTIGOS 87 ARTIGOS RELATIVOS À 
APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL



OBJETO: A partir do art. 314 a Portaria 
regulamenta as questões relativas a 
Aprendizagem Profissional, bem como o CNAP: 
Cadastramento de entidades qualificadores, 
programas, cursos e aprendizes.

|Dessa forma, aumentou-se a 
abrangência da matéria, uma vez que a antiga 
portaria n. 723/12 se limitava a 
regulamentar o CNAP.

OBJETO DA PORTARIA 671/2021



|Já em relação ao teor da Portaria 693/17, o 
texto foi reproduzido na íntegra no art. 374 
da nova Portaria, como poderá ser observado 
na tabela comparativa criada pelo Inamare.

OBJETO DA PORTARIA 671/2021



● SERVIÇOS NACIONAIS DE APRENDIZAGEM (SENAI, 
SENAC, SENAT, SENAR, SESC e SESCOOP)

● ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM POR 
OBJETIVO A ASSISTÊNCIA  AO ADOLESCENTE E À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, REGISTRADAS NO CMDCA

● ENTIDADE DE PRÁTICA DESPORTIVA DAS DIVERSAS 
MODALIDADES FILIADAS AO SISTEMA NACIONAL DO 
DESPORTO E AOS SISTEMAS DE DESPORTO DOS 
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS

● ESCOLAS TÉCNICAS DE EDUCAÇÃO

ROL DE ENTIDADES QUALIFICADORAS -
ART. 321



Escolas Técnicas Públicas: Instituições 
públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 
municipal e distrital;

Escolas Técnicas Privadas: As instituições que 
ofertam educação profissional técnica de nível médio de 
acordo com a Seção IV-A do Capítulo II da Lei n. 9.394/96 
(LDB);

Escolas de ensino médio das redes 
públicas e privada de educação: Instituições 
que desenvolvam o itinerário de formação. Técnica e 
profissional conforme art. 36, V da Lei n. 9.394/96.

ESPÉCIES DE ESCOLAS TÉCNICAS DE 
EDUCAÇÃO – ART. 321, §1º



● A portaria não permite a habilitação de entidade sem 
CNPJ, em virtude da Instrução Normativa n. 1.862/2021 da 
Receita Federal;

● A única exceção permitida reside nas escolas técnicas 
públicas que poderão cadastrar unidades no CNAP sem CNPJ 
próprio, desde que tenham antes de cadastrado a matriz 
ou filial a que esteja vinculada – Art.315, XVI e 
art.329, §2º)

● Unidades sem CNPJ das demais entidades qualificadoras 
devem providenciar inscrição no CNPJ, sob pena de 
suspensão do CNAP (art. 396).

UNIDADES DE ENTIDADES QUALIFICADORAS 
SEM CNPJ



● Seguiu previsão do art. 430 da CLT e art. 55 do Decreto 
n. 9.579/18.

● Empresa solicita vaga ao Sistema S e o Sistema S tem 
prazo de 15 dias para responder formalmente.

● Se a resposta do Sistema S for negativa ou não tiver 
resposta no prazo de 15 dias, a empresa poderá 
matricular seus aprendizes em outras entidades 
qualificadoras.

● Contudo, caso a resposta do Sistema S for positiva, a 
entidade deve disponibilizar as vagas em até 30 dias a 
partir da solicitação da empresa.

PRIORIDADE DO SISTEMA S – ART. 321, §2º e §3º



● Os prazos não podem servir de justificativa para 
descumprimento de cotas de aprendizagem (art. 321,§3º).

PRIORIDADE DO SISTEMA S – ART. 321, §2º e §3º



● Os cursos de aprendizagem profissional devem ser 
cadastrados no MTE – Art. 430, §4º da CLT;

● Prazo de validade da habilitação da entidade 
qualificadora é de 4 anos (art. 327). Portanto, houve um 
aumento de 2 anos, se comparado ao previsto na Portaria 
723/12.

● O prazo de validade do cadastro do curso terá a mesma 
validade da habilitação da entidade (art. 353)

PRAZOS DE VALIDADE



● Se a entidade sem fins lucrativos seja destinada a 
aprendizes menores de 18 anos, a validade será de 2 
anos. (art. 353, §1º)

● Se expirada a validade da habilitação da entidade 
qualificadora, deve-se recadastrar todos os curso de 
aprendizagem (art. 353, §2º)

PRAZOS DE VALIDADE



● Atuação preventiva através de orientações, inclusive com 
notificações recomendatórias, e ações de divulgação como 
cursos, manuais, guias, etc. em matéria trabalhista 
(art. 319, I e II).

● Atuação fiscalizatória, inclusive com a possibilidade de 
aplicação de sanções como suspensão de habilitação da 
entidade qualificadora e cursos de aprendizagem (art. 
319, VI).

ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA FISCAL DO 
TRABALHO



● As entidade habilitadas podem ser suspensas, quando:

● I - identificada irregularidade legal ou regulamentar de 
dois ou mais cursos de aprendizagem profissional;

● II - verificada irregularidade nas informações e 
documentos apresentados no cadastro da entidade 
qualificadora; ou

● III - identificada execução em desacordo com as 
informações constantes do CNAP e com as disposições 
previstas neste Capítulo.

SUSPENSÃO DE ENTIDADE E DE CURSOS
- Art. 367



● Se a entidade for suspensa, não poderá cadastrar novos 
cursos nem disponibilizar novas vagas durante o período 
de suspensão.

● Se a escola técnica matriz ou filial for suspensa, 
automaticamente serão suspensas suas unidades 
vinculadas.

SUSPENSÃO DE ENTIDADE E DE CURSOS
- Art. 367



● Os cursos de aprendizagem profissional cadastrados no 
CNAP serão suspensos, quando:

● I - identificada irregularidade legal ou regulamentar 
dos cursos de aprendizagem;

● II - verificada irregularidade nas informações e 
documentos apresentados no cadastro do curso de 
aprendizagem; ou

● III - identificada execução em desacordo com as 
informações constantes do CNAP e com as disposições 
previstas na Portaria.

SUSPENSÃO DE ENTIDADE E DE CURSOS- Art. 368



● A entidade que possuir curso de aprendizagem suspenso 
não poderá disponibilizar novas vagas de aprendizagem do 
curso suspenso e não poderá realizar o cadastramento de 
novos cursos de aprendizagem para a mesma ocupação ou 
que contenha a mesma ocupação durante o período de 
suspensão.

● A entidade com a habilitação suspensa ou que possua 
algum curso suspenso não poderá cadastrar cursos na 
modalidade à distância em nível nacional.

SUSPENSÃO DE ENTIDADE E DE CURSOS- Art. 368



● Quando a suspensão decorrer de iniciativa do Auditor 
Fiscal, a entidade será comunicada pessoalmente ou de 
forma eletrônica. (art. 366, §2º)

● Terá o prazo de 10 dias para responder ao Auditor.

● Se acatados os argumentos, não haverá suspensão.

● Caso as razões não sejam acolhidas ou a entidade não se 
manifeste, a entidade será notificada pelo Auditor.

RITO PROCESSUAL DA SUSPENSÃO 



● O Auditor deverá requisitar a suspensão no CNAP.

● A entidade poderá recorrer da decisão à autoridade 
superior do Auditor, no prazo de 10 dias a partir da 
notificação de suspensão.

● A suspensão vigorará até o momento em que a Auditoria 
Fiscal do Trabalho verifique que a irregularidade foi 
sanada.

● Se a entidade for reincidente, pelo mesmo motivo dentro 
do período de 12 meses, a suspensão poderá ficar vigente 
por até 1 ano (art. 373).

RITO PROCESSUAL DA SUSPENSÃO 



● Contrato de Aprendizagem = Teoria + Prática (art. 338)

● Carga Horária Teórica deve representar, no mínimo 20% da 
carga horária total do contratou ou 400h, o que for 
maior e, no máximo 50% da carga horária total do 
contrato (art. 339).

● A parte teórica se subdivide em básica e específica. A 
específica deve ser, no mínimo, 50% da carga horária 
teórica (art. 340)

● As atividade teóricas devem ser desenvolvidas pela 
entidade qualificadora.

ATIVIDADES TEÓRICAS E PRÁTICAS



● Pré-requisito da entidade 
qualificadora: No mínimo 1 curso na modalidade 
presencial, já autorizado e com aprendizes cursando (art. 
356)

● O curso EAD precisa ser justificado e só será autorizado 
nas seguintes hipóteses:

● I - quando o número potencial de aprendizes for inferior a 
cem aprendizes no município;

● II - quando os cursos de aprendizagem profissional se 
dedicarem ao desenvolvimento de competências da Economia 
4.0; ou

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EAD



● III - quando os cursos de aprendizagem profissional se 
dedicarem ao desenvolvimento de competências relacionadas 
à atividade principal dos estabelecimentos cumpridores da 
cota que receberão os aprendizes; ou

● IV - quando o número potencial de contratação de 
aprendizes no munícipio for inferior a vinte e cinco 
aprendizes no setor econômico (serviço, comércio, 
indústria geral, agropecuária e construção).

● Link de Consulta sobre potencial por município da SIT  

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EAD



● Essas atividades podem ser síncronas, assíncronas, 
realizadas em tempo real ou não;

● O Art. 315, XIX obriga a presença de um tutor que é 
diferente de instrutor.

● A entidade qualificadora deve elaborar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos cursos de aprendizagem 
durante a vigência de todo o contrato de aprendizagem, 
mediante registro documental das atividades teóricas e 
práticas, com a participação do aprendiz e do 
estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem.

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EAD



● A entidade qualificadora que pretende realizar cursos de 
aprendizagem na modalidade à distância deverá submeter a 
plataforma de ensino à distância à autorização da 
Subsecretaria de Capital Humano.

● Deve-se disponibilizar o link e senhas de acesso à 
plataforma da entidade para a Subsecretaria de Capital 
Humano e para a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da 
Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Previdência com perfil que permita o acompanhamento e o 
monitoramento do curso; (art. 360, VI)

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EAD



● I - no seu termo final;

● II - automaticamente, quando o aprendiz completar vinte e 
quatro anos, não se aplicando tal critério às pessoas com 
deficiência; e

● III - antecipadamente, nas seguintes hipóteses:

● a) desempenho insuficiente ou inadaptação do 
aprendiz, que devem ser comprovados mediante laudo de 
avaliação elaborado pela entidade qualificadora, a quem 
cabe a sua supervisão e avaliação, após consulta ao 
estabelecimento onde se realiza as atividades práticas da 
aprendizagem;

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM



● b) falta disciplinar grave prevista no art. 482 do 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT;

● c) ausência injustificada à escola que implique perda do 
ano letivo, comprovada por meio de declaração do 
estabelecimento de ensino;

● d) a pedido do aprendiz;

● e) fechamento do estabelecimento, quando não houver a 
possibilidade de transferência do aprendiz sem que isso 
gere prejuízo ao próprio aprendiz;

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM



● f) morte do empregador constituído em empresa individual; 

● g) rescisão indireta.

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM



● Exigência do art. 433, I da CLT;

● (art. 380, §5º) - O laudo de avaliação a que se refere a 
alínea "a" do inciso III deve ser emitido de forma prévia 
à dispensa do aprendiz e observará os seguintes requisitos 
mínimos:

● I - identificar o aprendiz, a função, o estabelecimento 
onde são realizadas as atividades práticas, o empregador, 
a data de início e de previsão de término do contrato;

● II - descrever os fatos motivadores da determinação de 
dispensa por desempenho insuficiente ou inadaptação;

LAUDO DE DESEMPENHO INSUFICIENTE OU 
INADAPTAÇÃO



● III - concluir de forma clara e direta sobre o 
desligamento do aprendiz por desempenho insuficiente ou 
inadaptação; e

● IV - ser assinado por profissional legalmente habilitado 
da entidade qualificadora.

LAUDO DE DESEMPENHO INSUFICIENTE OU 
INADAPTAÇÃO



● A cota de aprendizagem é calculada por estabelecimento 
(CNPJ), não sendo possível centralizar a cota em um único 
CNPJ. Contudo, é possível que as atividade práticas dos 
estabelecimentos de uma mesma empresa sejam centralizadas 
em um único estabelecimento (art. 65, §3º do Decreto n. 
9.579/2018).

● Art. 345 - O empregador que mantiver um ou mais 
estabelecimentos em um mesmo município poderá centralizar 
as atividades práticas correspondentes em um ou mais 
estabelecimentos do município ou municípios limítrofes, 
desde que não resulte prejuízo ao aprendiz.

● Anuência da entidade formadora e Informar no sistema.

CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS



● Mediante requerimento fundamentado do estabelecimento, a 
Auditoria Fiscal do Trabalho poderá autorizar a realização 
das atividades práticas em estabelecimento da mesma 
empresa situado em municípios não limítrofes, desde que 
todos os estabelecimentos envolvidos na centralização 
estejam na mesma unidade da federação.

● A centralização não transfere o vínculo do aprendiz para o 
estabelecimento onde serão realizadas as atividades 
práticas, tampouco o aprendiz passa a ser computado na 
cota do referido estabelecimento.

CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS



● Art. 344 - Os aprendizes dos estabelecimentos de prestação 
de serviços a terceiros poderão realizar as atividades 
práticas dos contratos de aprendizagem profissional na 
empresa contratante do serviço terceirizado.

● Deverá estar previsto no contrato ou em instrumento 
congênere firmado entre o estabelecimento de prestação de 
serviço e a empresa contratante do serviço terceirizado.

● A alocação do aprendiz na empresa tomadora de serviço não 
transfere o vínculo do aprendiz para o estabelecimento 
onde serão realizadas as atividades práticas, tampouco o 
aprendiz passa a ser computado na cota do referido 
estabelecimento.

EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
TERCEIROS



● Os estabelecimentos de prestação de serviços a terceiros 
deverá designar monitor para acompanhamento das atividades 
práticas junto aos aprendizes.

EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
TERCEIROS



● Os contratos de aprendizagem efetuados com base em cursos 
validados até a entrada em vigência deste Capítulo serão 
executados até o seu término sem necessidade de adequação 
às novas regras previstas nesta Portaria.

● Não é permitido alteração do contrato de aprendizagem para 
adequar às novas normas da portaria. (art. 468 da CLT)

● Cursos validados até a entrada em vigência da portaria 
poderão ser executados até a data de sua validade (art. 
395)

● Início da vigência: 10/02/2022

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS



Muito Obrigado
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