
COMO FAZER SUA SOLICITAÇÃO DE 

(RE)CHEQUE PELO SITE DA ANAC NA 

INTERNET

Guia prático passo a passo



Este guia auxiliará o solicitante a formalizar
eletronicamente seu pedido junto à GPEL, mostrando como
obter o formulário de Requerimento Padronizado e a(s)
GRU(s) (Guia de Recolhimento da União) necessárias para o
pagamento de taxas através do site da ANAC na internet.



1) COMO BAIXAR O REQUERIMENTO PADRONIZADO



1) Acesse o site da ANAC na 
internet: www.anac.gov.br

2) Clique em 
“Pessoal da aviação 

civil”

3) Clique em “Como se 
tornar um piloto”

Para baixar o 
Requerimento 
Padronizado:



4) Clique em “Requerimento de 
licença, Habilitação e Horas de Voo”

Além deste formulário, esta página 
do site contém uma série de outras 

informações úteis.



2) COMO FORMALIZAR SEU PEDIDO



1) Acesse o site da ANAC na 
internet: www.anac.gov.br

2) Clique em 
“Serviços Online”

3) Clique em “Solicitar emissão 
de licenças e habilitações”

Para acessar o 
Sistema e formalizar 

seu pedido:



4) Selecione 
“Documentos Digitais”

Seguindo o passo 3), uma nova janela (SINTAC) se abrirá:



5) Preencha todos os 
campos requeridos (é 

necessário ter uma conta 
de e-mail)

O solicitante à primeira 
licença não precisa 

preencher o campo do 
código ANAC, porém terá 
de preencher um cadastro 

que será apresentado 
depois do passo seguinte.

6) Exemplo de 
preenchimento para 
um Cheque inicial de 
PC/MLTE/IFR (duplo-
clique no campo para 

ver o menu)



6) Exemplo de 
preenchimento 
para um Cheque 

inicial de 
PC/MLTE/IFR 



7) Exemplo de 
preenchimento para 

um recheque de 
PAYE/MLTE/IFR 



Completando o preenchimento de todos os dados requeridos, o sistema 
gerará uma lista (PDF) com todos os documentos que deverão ser 

digitalizados (escaneados em formato PDF em arquivos separados) e 
carregados no sistema (através de upload). Para isso, o solicitante 

deverá seguir as instruções que receberá pelo seu e-mail cadastrado.

8) Para acessar seu 
pedido,  insira seu CPF e o 
nº da solicitação, o qual se 

encontra no canto 
superior esquerdo da lista 

de documentos gerada.



9) Para acessar seus 
arquivos digitalizados 

através do gerenciador 
de arquivos, clique no 

ícone da pasta.

Exemplo para um 
recheque de 

PAYE/MLTE/IFR



10) Procure a pasta em que 
guardou seus arquivos 

digitalizados e selecione 
aquele correspondente ao 

item solicitado. Faça o 
mesmo com os demais itens 

e conclua sua solicitação.

Como o limite para upload é de 9,0 MB,  sugere-se que os 
documentos sejam digitalizados em preto-e-branco, com exceção 

do Requerimento Padronizado quando houver foto 3x4.



3) COMO ACESSAR O SISTEMA DE GRU E EFETUAR 
PAGAMENTOS



1) Acesse o site da ANAC na 
internet: www.anac.gov.br

2) Clique em 
“Serviços Online”

3) Clique em “GRU Guia de 
Recolhimento”

Para acessar o 
sistema de GRU e 

fazer pagamentos:



5) Selecione “Tabela 
de Serviços”

4) Sempre leia as 
instruções e clique 
onde for indicado.



6) Procure o serviço referente 
a sua solicitação. Concessões 
e revalidações encontram-se 

nas páginas 7, 8 e 9.



7) Preencha os campos 
requeridos (atentar à quantidade 
de documentos a serem pagos).

Clique na calculadora e confirme. 
Uma nova janela se abrirá com a 

GRU a ser impressa e paga 
(atenção ao prazo de validade).



Seguem alguns códigos para os serviços de maior 
interesse para os solicitantes GPEL:



Muito obrigado pela sua atenção!

marcelo.guerrante@anac.gov.br

(61) 3212-1834


